
 

 

 

 

Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 
w konkursie „Dyplomacja publiczna 2021” 

Opis konkursów historycznych 

Konkursy historyczne z różnych zakresów tematycznych (Konstytucja 3 maja, Bitwa pod Choci-

miem, Sojusz Piłsudski – Petlura); o różnorodnych formach realizacji (scenariusze lekcji, praca pla-

styczna, esej, prezentacja, film/animacja, prace filmowe; praca pisemna: esej, proza, poezja); dla 

różnych grup wiekowych uczestników i o zróżnicowanym poziomie wiedzy historycznej (nauczy-

ciele, uczniowie w dwóch kategoriach wiekowych); Konkursom będą towarzyszyły wykłady i we-

binaria dla nauczycieli. W ramach wykładów poza zakresem wiedzy z faktografii historii Polski, 

poszczególne tematy będą poszerzane o elementy kultury i sztuki, w szczególności malarstwo histo-

ryczne oraz film – obrazujące poszczególne wydarzenia historyczne, poezję i prozę. 

 

Konstytucja 3 maja – konkurs dla nauczycieli na scenariusz lekcji 

Konstytucja 3 maja to konkurs przeznaczony dla nauczycieli historii. Uczestnicy zgłaszają chęć 

udziału w konkursie w terminie określonym w regulaminie, do koordynatora projektu. Konkurs bę-

dzie polegał na przygotowaniu scenariusza lekcji o Konstytucji 3 maja i przesłaniu w terminie okre-

ślonym w regulaminie, do koordynatora projektu. 

Konkursowi będą towarzyszyły wykład i webinarium dla nauczycieli. Tematem wykładu będzie 

Konstytucja 3 maja. Webinarium będzie dotyczyło metodyki nauczania historii Polski oraz wytycz-

nych co do scenariusza lekcji.   

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrodzone scenariusze lekcji zostaną udostęp-

nione wszystkim uczestnikom konkursu i opublikowane na stronie internetowej organizatora. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplom za udział w konkursie, wykładach oraz webina-

riach.   

 

Konkurs Bitwa pod Chocimiem – konkurs dla uczniów klas 8-11 

Konkurs Bitwa pod Chocimiem to konkurs przeznaczony dla uczniów klas 8-11 (14-17 lat). Ucz-

niowie zgłaszają chęć udziału w konkursie do nauczyciela odpowiadającego za konkurs. Nauczyciel 

zgłasza uczniów swojej szkoły do koordynatora konkursu w terminie określonym w regulaminie. 

Konkurs będzie polegał na przygotowaniu pracy w jednej z form: pracy plastycznej, eseju, prezen-

tacji, filmu/animacji. 

Konkursowi będą towarzyszyły wykład i webinarium dla nauczycieli. Tematem wykładu będzie Bi-

twa pod Chocimiem. Webinarium będzie dotyczyło wykorzystania malarstwa, jako źródła histo-

rycznego w nauce.  

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dy-

plom za udział w konkursie, a nauczyciele za udział w wykładach oraz webinariach.   
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Konkurs Sojusz Piłsudski – Petlura 

Konkurs Sojusz Piłsudski – Petlura to konkurs przeznaczony dla uczniów klas 10-11 klasa (16-17 

lat). Uczniowie zgłaszają chęć udziału w konkursie do nauczyciela odpowiadającego za konkurs. 

Nauczyciel zgłasza uczniów swojej szkoły do koordynatora konkursu, w terminie określonym w 

regulaminie. Konkurs będzie polegał na przygotowaniu pracy w jednej z form: esej, proza, poezja, 

film/animacja 

Konkursowi będą towarzyszyły wykład i webinaria dla nauczycieli. Tematem wykładu będzie So-

jusz Piłsudski – Petlura. Webinarium będzie dotyczyło wojny polsko-bolszewickiej (1919-1921) i 

negocjacji polsko-ukraińskich (1919-1920).  

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dy-

plom za udział w konkursie, a nauczyciele za udział w wykładach oraz webinariach.   

 

Wykłady z historii Polski - odpowiadające tematycznie zakresowi konkursu, wykłady będą prowa-

dzone przez polskich historyków w formie webinariów.  

Webinaria dla osób odpowiedzialnych za realizację danego konkursu z zakresu określonego w opi-

sie konkursu.   

Webinaria organizacyjne dla wszystkich nauczycieli uczestniczących w konkursie, oraz wspierają-

cych uczniów w udziale w konkursie, prowadzone przez osoby odpowiedzialne za realizację da-

nego konkursu.    

 


