Metody do pracy nad tematami historycznymi
Name / Nazwa

Ziel / Cel

Material /
Materiały

Durchführung / Sposób przeprowadzenia

Zeit /
Czas

1. „Polskoniemiecka oś
czasu“

Poznawanie się
uczestników,
poznawanie
(narodowych)
wydarzeń o
istotnym
znaczeniu dla
uczestników

- po 3 kartki w
różnych kolorach
dla każdego
uczestnika

Ok. 1
godz.

Poznawanie
wydarzeń z
zakresu historii
(narodowej)
mających
największe
znaczenie dla
grupy partnera
i dyskusja na ich
temat

flipchart,
kolorowe kartki w
ilości
odpowiedniej do
liczby
uczestników i
wydarzeń
historycznych
oraz karty do
układania z
wyjaśnieniami:
„wydarzenie,
data, symbol,
postać”
Pomoc: duże
(laminowane)
fotografie
wydarzeń na
rundę refleksji w
całej grupie

Każdy uczestnik otrzymuje 3 karty z zapisanymi pytaniami:
1. (np. karta niebieska): data z historii światowej, która miała największy
wpływ na Wasze życie osobiste i doprowadziła do jego zmiany
2. (karta żółta): wydarzenie z życia osobistego w przeszłości, które miało
szczególne znaczenie dla Was i Waszej dalszej drogi życiowej
3. Spójrzcie w przyszłość! Jaką macie wizję przyszłości dla Polaków,
Niemców i dla siebie samych! Jakich wydarzeń oczekujecie i czego się
po nich spodziewacie? Wyszukajcie coś istotnego dla siebie lub po
prostu bądźcie kreatywni !
Każdy z uczestników krótko przedstawia daty i wydarzenia pozostałym członkom
grupy.
Możliwe są inne warianty, np. można zrezygnować z ostatniego pytania i
ograniczyć się wyłącznie do tematów historycznych. W przypadku wydarzeń z
życia osobistego należy koniecznie zwrócić uwagę na zasadę dobrowolności w
ich prezentowaniu!
Podział na grupy narodowe (taka sama liczba grup pl i de!)
Zadanie I dla każdej z grup: Wybierzcie co najmniej 5 wydarzeń, które Waszym
zdaniem miały największe znaczenie dla Waszego kraju !
Karta niebieska: wydarzenie, np. upadek muru berlińskiego
Karta żółta: data, np. 1961
Karta zielona: symbol, np. mur berliński
Karta czerwona: ważne postaci, np. W. Ulbricht
Zadanie II: Zapiszcie na jednej kartce wydarzenia w kolejności ich znaczenia
dla historii Waszego kraju!
 Zebranie 20 wymieszanych kart i przekazanie ich grupie z kraju partnera.
Układanie puzzli z wydarzeń (czasem potrzebna będzie pomoc partnerskiej
grupy lub moderatora, przede wszystkim przy problemach językowych).
 Po udanym ułożeniu puzzli  uszeregowanie wydarzeń w kolejności
zgodnie z ich znaczeniem ustalonym przez grupę z kraju partnera
 Na zakończenie dyskusja o wydarzeniach i ich znaczeniu; a także o ich
postrzeganiu przez nas samych i przez innych (Czy są jakieś wspólne
wydarzenia? W jaki stopniu ich bohaterowie są znani w kraju partnera?)

2. „Puzzle
historyczne“

- rozpięty na
podłodze arkusz
papieru, do
którego zostaną
przyklejone karty,
tak by powstała
oś czasu

Ok. 2
godz.

Name / Nazwa

Ziel / Cel

Material / Materiały

Durchführung / Sposób przeprowadzenia

Zeit /
Czas

3. „Rozmowy o
fotografiach”

Poznawanie
wydarzeń
historycznych
o istotnym
znaczeniu dla
kraju partnera,

Ilustracje/ fotografie
przedstawiające
wydarzenia
historyczne;
w miarę możliwości
w połączeniu z
wyszukiwaniem
informacji w
Internecie

Utworzenie w 2-osobowych zespołów (pl-de). Na podłodze leżą ilustracje /
fotografie przedstawiające wydarzenia z historii narodowej lub historii relacji
polsko-niemieckich. Każdy z uczestników wybiera jedną ilustrację i prezentuje
ją swojemu polskiemu lub niemieckiemu partnerowi. Po zakończeniu dyskusji
chronologicznie uszeregowane wydarzenia są prezentowane całej grupie.

30
min.
do 1
godz.

Specjalnie
przygotowane
różnokolorowe kartki
z nazwami miast:
np. Berlin,
Warszawa, Erfurt,
Łódź

Zapisane na kartach nazwy miast leżą na podłodze uporządkowane zgodnie z
położeniem geograficznym. Uczestnicy przedstawiają siebie i historie swoich
rodzin oraz ich historyczne korzenie (odnosząc się do ustalonego zakresu
tematycznego). Mówca stoi w tym czasie na leżącej na podłodze „karcie” ze
swoim miastem.
Na zakończenie następuje podsumowanie historii ogólnej i historii
opowiedzianych przez uczestników; wskazanie na elementy wspólne i różnice,
wyczulenie na problematykę historyczną w dzisiejszym kontekście (np. PolskaUkraina).

pomoc w
rozwijaniu
wzajemnej
komunikacji
i poznawanie
się uczestników
4.
„Opowiadanie
historii“

Poznawanie
się uczestników
i historii ich
rodzin,
Zakres
tematyczny:
ucieczka,
Europa w
okresie
powojennym,
migracja itd.

1
godz.
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