Historia jest ważna!
II Ogólnopolskie Spotkanie Członków Klubu Nauczyciela Historii
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pani Agnieszka Szymaniak i pani Bożena Czaplicka
uczestniczyły w dniach 24-25 października 2014 roku
w II Ogólnopolskim Spotkaniu Klubu Nauczyciela Historii
przy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
W spotkaniu uczestniczyło 110 nauczycieli historii z całej Polski.
Patronat honorowy nad spotkaniem objęła Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska,
partnerem strategicznym Klubu jest Fundacja PKO Banku Polskiego zaś patronat medialny
nad spotkaniem objęło czasopismo Mówią Wieki.
Pobyt Członków Klubu Nauczyciela Historii w Warszawie w piątek 24 października 2014
roku rozpoczął się zwiedzaniem Pałacu Prezydenckiego..
Dalsza część spotkania miała miejsce w Bibliotece Narodowej. Tu nastąpiło uroczyste
otwarcie spotkania przez dyrektora Muzeum Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówkupana Krzysztofa Jaraczewskiego. Nauczyciele historii mieli możliwość wysłuchania wykładu
profesora Włodziemierza Sulei na temat: „Legiony-najważniejszy element licytacji wzwyż
Józefa Piłsudskiego oraz wykładu profesora Leszka Moczulskego na temat: Groźne
stereotypy. Utrwalone współcześnie fałszywe, peerelowskie legendy historyczne na temat
Legionów. Po wykładach odbył się koncert kameralny w wykonaniu profesora Tomasza
Strahlaa i profesora Klaudiusza Barana z Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina
w Warszawie. W programie goście usłyszeli następujące utwory:
- Wokaliza, Wojciecha Kilara,
- Tante Anni Prima, Astora Piazolla,
-temat z filmu „Misja”, Ennio Morricone,
-Le Grand Tango, Astora Piazzola
Dzień zakończyła uroczysta kolacja w restauracji „Kamanda Lwowska.
Drugi dzień miał charakter warsztatowy. Nauczyciele historii uczestniczyli w trzech panelach
edukacyjnych:
„Co nowego w edukacji?”
Nauczyciele nauczycielom – zwycięzcy konkursu „Lekcja z Legionów” przedstawili swoje
projekty i podzielili się dobrymi praktykami.

Podczas spotkania edukatorzy zaprezentowali i zaprosili uczestników do udziału
w programach edukacyjnych Muzeum – akcja Mamy Niepodległą, akcja Zapal Znicz
Legioniście, książka „Nasza paczka i niepodległość”.
„Nowoczesne media w edukacji historycznej”
W ciągu półtora miesiąca Wykaz Legionistów Polskich uruchomiony przez Muzeum Józefa
Piłsudskiego w Sulejówku odnotował ponad milion odsłon! Podczas warsztatów edukatorzy
zaprezentowali w jaki sposób można zachęcić uczniów do aktywnej nauki historii wychodząc
naprzeciw ich oczekiwaniom i wykorzystując środki multimedialne - internetowy Wykaz,
interaktywną Mapą Legionów oraz grę.
„Muzeum marzeń nauczyciela historii”
Chcemy budować Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku razem z Państwem.
Podczas warsztatów eksperckich zaprosimy do dyskusji na temat Państwa oczekiwań
dotyczących naszej przyszłej oferty edukacyjnej.
na których zaprezentowano propozycje współpracy w ramach projektów muzealnoedukacyjnych, rozmawiano o oczekiwaniach nauczycieli wobec działalności Klubu, zebrano
potrzeby i pomysły uczestników dotyczące wymiany doświadczeń i wspierania się
w realizacji misji związanej z zawodem nauczyciela historii.
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, podobnie jak nauczyciele historii,
realizuje misję podnoszenia świadomości historycznej wśród młodego pokolenia Polaków.
Doceniając i szanując wysiłek nauczycieli w realizowaniu tego trudnego zadania, wystąpiło
z inicjatywą powołania Klubu Nauczyciela Historii przy Muzeum Józefa Piłsudskiego
w Sulejówku. Celem Klubu jest wspieranie nauczycieli w rozwoju ich zainteresowań
historycznych i pasji pedagogicznej, a także budowa środowiska otwartego na wymianę
doświadczeń zawodowych. Członkowie Klubu zostali także zaproszeni do współpracy
w ramach projektów muzealno-edukacyjnych.
Szczegółowe informacje na temat działalności ogólnopolskiego Klubu Nauczyciela Historii
można znaleźć na stronie internetowej
Muzeum Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Sulejówku
http://muzeumpilsudski.pl/mjp-2014knh-o-klubie

