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jest instytucją, której jednym z głównych celów jest praca edukacyjna ze wszystkimi grupami wiekowymi,
a w szczególności z dziećmi i młodzieżą. Od samego początku swojego istnienia Centrum Dialogu przywiązywało do tego zadania najwyższą wagę. W latach 2011 – 2014 w zajęciach, wyjazdach i projektach edukacyjnych przygotowanych i prowadzonych przez pracowników Centrum Dialogu wzięło udział blisko 10 000
uczniów z kilkudziesięciu szkół z naszego województwa. Opierając się na pasji i wiedzy osób prowadzących
projekty i wykłady, skupialiśmy się na tematach związanych z wielokulturowymi korzeniami Łodzi, historią
Litzmannstadt Getto i wielkimi postaciami związanymi z naszym miastem, takimi jak: Marek Edelman, Arnold
Mostowicz czy Jan Karski. W roku 2014 nawiązaliśmy kontakt i współpracę z działem edukacyjnym Muzeum
Historii Polski, Muzeum Historii Żydów Polskich, Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. Wspólnie z tymi instytucjami przygotowaliśmy i prowadziliśmy zajęcia dla nauczycieli
i edukatorów z całej Polski, dzieląc się swoim doświadczeniem i osiągnięciami.
Bazując na tym doświadczeniu oraz możliwościach, jakie oferuje siedziba Centrum Dialogu w Parku Ocalałych
w Łodzi, przedstawiamy ofertę edukacyjną skierowaną do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Priorytetowymi celami naszej działalności edukacyjnej są między innymi: przekazywanie wiedzy związanej
z historią Łodzi, regionu i Polski oraz propagowanie wśród młodzieży wartości opartych na tolerancji, prawdzie
i otwartości. Cechą charakterystyczną naszych projektów jest zachęcanie młodzieży do przekazywania wiedzy
zdobytej w Centrum w swoich środowiskach. W tym celu wykształciliśmy już setki młodych edukatorów, którzy
przeprowadzili zajęcia dla tysięcy swoich rówieśników.
Zapraszamy Państwa do jak najszerszej współpracy oraz udziału w naszych projektach edukacyjnych,
wykładach, grach miejskich i wyjazdach.

Niepodległa

Dlaczego w 1918 roku Polska wróciła na mapy Europy? Czym różniło się życie pod zaborami od życia
w nowej, niepodległej Polsce? Kto żył w II Rzeczpospolitej? Specjalnie po to, by odpowiedzieć na te pytania,
powstał osobny dział w ofercie edukacyjnej Centrum Dialogu.

Niepodległa jak malowana

Historia Polski potraﬁ być bardzo zagmatwana! W 2018 roku obchodzimy 100-lecie powrotu Polski na mapy
Europy. Tylko co to właściwie oznacza? Próbę objaśnienia historii naszego państwa i opowiedzenia o polskich
patriotach podejmie najmłodszy łódzki przewodnik Kolorek. Zajęciom towarzyszą zadania plastyczne.

Na zajęciach uczNiowie
Znają najważniejsze postacie polskich patriotów
z XX-wiecznej historii Polski
Znają symbole narodowe Polski, godło, hymn
i ﬂagę państwową
Znają legendę o powstaniu Państwa Polskiego
Wyjdą z Centrum z własnoręcznie wykonanymi
pracami przedstawiającymi polskie symbole
narodowe
wykorzystywaNe techNiki
aktywne słuchanie

opowiadanie historii
techniki plastyczne

Dla kogo
Szkoły podstawowe kl. 1–3

PoDstawa Programowa
Edukacja polonistyczna.
Uczeń słucha z uwagą wypowiedzi
nauczyciela, innych osób z otoczenia,
w różnych sytuacjach życiowych,
wymagających komunikacji i wzajemnego
zrozumienia; okazuje szacunek
wypowiadającej się osobie.
Osiągnięcia w zakresie
samokształcenia.
Uczeń podejmuje próby zapisu nowych,
samodzielnie poznanych wyrazów
i sprawdza poprawność ich zapisu,
korzystając ze słownika ortograﬁcznego.
Osiągnięcia w zakresie orientacji
w czasie historycznym.
Uczeń opowiada o legendarnym powstaniu
państwa polskiego, wyjaśnia
związek legendy z powstaniem godła
i barw narodowych, przedstawia
wybrane legendy dotyczące regionu,
w którym mieszka, lub inne;
rozpoznaje: godło, barwy, hymn
narodowy, mundur wojskowy, wybrane
stroje ludowe, np. związane z regionem
Polski, w którym mieszka.
Osiągnięcia w zakresie rozumienia
środowiska społecznego.
Uczeń identyﬁkuje się z grupą społeczną,
do której należy: rodzina, klasa
w szkole, drużyna sportowa, społeczność
lokalna, naród; respektuje
normy i reguły postępowania w tych
grupach.
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Łódź znowu wolna

Listopad 1918 roku był przełomowym miesiącem dla całego świata. Jak wyglądała wtedy Łódź? Zajęcia
pokażą, jak wyglądały w Łodzi ostatnie dni I wojny światowej oraz moment odzyskania niepodległości. Jak
to doniosłe wydarzenie świętowali łodzianie?

Na zajęciach uczNiowie
Znają historię I wojny światowej
Znają postać: Józefa Piłsudskiego, Ignacego
Paderewskiego
Znają przebieg walk o granice II RP
Znają życie codzienne łodzian na przełomie
XIX i XX wieku

wykorzystywaNe techNiki
aktywne słuchanie

opowiadanie historii
dyskusja

Dla kogo
Szkoły podstawowe klasy 4–8
Gimnazjum
Szkoły średnie
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PoDstawa Programowa
Szkoła podstawowa
Elementy historii rodzinnej
i regionalnej.
Uczeń poznaje historię i tradycje swojej
okolicy i ludzi dla niej szczególnie
zasłużonych;
zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje.
HISTORIA
Uczeń opisuje zmiany na mapie politycznej
Europy i świata po I wojnie światowej;
analizuje strukturę społeczeństwa w trzech
zaborach z uwzględnieniem mniejszości
narodowych i wyznaniowych, w tym
ludności żydowskiej;
charakteryzuje proces demokratyzacji
społeczeństw międzywojennych i ustrojów
politycznych z uwzględnieniem następstw
I wojny światowej, przemian
cywilizacyjnych, w tym kultury masowej;
opisuje proces kształtowania się terytorium
II Rzeczpospolitej, w tym powstanie
wielkopolskie i powstania śląskie oraz
plebiscyty, a także wojnę polsko-bolszewicką;
analizuje strukturę społeczeństwa
II Rzeczpospolitej, w tym strukturę
narodowościowo-wyznaniową
oraz charakteryzuje politykę
II Rzeczpospolitej wobec mniejszości
narodowych i jej uwarunkowania.

Patriotyzm po łódzku

XX wiek był bardzo burzliwym okresem w historii Polski. Jak w tej perspektywie wypada Łódź? Zajęcia poświęcone są łódzkim patriotom oraz wydarzeniom, które wiążą Łódź z walką o szeroko rozumianą niepodległość.
Uczestnicy lekcji poznają historię m.in. rewolucji 1905 r. oraz udziału Łodzi w strajkach robotniczych w PRL.

Na zajęciach uczNiowie
Znają historię rewolucji 1905 r.
Znają historię strajków w okresie PRL
Znają postacie łódzkich patriotów
Wiedzą, co to nieposłuszeństwo obywatelskie

wykorzystywaNe techNiki
aktywne słuchanie

opowiadanie historii

dyskusja

Dla kogo
Szkoły podstawowe klasy 4–8
Gimnazjum
Szkoły średnie

PoDstawa Programowa
Szkoła podstawowa
Elementy historii rodzinnej
i regionalnej.
Uczeń poznaje historię i tradycje swojej
okolicy i ludzi dla niej szczególnie
zasłużonych;
zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje;
zna symbole narodowe (barwy, godło,
hymn państwowy), najważniejsze święta
narodowe i państwowe, potraﬁ
wytłumaczyć ich znaczenie.
HISTORIA
Uczeń charakteryzuje wydarzenia
rewolucyjne 1905–1907;
wyjaśnia przyczyny kryzysów społeczno-politycznych: 1968 r., 1970 r., 1976 r.
i 1980 r.;
charakteryzuje działalność opozycji
w PRL-u;
charakteryzuje relacje państwo – Kościół
i ocenia rolę Kościoła w życiu społecznym;
opisuje przyczyny i skutki obrad
„okrągłego stołu”.
WOS
Uczeń wyjaśnia, na czym polega
nieposłuszeństwo obywatelskie i jakie
niesie ze sobą dylematy; podaje jego
historyczne i współczesne przykłady.
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Piłsudski łodzianinem?

Józef Piłsudski jest jednym z architektów odzyskania przez Polskę niepodległości. Zajęcia przybliżają słuchaczom jego życie oraz, co najważniejsze, tłumaczą, jak wyglądały jego związki z Łodzią. Zajęcia przeznaczone dla gimnazjów i szkół średnich.

Na zajęciach uczNiowie
Znają postać Józefa Piłsudskiego oraz potraﬁą
powiązać jego losy z Łodzią
Znają działania konspiracyjne Józefa Piłsudskiego
Znają historię Polaków w trakcie I wojny światowej,
w tym historię Legionów
Potraﬁą opisać przebieg kształtowania się granic
II RP
Znają przyczyny i konsekwencje przewrotu
majowego
wykorzystywaNe techNiki
aktywne słuchanie

opowiadanie historii

dyskusja

Dla kogo
Szkoły podstawowe klasy 4–8
Gimnazjum
Szkoły średnie
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PoDstawa Programowa
Szkoła podstawowa
Elementy historii rodzinnej
i regionalnej.
Uczeń poznaje historię i tradycje swojej
okolicy i ludzi dla niej szczególnie
zasłużonych;
zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje.
HISTORIA
Uczeń opisuje zmiany na mapie politycznej
Europy i świata po I wojnie światowej;
analizuje strukturę społeczeństwa w trzech
zaborach z uwzględnieniem mniejszości
narodowych i wyznaniowych, w tym
ludności żydowskiej;
wyjaśnia wewnętrzne i zewnętrzne
przyczyny odmiennego rozwoju
gospodarczego ziem polskich w trzech
zaborach;
omawia polskie orientacje polityczne oraz
działalność polskich formacji wojskowych
w okresie I wojny światowej;
opisuje proces kształtowania się terytorium
II Rzeczpospolitej, w tym powstanie
wielkopolskie i powstania śląskie oraz
plebiscyty, a także wojnę polsko-bolszewicką;
wyjaśnia przyczyny kryzysu demokracji
parlamentarnej w II Rzeczpospolitej;
charakteryzuje przyczyny i konsekwencje
przewrotu majowego;
analizuje strukturę społeczeństwa
II Rzeczpospolitej, w tym strukturę
narodowościowo-wyznaniową
oraz charakteryzuje politykę
II Rzeczpospolitej wobec mniejszości
narodowych i jej uwarunkowania.

Polscy patrioci

Walka o odzyskanie niepodległości oraz ciężka praca dla nowo powstałego państwa polskiego zmobilizowały
całe społeczeństwo polskie do wysiłku i poświęceń. Wielu z tych ludzi było polskimi patriotami, choć nie byli
polskiej narodowości. Ich historie pokazują, że miłość do ojczyzny może łączyć mimo różnych kultur
i tożsamości. Kim byli owi polscy patrioci? Zajęcia przeznaczone dla gimnazjów i szkół średnich.
Na zajęciach uczNiowie
Znają polskich patriotów wywodzących się
z innych kultur, mniejszości etnicznych
lub narodowościowych
Znają różnicę między obywatelstwem
a narodowością
Poznają różne formy patriotyzmu

wykorzystywaNe techNiki
aktywne słuchanie

opowiadanie historii

dyskusja

Dla kogo
Szkoły podstawowe klasy 4–8
Gimnazjum
Szkoły średnie

PoDstawa Programowa
Szkoła podstawowa
Elementy historii rodzinnej
i regionalnej.
Uczeń poznaje historię i tradycje swojej
okolicy i ludzi dla niej szczególnie
zasłużonych;
zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje;
zna symbole narodowe (barwy, godło,
hymn państwowy), najważniejsze święta
narodowe i państwowe, potraﬁ
wytłumaczyć ich znaczenie.
HISTORIA
Uczeń analizuje strukturę społeczeństwa
w trzech zaborach z uwzględnieniem
mniejszości narodowych i wyznaniowych,
w tym ludności żydowskiej;
opisuje proces kształtowania się
terytorium II Rzeczpospolitej, w tym
powstanie wielkopolskie i powstania
śląskie oraz plebiscyty, a także
wojnę polsko-bolszewicką;
analizuje strukturę społeczeństwa
II Rzeczpospolitej, w tym strukturę
narodowościowo-wyznaniową oraz
charakteryzuje politykę II Rzeczpospolitej
wobec mniejszości narodowych i jej
uwarunkowania;
opisuje organizację polskiego państwa
podziemnego oraz różne formy ruchu
oporu, ze szczególnym uwzględnieniem
działalności Armii Krajowej;
charakteryzuje działalność opozycji
w PRL-u.
WOS
Uczeń wyjaśnia, czym obywatelstwo
różni się od narodowości;
wyjaśnia, na czym polega
nieposłuszeństwo obywatelskie i jakie
niesie ze sobą dylematy; podaje jego
historyczne i współczesne przykłady.
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Z ostatniej chwili: Jest niepodległość

W listopadzie 1918 roku cała Polska żyła odzyskaniem niepodległości. Czy Polskę ogarnęła euforia? A może
strach przed nieznanym? Odpowiedź na te pytania da wspólna lektura ówczesnych gazet. Jak i co pisano
o Polsce? Co jej wróżono? Czy przewidywania ówczesnych dziennikarzy i publicystów się sprawdziły? Zajęcia
dla szkół średnich.

Na zajęciach uczNiowie
Znają historię I wojny światowej
Znają postać: Józefa Piłsudskiego, Ignacego
Paderewskiego
Znają przebieg walk o granice II RP
Znają życie codzienne łodzian na przełomie XIX
i XX wieku

wykorzystywaNe techNiki
aktywne słuchanie

opowiadanie historii

dyskusja

analiza tekstów źródłowych
Dla kogo
Szkoły średnie
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PoDstawa Programowa
HISTORIA
Uczeń opisuje zmiany na mapie politycznej
Europy i świata po I wojnie światowej;
analizuje strukturę społeczeństwa w trzech
zaborach z uwzględnieniem mniejszości
narodowych i wyznaniowych, w tym
ludności żydowskiej;
charakteryzuje proces demokratyzacji
społeczeństw międzywojennych i ustrojów
politycznych z uwzględnieniem następstw
I wojny światowej, przemian
cywilizacyjnych, w tym kultury masowej;
opisuje proces kształtowania się terytorium
II Rzeczpospolitej, w tym powstanie
wielkopolskie i powstania śląskie oraz
plebiscyty, a także wojnę polsko-bolszewicką
analizuje strukturę społeczeństwa
II Rzeczpospolitej, w tym strukturę
narodowościowo-wyznaniową
oraz charakteryzuje politykę
II Rzeczpospolitej wobec mniejszości
narodowych i jej uwarunkowania.

Klasy 1–3

Kolory Łodzi

XIX wiek to stulecie gwałtownego rozwoju Łodzi. Do miasta, licząc na szybkie wzbogacenie, przyjeżdżali
ludzie z całej Europy. Na zajęciach uczniowie zobaczą, jakie zabytkowe budynki i miejsca pozostały w Łodzi
po Niemcach, Polakach, Żydach i Rosjanach oraz jak ludzie tych narodowości wpływali na rozwój miasta.
Zajęcia uzupełnione są zadaniami plastycznymi.

Na zajęciach uczNiowie
Znają najważniejsze postacie z XIX-wiecznej
historii Łodzi
Znają łódzkie zabytki
Znają legendy o Łodzi i łódzkich fabrykantach
Wyjdą z Centrum z własnoręcznie wykonanymi
pracami przedstawiającymi łódzkie zabytki
wykorzystywaNe techNiki
aktywne słuchanie

opowiadanie historii

techniki plastyczne

Dla kogo
Szkoły podstawowe klasy 1–3

PoDstawa Programowa
Edukacja polonistyczna.
Uczeń słucha z uwagą wypowiedzi
nauczyciela, innych osób z otoczenia,
w różnych sytuacjach życiowych,
wymagających komunikacji i wzajemnego
zrozumienia;
okazuje szacunek wypowiadającej się
osobie.
Osiągnięcia w zakresie
samokształcenia.
Uczeń podejmuje próby zapisu nowych,
samodzielnie poznanych wyrazów
i sprawdza poprawność ich zapisu,
korzystając ze słownika ortograﬁcznego.
Osiągnięcia w zakresie orientacji
w czasie historycznym.
Uczeń opowiada o legendarnym
powstaniu państwa polskiego;
wyjaśnia związek legendy z powstaniem
godła i barw narodowych;
przedstawia wybrane legendy dotyczące
regionu, w którym mieszka lub inne;
rozpoznaje: godło, barwy, hymn
narodowy, mundur wojskowy, wybrane
stroje ludowe, np. związane z regionem
Polski, w którym mieszka.
Osiągnięcia w zakresie rozumienia
środowiska społecznego.
Uczeń identyﬁkuje się z grupą społeczną,
do której należy: rodzina, klasa w szkole,
drużyna sportowa, społeczność lokalna,
naród;
respektuje normy i reguły postępowania
w tych grupach;
opowiada ciekawostki historyczne
dotyczące regionu, kraju, wyróżniając
w nich postaci ﬁkcyjne i realne.

`bkqorj=af^ildr=fjK=j^oh^=babij^k^=t=Łlawf

Łódź z Kolorkiem

Wyobraźcie sobie miasto w centrum Polski, w którym prawie połowa mieszkańców nie była Polakami. Tak
właśnie wyglądała Łódź przed II wojną światową. Na wycieczkę po jej ulicach zabierze Was najmłodszy
przewodnik po Łodzi – Kolorek. Razem z nim poznacie mieszkańców oraz codzienne życie w przedwojennej
Łodzi.

Na zajęciach uczNiowie
Znają najważniejsze postacie z XIX-wiecznej
historii Łodzi
Znają łódzkie zabytki
Znają legendy o Łodzi i łódzkich fabrykantach
Znają historię XIX-wiecznej Łodzi
wykorzystywaNe techNiki
aktywne słuchanie

opowiadanie historii

Dla kogo
Szkoły podstawowe klasy 1–3
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PoDstawa Programowa
Edukacja polonistyczna.
Uczeń słucha z uwagą wypowiedzi
nauczyciela, innych osób z otoczenia,
w różnych sytuacjach życiowych,
wymagających komunikacji i wzajemnego
zrozumienia;
okazuje szacunek wypowiadającej się
osobie.
Osiągnięcia w zakresie orientacji
w czasie historycznym.
Uczeń opowiada o legendarnym
powstaniu państwa polskiego;
wyjaśnia związek legendy z powstaniem
godła i barw narodowych;
przedstawia wybrane legendy dotyczące
regionu, w którym mieszka lub inne.
Osiągnięcia w zakresie rozumienia
środowiska społecznego.
Uczeń identyﬁkuje się z grupą społeczną,
do której należy: rodzina, klasa
w szkole, drużyna sportowa, społeczność
lokalna, naród;
respektuje normy i reguły postępowania
w tych grupach;
opowiada ciekawostki historyczne
dotyczące regionu, kraju, wyróżniając
w nich postaci ﬁkcyjne i realne;
szanuje zwyczaje i tradycje różnych grup
społecznych i narodów, przedstawia
i porównuje zwyczaje ludzi, np. dotyczące
świąt w różnych regionach Polski, a także
w różnych krajach.

Klasy 4–8
Gimnazja
Szkoły średnie

Miasto czterech kultur. Żydzi

Kiedy w XIX wieku Łódź zaczyna rozwijać się w niespotykanym tempie, przyjeżdżają do niej ludzie z całej
Europy. Główny udział w rozwoju miasta mają cztery narodowości: Polacy, Niemcy, Żydzi i Rosjanie. Zajęcia
przybliżają życie codzienne Żydów w „mieście kominów”, pokażą zabytki łódzkie związane z żydowską
kulturą oraz przybliżą sylwetki sławnych łodzian żydowskiego pochodzenia.

Na zajęciach uczNiowie
Znają historię XIX-wiecznej Łodzi
Potraﬁą wymienić łódzkich fabrykantów,
społeczników
Znają przyczyny rozwoju miasta
Potraﬁą wymienić najbardziej znane łódzkie
zabytki, znają ich historię
Rozumieją rewolucję przemysłową, potraﬁą
osadzić jej skutki w historii Polski

wykorzystywaNe techNiki
aktywne słuchanie

opowiadanie historii
dyskusja

Dla kogo
Szkoły podstawowe klasy 4–8
Gimnazjum
Szkoły średnie

PoDstawa Programowa
Szkoła podstawowa
Elementy historii rodzinnej
i regionalnej.
Uczeń poznaje historię i tradycje swojej
okolicy i ludzi dla niej szczególnie
zasłużonych;
zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje.
HISTORIA
Uczeń wyjaśnia wewnętrzne i zewnętrzne
przyczyny odmiennego rozwoju
gospodarczego ziem polskich w trzech
zaborach;
analizuje strukturę społeczeństwa w trzech
zaborach z uwzględnieniem mniejszości
narodowych i wyznaniowych, w tym
ludności żydowskiej;
charakteryzuje wydarzenia rewolucyjne
1905–1907;
porównuje dynamikę zmian gospodarczych
i społecznych na ziemiach polskich
z przemianami europejskimi oraz
synchronizuje wydarzenia z historii
politycznej;
charakteryzuje kierunki przemian
społecznych i politycznych w państwach
europejskich oraz w Stanach
Zjednoczonych i w Japonii.
WOS
Uczeń wyjaśnia, czym obywatelstwo różni
się od narodowości.
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Miasto czterech kultur. Niemcy

Kiedy w XIX wieku Łódź zaczyna rozwijać się w niespotykanym tempie, przyjeżdżają do niej ludzie z całej
Europy. Główny udział w rozwoju miasta mają cztery narodowości: Polacy, Niemcy, Żydzi i Rosjanie. Zajęcia
przybliżają życie codzienne Niemców w „mieście kominów”, pokażą zabytki łódzkie związane z niemiecką
kulturą oraz przybliżą sylwetki sławnych łodzian niemieckiego pochodzenia.

Na zajęciach uczNiowie
Znają historię XIX-wiecznej Łodzi
Potraﬁą wymienić łódzkich fabrykantów,
społeczników
Znają przyczyny rozwoju miasta
Potraﬁą wymienić najbardziej znane łódzkie
zabytki, znają ich historię
Rozumieją rewolucję przemysłową, potraﬁą
osadzić jej skutki w historii Polski

wykorzystywaNe techNiki
aktywne słuchanie

opowiadanie historii
dyskusja

Dla kogo
Szkoły podstawowe klasy 4–8
Gimnazjum
Szkoły średnie

PoDstawa Programowa
Szkoła podstawowa
Elementy historii rodzinnej
i regionalnej.
Uczeń poznaje historię i tradycje swojej
okolicy i ludzi dla niej szczególnie
zasłużonych;
zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje.
HISTORIA
Uczeń wyjaśnia wewnętrzne i zewnętrzne
przyczyny odmiennego rozwoju
gospodarczego ziem polskich w trzech
zaborach;
analizuje strukturę społeczeństwa w trzech
zaborach z uwzględnieniem mniejszości
narodowych i wyznaniowych, w tym
ludności żydowskiej;
charakteryzuje wydarzenia rewolucyjne
1905–1907;
porównuje dynamikę zmian gospodarczych
i społecznych na ziemiach polskich
z przemianami europejskimi oraz
synchronizuje wydarzenia z historii
politycznej;
charakteryzuje kierunki przemian
społecznych i politycznych w państwach
europejskich oraz w Stanach
Zjednoczonych i w Japonii.
WOS
Uczeń wyjaśnia, czym obywatelstwo różni
się od narodowości.
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Miasto czterech kultur. Rosjanie

Kiedy w XIX wieku Łódź zaczyna rozwijać się w niespotykanym tempie, przyjeżdżają do niej ludzie z całej
Europy. Główny udział w rozwoju miasta mają cztery narodowości: Polacy, Niemcy, Żydzi i Rosjanie. Zajęcia
przybliżają życie codzienne Rosjan w „mieście kominów”, pokażą zabytki łódzkie związane z rosyjską kulturą
oraz przybliżą sylwetki sławnych łodzian rosyjskiego pochodzenia.

Na zajęciach uczNiowie
Znają historię XIX-wiecznej Łodzi
Potraﬁą wymienić łódzkich fabrykantów,
społeczników
Znają przyczyny rozwoju miasta
Potraﬁą wymienić najbardziej znane łódzkie
zabytki, znają ich historię
Rozumieją rewolucję przemysłową, potraﬁą
osadzić jej skutki w historii Polski

wykorzystywaNe techNiki
aktywne słuchanie

opowiadanie historii
dyskusja

Dla kogo
Szkoły podstawowe klasy 4–8
Gimnazjum
Szkoły średnie

PoDstawa Programowa
Szkoła podstawowa
Elementy historii rodzinnej
i regionalnej.
Uczeń poznaje historię i tradycje swojej
okolicy i ludzi dla niej szczególnie
zasłużonych;
zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje.
HISTORIA
Uczeń wyjaśnia wewnętrzne i zewnętrzne
przyczyny odmiennego rozwoju
gospodarczego ziem polskich w trzech
zaborach;
analizuje strukturę społeczeństwa w trzech
zaborach z uwzględnieniem mniejszości
narodowych i wyznaniowych, w tym
ludności żydowskiej;
charakteryzuje wydarzenia rewolucyjne
1905–1907;
porównuje dynamikę zmian gospodarczych
i społecznych na ziemiach polskich
z przemianami europejskimi oraz
synchronizuje wydarzenia z historii
politycznej;
charakteryzuje kierunki przemian
społecznych i politycznych w państwach
europejskich oraz w Stanach
Zjednoczonych i w Japonii.
WOS
Uczeń wyjaśnia, czym obywatelstwo różni
się od narodowości.
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Miasto czterech kultur. Polacy

Kiedy w XIX wieku Łódź zaczyna rozwijać się w niespotykanym tempie, przyjeżdżają do niej ludzie z całej
Europy. Główny udział w rozwoju miasta mają cztery narodowości: Polacy, Niemcy, Żydzi i Rosjanie. Zajęcia
przybliżają życie codzienne Polaków w „mieście kominów”, pokażą zabytki łódzkie związane z polską kulturą
oraz przybliżą sylwetki sławnych Polaków pochodzących z Łodzi.

Na zajęciach uczNiowie
Znają historię XIX-wiecznej Łodzi
Potraﬁą wymienić łódzkich fabrykantów,
społeczników
Znają przyczyny rozwoju miasta
Potraﬁą wymienić najbardziej znane łódzkie
zabytki, znają ich historię
Rozumieją rewolucję przemysłową, potraﬁą
osadzić jej skutki w historii Polski

wykorzystywaNe techNiki
aktywne słuchanie

opowiadanie historii
dyskusja

Dla kogo
Szkoły podstawowe klasy 4–8
Gimnazjum
Szkoły średnie

PoDstawa Programowa
Szkoła podstawowa
Elementy historii rodzinnej
i regionalnej.
Uczeń poznaje historię i tradycje swojej
okolicy i ludzi dla niej szczególnie
zasłużonych;
zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje.
HISTORIA
Uczeń wyjaśnia wewnętrzne i zewnętrzne
przyczyny odmiennego rozwoju
gospodarczego ziem polskich w trzech
zaborach;
analizuje strukturę społeczeństwa w trzech
zaborach z uwzględnieniem mniejszości
narodowych i wyznaniowych, w tym
ludności żydowskiej;
charakteryzuje wydarzenia rewolucyjne
1905–1907;
porównuje dynamikę zmian gospodarczych
i społecznych na ziemiach polskich
z przemianami europejskimi oraz
synchronizuje wydarzenia z historii
politycznej;
charakteryzuje kierunki przemian
społecznych i politycznych w państwach
europejskich oraz w Stanach
Zjednoczonych i w Japonii.
WOS
Uczeń wyjaśnia, czym obywatelstwo różni
się od narodowości.
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Chłopiec z Bałut – Leon Weintraub

Gdy wybuchła wojna, Leon miał 13 lat. Zajęcia opowiadają o wojennych losach młodego chłopca z Bałut.
Uczestnicy zajęć poznają życie w getcie, tułaczkę po kolejnych niemieckich obozach oraz wzruszające, powojenne spotkanie Leona z siostrami.

Na zajęciach uczNiowie
Znają życie codzienne w okupowanej Łodzi
Znają różnice między warunkami życia
Polaków i Żydów pod okupacją niemiecką
Wiedzą co to getto
Znają historię Litzmannstadt Getto

wykorzystywaNe techNiki
aktywne słuchanie

opowiadanie historii

Dla kogo
Szkoły podstawowe klasy 4–6
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PoDstawa Programowa
Edukacja polonistyczna.
Uczeń słucha z uwagą wypowiedzi
nauczyciela, innych osób z otoczenia,
w różnych sytuacjach życiowych,
wymagających komunikacji i wzajemnego
zrozumienia;
okazuje szacunek wypowiadającej się
osobie.
Osiągnięcia w zakresie orientacji
w czasie historycznym.
Osiągnięcia w zakresie rozumienia
środowiska społecznego.
Uczeń wyjaśnia, iż wszyscy ludzie
posiadają prawa i obowiązki, wymienia
własne prawa i obowiązki, przestrzega ich
i stosuje je w codziennym życiu;
ocenia postępowanie swoje i innych osób,
odnosząc się do poznanych
wartości, takich jak: godność, honor,
sprawiedliwość, obowiązkowość,
odpowiedzialność, przyjaźń, życzliwość,
umiar, powściągliwość, pomoc,
zadośćuczynienie, przepraszanie, uznanie,
uczciwość, wdzięczność oraz inne,
respektowane przez środowisko szkolne;
rozpoznaje i nazywa wybrane grupy
społeczne, do których nie należy, a które
wzbudzają jego zainteresowanie, np.
drużyny i kluby sportowe, zespoły
artystyczne, a także inne narodowości;
szanuje zwyczaje i tradycje różnych grup
społecznych i narodów, przedstawia
i porównuje zwyczaje ludzi, np. dotyczące
świąt w różnych regionach Polski, a także
w różnych krajach.

Posłaniec z piekła

W Łodzi urodził się jeden z najważniejszych tajnych agentów w historii. Działał w trakcie II wojny światowej
i nazywał się Karski. Jan Karski. W trakcie zajęć uczniowie dowiedzą się wszystkiego o jego przełomowej
misji oraz o sytuacji Żydów w okupowanej Polsce. Zajęcia uzupełnione są ﬁlmem animowanym wytwórni
Disney’a Posłaniec z piekła.

Na zajęciach uczNiowie
Znają postacie: łodzianina Jana Karskiego,
F.D. Roosevelta
Znają daty rozpoczęcia i zakończenia
II wojny światowej
Wiedzą co to getto
Wiedzą co to Polskie Państwo Podziemne
wykorzystywaNe techNiki
aktywne słuchanie

opowiadanie historii

Dla kogo
Szkoły podstawowe klasy 4–6

PoDstawa Programowa
Edukacja polonistyczna.
Uczeń słucha z uwagą wypowiedzi
nauczyciela, innych osób z otoczenia,
w różnych sytuacjach życiowych,
wymagających komunikacji i wzajemnego
zrozumienia;
okazuje szacunek wypowiadającej się
osobie.
Osiągnięcia w zakresie orientacji
w czasie historycznym.
Uczeń opowiada historię własnej rodziny,
przedstawia wybrane postacie i prezentuje
informacje o wielkich Polakach;
rozpoznaje i nazywa patrona szkoły,
miejscowości, w której mieszka;
wyjaśnia pojęcie „patron”, wymienia
imiona i nazwiska, np. pierwszego władcy
i króla Polski, obecnego prezydenta Polski,
wymienia nazwę pierwszej stolicy Polski.
Osiągnięcia w zakresie rozumienia
środowiska społecznego.
Uczeń wyjaśnia, iż wszyscy ludzie
posiadają prawa i obowiązki, wymienia
własne prawa i obowiązki, przestrzega
ich i stosuje je w codziennym życiu;
ocenia postępowanie swoje i innych osób,
odnosząc się do poznanych wartości,
takich jak: godność, honor, sprawiedliwość,
obowiązkowość, odpowiedzialność,
przyjaźń, życzliwość, umiar,
powściągliwość, pomoc, zadośćuczynienie,
przepraszanie, uznanie, uczciwość,
wdzięczność oraz inne, respektowane
przez środowisko szkolne;
rozpoznaje i nazywa wybrane grupy
społeczne, do których nie należy, a które
wzbudzają jego zainteresowanie, np.
drużyny i kluby sportowe, zespoły
artystyczne, a także inne narodowości.
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Życie w Litzmannstadt

Po zwycięskiej kampanii wrześniowej III Rzesza podzieliła okupowane przez siebie terytorium Polski na dwie
strefy: Generalną Gubernię i Kraj Warty. Dzięki zajęciom uczniowie poznają, jak wyglądało życie codzienne
w okupowanej Polsce. Na przykładzie wojennych losów łodzian poznają warunki życia Polaków w trakcie
II wojny światowej.

Na zajęciach uczNiowie
Znają historię Litzmannstadt Getto
Znają warunki życia w getcie
Potraﬁą wymienić kolejne etapy Zagłady
Znają postać Mordechaja Rumkowskiego
Znają warunki życia w okupowanej Łodzi
Znają kolejne etapy germanizacji w Kraju
Warty
Potraﬁą wymienić różnice między Krajem Warty
a Generalną Gubernią

wykorzystywaNe techNiki
aktywne słuchanie

opowiadanie historii
dyskusja

Dla kogo
Szkoły podstawowe klasy 7–8
Gimnazjum
Szkoły średnie
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PoDstawa Programowa
HISTORIA
Uczeń charakteryzuje bezpośrednie skutki
II wojny światowej, wyróżniając
następstwa polityczne, społeczne,
gospodarcze i kulturowe, z uwzględnieniem
przesunięć ludności w Europie Środkowej;
charakteryzuje politykę III Rzeszy wobec
społeczeństw okupowanej Europy, w tym
nazistowski plan eksterminacji Żydów oraz
innych narodowości i grup społecznych;
opisuje postawy Żydów wobec polityki
eksterminacji, w tym powstanie w getcie
warszawskim, a także opisuje postawy
społeczeństwa polskiego wobec
Holokaustu;
ocenia stosunek społeczeństw i rządów
świata zachodniego oraz Kościoła
katolickiego do Holokaustu.
WOS
Uczeń charakteryzuje ideologie totalitarne
(komunizm, nazizm), odwołując się
do przykładów historycznych;
wyjaśnia na przykładach, w jaki sposób
dochodzi do stygmatyzacji społecznej
i jakie mogą być jej skutki.
ETyKA
Prawo moralne, imperatyw moralny,
w tym prawo naturalne. Dekalog jako
podstawa życia moralnego. Problem
relatywizmu moralnego i sposoby jego
przezwyciężania. Nienaruszalne prawa
istoty ludzkiej.

Litzmannstadt Getto – piekło na ziemi obiecanej

Historia powstania, funkcjonowania i likwidacji łódzkiego getta.

Na zajęciach uczNiowie
Znają historię Litzmannstadt Getto
Znają warunki życia w getcie
Potraﬁą wymienić kolejne etapy Zagłady
Znają postać Mordechaja Rumkowskiego,
Hansa Biebowa

wykorzystywaNe techNiki
aktywne słuchanie

opowiadanie historii
dyskusja

Dla kogo
Szkoły podstawowe klasy 7–8
Gimnazjum
Szkoły średnie

PoDstawa Programowa
HISTORIA
Uczeń charakteryzuje bezpośrednie skutki
II wojny światowej, wyróżniając
następstwa polityczne, społeczne,
gospodarcze i kulturowe, z uwzględnieniem
przesunięć ludności w Europie Środkowej;
charakteryzuje politykę III Rzeszy wobec
społeczeństw okupowanej Europy, w tym
nazistowski plan eksterminacji Żydów oraz
innych narodowości i grup społecznych;
opisuje postawy Żydów wobec polityki
eksterminacji, w tym powstanie w getcie
warszawskim, a także opisuje postawy
społeczeństwa polskiego wobec
Holokaustu;
ocenia stosunek społeczeństw i rządów
świata zachodniego oraz Kościoła
katolickiego do Holokaustu.
WOS
Uczeń charakteryzuje ideologie totalitarne
(komunizm, nazizm), odwołując się
do przykładów historycznych;
wyjaśnia na przykładach, w jaki sposób
dochodzi do stygmatyzacji społeczneji
jakie mogą być jej skutki.
ETyKA
Prawo moralne, imperatyw moralny,
w tym prawo naturalne. Dekalog jako
podstawa życia moralnego. Problem
relatywizmu moralnego i sposoby jego
przezwyciężania. Nienaruszalne prawa
istoty ludzkiej.
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Historia Holokaustu

Na początku 1942 roku, w trakcie konferencji w Wannsee, Niemcy postanowili dokonać „ostatecznego
rozwiązania kwestii żydowskiej”, czyli wymordowania wszystkich Żydów żyjących w Europie. W trakcie zajęć
uczniowie poznają genezę Holokaustu oraz nienawiści nazistów wobec Żydów, prześledzą kolejne etapy
masowej eksterminacji – działalność Einsatzgruppen, tworzenie gett i wywózki do obozów zagłady.

Na zajęciach uczNiowie
Znają warunki życia w getcie
Potraﬁą wymienić kolejne etapy Zagłady
Wiedzą, gdzie na terenach okupowanej Polski
znajdowały się obozy zagłady
Znają warunki życia w obozach
koncentracyjnych
Znają kolejne etapy antyżydowskiej polityki
III Rzeszy
Wiedzą, za jakie przewinienia można było
traﬁć do obozu koncentracyjnego

wykorzystywaNe techNiki
aktywne słuchanie

opowiadanie historii
dyskusja

Dla kogo
Szkoły podstawowe klasy 7–8
Gimnazjum
Szkoły średnie
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PoDstawa Programowa
HISTORIA
Uczeń charakteryzuje bezpośrednie skutki
II wojny światowej, wyróżniając
następstwa polityczne, społeczne,
gospodarcze i kulturowe, z uwzględnieniem
przesunięć ludności w Europie Środkowej;
charakteryzuje politykę III Rzeszy wobec
społeczeństw okupowanej Europy, w tym
nazistowski plan eksterminacji Żydów oraz
innych narodowości i grup społecznych;
opisuje postawy Żydów wobec polityki
eksterminacji, w tym powstanie w getcie
warszawskim, a także opisuje postawy
społeczeństwa polskiego wobec
Holokaustu;
ocenia stosunek społeczeństw i rządów
świata zachodniego oraz Kościoła
katolickiego do Holokaustu.
WOS
Uczeń charakteryzuje ideologie totalitarne
(komunizm, nazizm), odwołując się
do przykładów historycznych;
wyjaśnia na przykładach, w jaki sposób
dochodzi do stygmatyzacji społecznej
i jakie mogą być jej skutki.
ETyKA
Prawo moralne, imperatyw moralny,
w tym prawo naturalne. Dekalog jako
podstawa życia moralnego. Problem
relatywizmu moralnego i sposoby jego
przezwyciężania. Nienaruszalne prawa
istoty ludzkiej.

Nazywał się Karski. Jan Karski

Sejm RP uznał rok 2014 za rok Jana Karskiego. Ta nieprzeciętna postać, której życie i działalność są inspiracją
dla wielu osób na świecie, zasługuje na wyjątkowe miejsce w historii Łodzi. W trakcie zajęć uczniowie poznają
działalność J. Karskiego jako emisariusza Polskiego Państwa Podziemnego. Wyruszą razem z nim w wędrówkę
od getta warszawskiego do Białego Domu w Waszyngtonie.

Na zajęciach uczNiowie
Znają postać Jana Karskiego
Potraﬁą wymienić kolejne etapy Zagłady
Znają struktury i sposoby działania Polskiego
Państwa Podziemnego
Znają warunki życia w okupowanej Polsce

wykorzystywaNe techNiki
aktywne słuchanie

opowiadanie historii
dyskusja

Dla kogo
Szkoły podstawowe klasy 7–8
Gimnazjum
Szkoły średnie

PoDstawa Programowa
HISTORIA
Uczeń charakteryzuje bezpośrednie skutki
II wojny światowej, wyróżniając następstwa
polityczne, społeczne, gospodarcze
i kulturowe, z uwzględnieniem przesunięć
ludności w Europie Środkowej;
wskazuje podobieństwa i różnice
w polityce obu okupantów wobec narodu
polskiego;
opisuje organizację Polskiego Państwa
Podziemnego oraz różne formy ruchu
oporu, ze szczególnym uwzględnieniem
działalności Armii Krajowej;
charakteryzuje politykę III Rzeszy wobec
społeczeństw okupowanej Europy, w tym
nazistowski plan eksterminacji Żydów oraz
innych narodowości i grup społecznych;
opisuje postawy Żydów wobec polityki
eksterminacji, w tym powstanie w getcie
warszawskim, a także opisuje postawy
społeczeństwa polskiego wobec
Holokaustu;
ocenia stosunek społeczeństw i rządów
świata zachodniego oraz Kościoła
katolickiego do Holokaustu.
WOS
Uczeń charakteryzuje ideologie totalitarne
(komunizm, nazizm), odwołując się
do przykładów historycznych;
wyjaśnia na przykładach, w jaki sposób
dochodzi do stygmatyzacji
społecznej i jakie mogą być jej skutki.
ETyKA
Prawo moralne, imperatyw moralny,
w tym prawo naturalne. Dekalog jako
podstawa życia moralnego. Problem
relatywizmu moralnego i sposoby jego
przezwyciężania. Nienaruszalne prawa
istoty ludzkiej.

`bkqorj=af^ildr=fjK=j^oh^=babij^k^=t=Łlawf

Obóz dla dzieci polskich przy ul. Przemysłowej
– historia zapomniana

Przeszło przez niego ponad 3 tysiące dzieci. Niemcy nazywali go obozem wychowawczym, naprawdę był
obozem pracy. Historia obozu przy ul. Przemysłowej to nie tylko zapis bezwzględnej polityki okupacyjnej.
To także historie zniszczonego dzieciństwa.

Na zajęciach uczNiowie
Znają historię Litzmannstadt Getto i obozu
dla dzieci polskich
Wiedzą co to Kraj Warty i Generalna Gubernia
Znają warunki życia w okupowanej Polsce
Wiedzą, czego upamiętnieniem jest łódzki
Pomnik Pękniętego Serca
Potraﬁą wymienić kolejne etapy germanizacji
zachodnich ziem Polski

wykorzystywaNe techNiki
aktywne słuchanie

opowiadanie historii
dyskusja

Dla kogo
Szkoły podstawowe klasy 7–8
Gimnazjum
Szkoły średnie
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PoDstawa Programowa
HISTORIA
Uczeń charakteryzuje bezpośrednie skutki
II wojny światowej, wyróżniając
następstwa polityczne, społeczne,
gospodarcze i kulturowe, z uwzględnieniem
przesunięć ludności w Europie Środkowej;
charakteryzuje politykę III Rzeszy wobec
społeczeństw okupowanej Europy, w tym
nazistowski plan eksterminacji Żydów oraz
innych narodowości i grup społecznych;
opisuje postawy Żydów wobec polityki
eksterminacji, w tym powstanie w getcie
warszawskim, a także opisuje postawy
społeczeństwa polskiego wobec
Holokaustu;
ocenia stosunek społeczeństw i rządów
świata zachodniego oraz Kościoła
katolickiego do Holokaustu.
WOS
Uczeń charakteryzuje ideologie totalitarne
(komunizm, nazizm), odwołując się
do przykładów historycznych;
wyjaśnia na przykładach, w jaki sposób
dochodzi do stygmatyzacji społecznej
i jakie mogą być jej skutki.
ETyKA
Prawo moralne, imperatyw moralny,
w tym prawo naturalne. Dekalog jako
podstawa życia moralnego. Problem
relatywizmu moralnego i sposoby jego
przezwyciężania. Nienaruszalne prawa
istoty ludzkiej.

Historia obozu dla Roma i Sinti w Litzmannstadt Getto

Zajęcia przybliżają nie tylko tragiczną historię obozu dla Cyganów w łódzkim getcie, ale obejmują również
spacer na teren obozu do „kuźni cygańskiej” przy ul. Wojska Polskiego i zwiedzanie ekspozycji.

Na zajęciach uczNiowie
Znają fakty związane z prześladowaniami
Romów i Żydów
Znają realia życia w getcie
Wiedzą, jak scharakteryzować kolejne etapy
Zagłady
Potraﬁą wyjaśnić termin Porajmos
Znają historię obozu cygańskiego
w Litzmannstadt Getto
Znają postać Arnolda Mostowicza

wykorzystywaNe techNiki
aktywne słuchanie

opowiadanie historii
dyskusja

Dla kogo
Szkoły podstawowe klasy 7–8
Gimnazjum
Szkoły średnie
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PoDstawa Programowa
HISTORIA
Uczeń charakteryzuje bezpośrednie skutki
II wojny światowej, wyróżniając
następstwa polityczne, społeczne,
gospodarcze i kulturowe, z uwzględnieniem
przesunięć ludności w Europie Środkowej;
charakteryzuje politykę III Rzeszy wobec
społeczeństw okupowanej Europy, w tym
nazistowski plan eksterminacji Żydów oraz
innych narodowości i grup społecznych;
opisuje postawy Żydów wobec polityki
eksterminacji, w tym powstanie w getcie
warszawskim, a także opisuje postawy
społeczeństwa polskiego wobec
Holokaustu;
ocenia stosunek społeczeństw i rządów
świata zachodniego oraz Kościoła
katolickiego do Holokaustu.
WOS
Uczeń charakteryzuje ideologie totalitarne
(komunizm, nazizm), odwołując się
do przykładów historycznych;
wyjaśnia na przykładach, w jaki sposób
dochodzi do stygmatyzacji społecznej
i jakie mogą być jej skutki.
ETyKA
Prawo moralne, imperatyw moralny,
w tym prawo naturalne. Dekalog jako
podstawa życia moralnego. Problem
relatywizmu moralnego i sposoby jego
przezwyciężania. Nienaruszalne prawa
istoty ludzkiej.

Wielka Szpera – najtragiczniejsze dni w historii miasta

Zajęcia opowiadają o jednym z najtragiczniejszych momentów w historii Łodzi. W 1942 roku Niemcy wymordowali w obozie zagłady w Kulmhof większość dzieci do 10. roku życia, starców i chorych z Litzmannstadt
Getto. Moment ten zawsze pojawia się w relacjach i wspomnieniach z getta i odcisnął niezatarte piętno na
jego historii.

Na zajęciach uczNiowie
Poznają fakty związane z prześladowaniami
Żydów
Poznają realia życia w getcie
Wiedzą, jak scharakteryzować kolejne etapy
Zagłady
Znają historie dzieci żydowskich w czasie
II wojny światowej
Znają historię łódzkie getta

wykorzystywaNe techNiki
aktywne słuchanie

opowiadanie historii
dyskusja

Dla kogo
Szkoły podstawowe klasy 7–8
Gimnazjum
Szkoły średnie
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PoDstawa Programowa
HISTORIA
Uczeń charakteryzuje bezpośrednie skutki
II wojny światowej, wyróżniając
następstwa polityczne, społeczne,
gospodarcze i kulturowe, z uwzględnieniem
przesunięć ludności w Europie Środkowej;
charakteryzuje politykę III Rzeszy wobec
społeczeństw okupowanej Europy, w tym
nazistowski plan eksterminacji Żydów oraz
innych narodowości i grup społecznych;
opisuje postawy Żydów wobec polityki
eksterminacji, w tym powstanie w getcie
warszawskim, a także opisuje postawy
społeczeństwa polskiego wobec
Holokaustu;
ocenia stosunek społeczeństw i rządów
świata zachodniego oraz Kościoła
katolickiego do Holokaustu.
WOS
Uczeń charakteryzuje ideologie totalitarne
(komunizm, nazizm), odwołując się
do przykładów historycznych;
wyjaśnia na przykładach, w jaki sposób
dochodzi do stygmatyzacji społecznej
i jakie mogą być jej skutki.
ETyKA
Prawo moralne, imperatyw moralny,
w tym prawo naturalne. Dekalog jako
podstawa życia moralnego. Problem
relatywizmu moralnego i sposoby jego
przezwyciężania. Nienaruszalne prawa
istoty ludzkiej.

Marek Edelman – Polak, Żyd, łodzianin

Marek Edelman – patron Centrum Dialogu, to postać wyjątkowa: lekarz, bojownik, przywódca powstania
w getcie warszawskim i wielki autorytet opozycji antykomunistycznej. Jego postać zajmuje szczególne miejsce
w naszej ofercie edukacyjnej. Zapraszamy do poznania historii tego niezwykłego człowieka.

Na zajęciach uczNiowie
Znają postać Marka Edelmana,
Adama Czerniakowa, Mordechaja Anielewicza
Znają historię warszawskiego getta
Znają przywódców powstania w warszawskim
getcie
Znają życie codzienne w getcie
Znają kolejne etapy Zagłady
Wiedzą, czym zajmował się KOR
Wiedzą, co to nieposłuszeństwo obywatelskie

wykorzystywaNe techNiki
aktywne słuchanie

opowiadanie historii
dyskusja

Dla kogo
Szkoły podstawowe klasy 7–8
Gimnazjum
Szkoły średnie

PoDstawa Programowa
HISTORIA
Uczeń charakteryzuje bezpośrednie skutki
II wojny światowej, wyróżniając następstwa
polityczne, społeczne, gospodarcze
i kulturowe, z uwzględnieniem przesunięć
ludności w Europie Środkowej;
charakteryzuje politykę III Rzeszy wobec
społeczeństw okupowanej Europy, w tym
nazistowski plan eksterminacji Żydów
oraz innych narodowości i grup
społecznych;
opisuje postawy Żydów wobec polityki
eksterminacji, w tym powstanie w getcie
warszawskim, a także opisuje postawy
społeczeństwa polskiego wobec Holokaustu;
ocenia stosunek społeczeństw i rządów
świata zachodniego oraz Kościoła
katolickiego do Holokaustu.
wyjaśnia przyczyny kryzysów społeczno-politycznych: 1968 r., 1970 r., 1976 r.
i 1980 r.;
charakteryzuje działalność opozycji
w PRL-u.
WOS
Uczeń charakteryzuje ideologie totalitarne
(komunizm, nazizm), odwołując się
do przykładów historycznych;
wyjaśnia na przykładach, w jak sposób
dochodzi do stygmatyzacji społecznej
i jakie mogą być jej skutki.
ETyKA
Prawo moralne, imperatyw moralny,
w tym prawo naturalne. Dekalog jako
podstawa życia moralnego. Problem
relatywizmu moralnego i sposoby jego
przezwyciężania. Nienaruszalne prawa
istoty ludzkiej.
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Człowiek w chwili próby…

Jak wyglądały stosunki polsko-żydowskie w trakcie II wojny światowej? Temat ten do dzisiaj budzi wielkie
emocje. Szmalcownicy i Sprawiedliwi są dwoma stronami tej samej monety – życia codziennego okupowanej
Polski. Zajęcia opisują problem współżycia tych dwóch narodów w szerszej perspektywie II wojny światowej,
skupiając się na historiach konkretnych osób.

Na zajęciach uczNiowie
Poznają fakty związane z prześladowaniami
Żydów
Poznają realia życia w getcie
Wiedzą, kim są Sprawiedliwi wśród Narodów
Świata, potraﬁą porównać postawy Polaków
z postawami innych Europejczyków
Potraﬁą opisać postawy Polaków wobec
Zagłady Żydów

wykorzystywaNe techNiki
aktywne słuchanie

opowiadanie historii
dyskusja

Dla kogo
Szkoły podstawowe klasy 7–8
Gimnazjum
Szkoły średnie
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PoDstawa Programowa
HISTORIA
Uczeń charakteryzuje bezpośrednie skutki
II wojny światowej, wyróżniając
następstwa polityczne, społeczne,
gospodarcze i kulturowe, z uwzględnieniem
przesunięć ludności w Europie Środkowej;
charakteryzuje politykę III Rzeszy wobec
społeczeństw okupowanej Europy, w tym
nazistowski plan eksterminacji Żydów oraz
innych narodowości i grup społecznych;
opisuje postawy Żydów wobec polityki
eksterminacji, w tym powstanie w getcie
warszawskim, a także opisuje postawy
społeczeństwa polskiego wobec
Holokaustu;
ocenia stosunek społeczeństw i rządów
świata zachodniego oraz Kościoła
katolickiego do Holokaustu.
WOS
Uczeń charakteryzuje ideologie totalitarne
(komunizm, nazizm), odwołując się
do przykładów historycznych;
wyjaśnia na przykładach, w jaki sposób
dochodzi do stygmatyzacji społecznej
i jakie mogą być jej skutki.
ETyKA
Prawo moralne, imperatyw moralny,
w tym prawo naturalne. Dekalog jako
podstawa życia moralnego. Problem
relatywizmu moralnego i sposoby jego
przezwyciężania. Nienaruszalne prawa
istoty ludzkiej.

1968 – rok buntu

Rok 1968 przyniósł wiele zmian w historii Polski i świata. Praska wiosna i strajki studentów w Polsce były
preludium do zakrojonej na szeroką skalę kampanii antysemickiej PZPR. W trakcie zajęć uczestnicy poznają
historie ludzi dotkniętych nagonką, genezę Marca 1968 roku oraz jego konsekwencje.

Na zajęciach uczNiowie
Znają historie ludzi zmuszonych
do opuszczenia Polski w 1968 roku
Znają realia działania i walki o władzę
wewnątrz PZPR
Znają warunki życia w powojennej Polsce
Potraﬁą scharakteryzować struktury
społeczeństwa polskiego po II wojnie światowej

wykorzystywaNe techNiki
aktywne słuchanie

opowiadanie historii
dyskusja

Dla kogo
Szkoły podstawowe klasy 7–8
Gimnazjum
Szkoły średnie
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PoDstawa Programowa
HISTORIA
Uczeń opisuje demograﬁczne, społeczno-gospodarcze i polityczne skutki
wojny;
charakteryzuje i porównuje etapy:
1956–1970 i 1970–1980;
wyjaśnia przyczyny kryzysów społeczno-politycznych: 1968 r., 1970 r., 1976 r.
i 1980 r.;
charakteryzuje działalność opozycji
w PRL-u;
charakteryzuje kulturę i życie codzienne
w Polsce Ludowej.
WOS
Uczeń charakteryzuje ideologie totalitarne
(komunizm, nazizm), odwołując się
do przykładów historycznych;
rozpoznaje przejawy ksenofobii,
antysemityzmu, rasizmu i szowinizmu
i uzasadnia potrzebę przeciwstawiania się
tym zjawiskom;
wyjaśnia, czym obywatelstwo różni się
od narodowości.
ETyKA
Dobro moralne i wartości moralne.
Hierarchia wartości. Wartości autoteliczne
i instrumentalne. Konﬂikt wartości.
Wartości wybierane i realizowane.
Prawo moralne, imperatyw moralny,
w tym prawo naturalne. Dekalog jako
podstawa życia moralnego. Problem
relatywizmu moralnego i sposoby jego
przezwyciężania. Nienaruszalne prawa
istoty ludzkiej.

KONTAKT
Justyna Tomaszewska
absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Filologii Hiszpańskiej (licencjat) i Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych. Licencjonowany przewodnik po Łodzi. W Centrum Dialogu im. Marka Edelmana od kwietnia 2011 roku,
zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. PR. Autorka bloga dla dzieci o tematyce łódzkiej – www.koloreklodz.blogspot.com.
Autorka wielu tras spacerów po mieście oraz przewodnika rowerowego Rowerownik po Łodzi. Koordynatorka Turystycznego Rekordu Polski w 2010 roku.
Rzeczniczka prasowa Festiwalu Łódź Czterech Kultur w 2011 i 2012 roku oraz
obchodów 70. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto w 2014 roku. W 2015
roku skończyła seminarium „Judaizm – dzieje i kultura Żydów polskich
– Holokaust” w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie oraz X Szkołę Letnią
„Nauczanie o Holokauście”. W 2016 roku brała udział w seminarium Instytutu
Pamięci Narodowej pt. „Zagłada Żydów” oraz seminarium Żydowskiego Instytutu Historycznego „Świadectwa Zagłady”.
Michał Adamiak
absolwent UŁ na kierunku historia. Wieloletni instruktor ZHP, obecnie pełni
funkcję komendanta Hufca ZHP Łódź-Widzew. Pracownik działu edukacji
w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana. Koordynator projektów edukacyjnych:
„Bohaterowie w cieniu Tatr” (realizowany przez Fundację Edukacyjną im. Jana
Karskiego), „Raport 2016: Sprawiedliwi” oraz „Raport 2017: Dzieci”
(realizowane przez Centrum Dialogu).

