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Trwa konkurs Instytutu Bada

Lekcja dobrej historii

dobre praktyki w zakresie nauczania historii
w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych

Lekcja dobrej historii to konkurs dla nauczycieli
swoimi pomysłami na prowadzenie zaj
praktyk, które kształtują umieję
spojrzenia na wydarzenie historyczne/proces/posta
 

Uczestnikiem konkursu moŜe by
gimnazjalnej, uczący na terenie Polski i realizuj
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 
 

KaŜdy z laureatów (maksymalnie 15) otrzyma czytnik ksi
w ramach towarzyszącej konkursowi akcji 
brały udział w konkursie zostaną wyró

• Zakończenie przyjmowania prac: 
• Ogłoszenie wyników:
• Spotkanie laureatów, wr

 
 
 

Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy, karta o ceny formalnej,
karta oceny meryto rycznej pracy konkursowej dost

http://eduentuzjasci.pl/konk

 
Szczegółowych informacji  udziela przedstawiciel Biura Konkursowego, Marketin
Consultants, ul. Wilcza 28/10, 00-544 
konkurs_ldh@ibe.edu.pl, tel. kom. +48 662 086
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Trwa konkurs Instytutu Badań Edukacyjnych

 

Lekcja dobrej historii  
 

dobre praktyki w zakresie nauczania historii
w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych

 
Lekcja dobrej historii to konkurs dla nauczycieli-pasjonatów, którzy chcą

i pomysłami na prowadzenie zajęć z uczniami. W obecnej, trzeciej ju
 umiejętność interpretacji róŜnych źródeł i skłaniaj
historyczne/proces/postać historyczną z róŜnych

Uczestnicy konkursu 
 

Ŝe być tylko nauczyciel historii szkoły gimnazjalnej i ponad
cy na terenie Polski i realizujących zapisy podstawy programowej zgodnie

dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977). 

Nagrody dla laureatów 
 

dy z laureatów (maksymalnie 15) otrzyma czytnik ksiąŜek elektronicznych.
cej konkursowi akcji “Szkoła z Lekcją Dobrej Historii

ą wyróŜnione specjalnym zaświadczeniem i graficzn
 

Harmonogram konkursu: 
 

czenie przyjmowania prac: 22 września 2014 r.  
Ogłoszenie wyników: do 26 wrze śnia 2014 r.  
Spotkanie laureatów, wręczenie nagród i warsztaty: 16-17 pa

Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy, karta o ceny formalnej,
rycznej pracy konkursowej dost ępne s ą na stronie internetowej

http://eduentuzjasci.pl/konk ursldh.html  
 

udziela przedstawiciel Biura Konkursowego, Marketin
 Warszawa, tel. (+48 22) 40 66 100/101 wew. 23,

+48 662 086 500 
 

                                                                 

 Edukacyjnych 

 

dobre praktyki w zakresie nauczania historii  
w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych  

pasjonatów, którzy chcą dzielić się z innymi 
 z uczniami. W obecnej, trzeciej juŜ edycji, szukamy 

ródeł i skłaniają uczniów do 
Ŝnych punktów widzenia. 

 tylko nauczyciel historii szkoły gimnazjalnej i ponad-
cych zapisy podstawy programowej zgodnie 
dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977).  

ek elektronicznych. Ponadto, 
 Dobrej Historii”, szkoły, które będą 
wiadczeniem i graficzną sygnaturą. 

17 października 2014 r.  

Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy, karta o ceny formalnej,  
 na stronie internetowej  

udziela przedstawiciel Biura Konkursowego, Marketing & Communications 
23, e-mail: 

                        


