Wrzesień 2018 roku
Konkurs 100‐lecia Odzyskania Niepodległości
100‐lecia Bitwy Warszawskiej 1920 r.

ZAPROSZENIE
Stowarzyszenie zaprasza do III etapu konkursu historycznego prowadzonego na stronach Wirtualnych
Zeszytów Historycznych Szkoły Podstawowe i Średnie województwa mazowieckiego.
W roku szkolnym 2018/2019 przy objęciu patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty będziemy
kontynuować nasz projekt obejmujący szkoły województwa mazowieckiego, zwłaszcza te, które
mogą zaprezentować historię 1918‐1920 dziejącą się w ich małych ojczyznach.
W III etapie temat przewodni to:

„Drogi do Niepodległej – Mazowsze moi Bohaterowie 1918 – 1920”
Historia Naszego regionu i jego Bohaterów to ślady na drogach i w miejscowościach przez które
przechodzili w 1920 roku Obrońcy Warszawy. Te miejsca mogą stać się ważnym materiałem
do publikacji na stronie www.wirtualna‐historia.pl
Pozyskanie wiedzy, pamiątek (zdjęć, kopii dokumentów) od instytucji, rodzin uczestników, świadków
wydarzeń, którą to wiedzę będzie można wykorzystać do opracowania w formie prezentacji, filmu
co przyczyni się do premiowania ocen na świadectwach szkolnych.
Odbędzie się również tradycyjna debata z udziałem Profesora Jana Żaryna, opiekuna prawdy
historycznej naszego Konkursu, w której będą brać udział zespoły i indywidualni uczniowie
wykazujący się wiedzą historyczną określoną tematem przewodnim.
Przygotowywane przez szkoły materiały rocznicowe na 100‐lecie Niepodległości mogą być
wykorzystane w części konkursowej jako prezentacja medialna.
W części wirtualnej nadal będzie prowadzony temat „Szlak Bojowy Księdza Ignacego Skorupki”
w sposób poszerzony z wykorzystaniem najnowszych technik przekazu cyfrowego do opracować
prezentacji, wizualizacji AR i filmów na YouToube, pokazujący jak uczniowie w Bitwie pod Ossowem
stali się dorosłymi żołnierzami.
Oczekujemy na podobne opisy działań i zdarzeń dziejących
podkreśleniem roli osób wyróżnionych.

się np. pod Radzyminem. Z

W okresie październik – listopad 2018 Stowarzyszenie po uzgodnieniach pomoże w organizacji lekcji
żywej historii z edukatorami historii np. w Ossowie lub w poszczególnych szkołach.
Finały konkursu – terminy łącznie z regulaminem zostaną dostarczone przy zgłoszeniu szkoły
do projektu oraz zostaną zamieszczone na stronie www.wirtulna‐hitoria.pl.
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