Formularz zgłoszeniowy
Przykłady dobrych praktyk w edukacji
„Dzielimy się doświadczeniami”
Tytuł/nazwa
projektu/przedsięwzięcia

Szkolna Liga Historyczna

Nazwa szkoły/placówki

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego
w Rawiczu

Adres szkoły/placówki
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

gmina,
powiat,
kod pocztowy,
miasto,
ulica,
telefon,
email,
8. strona internetowa.

Autor projektu/przedsięwzięcia
(imię, nazwisko, stanowisko)

Rawicz
rawicki
63-900
Rawicz
Wały Jarosława Dąbrowskiego 29
655464482
lo1@powiatrawicki.pl
www.1lorawicz.pl

Iwona Guzikowska nauczyciel historii wraz
z uczniami

1. Opis dobrej praktyki (np. opis przesłanek, które zainspirowały do realizacji projektu,
innowacyjność/oryginalność pomysłu, skuteczność zastosowanych metod i form pracy,
cele projektu, czas realizacji...).
Pomysł zorganizowania Szkolnej Ligi Historycznej wyszedł od grupy uczniów trzeciej klasy
humanistycznej w roku szkolnym 2015/2016. Rok wcześniej brali oni udział w Lidze Historycznej
zorganizowanej przez Instytut Historii UAM w Poznaniu w ramach projektu Uniwersytet w Twojej
Szkole. Niestety w następnym roku szkolnym projekt nie był realizowany, co spowodowało
rozczarowanie wśród uczniów, ale spowodowało jednocześnie podjęcie decyzji o zorganizowaniu, na
wypracowanych wspólnie z nauczycielką historii zasadach, Szkolnej Ligi Historycznej.
Celem przedsięwzięcia jest rozwijanie wśród uczniów zainteresowań szeroko pojętą humanistyką, ze
szczególnym uwzględnianiem historii, pogłębianie posiadanej wiedzy, sięganie po różne źródła
informacji, motywowanie do pracy pozalekcyjnej, zapoznawanie z odmiennymi ocenami wydarzeń
historycznych oraz tworzenie na bazie zdobytych informacji własnych opinii i ocen.
Ważnym celem jest także rozwijanie współpracy uczniowskiej, zarówno w sferze organizacji SLH,
jak i w samym konkursie, w którym uczniowie startują w trzyosobowych zespołach reprezentujących
poszczególne klasy.
W roku szkolnym 2016/2017 projekt realizowany był od września do kwietnia. W tym czasie
uczniowie uczestniczyli w pięciu częściach konkursowych, w każdej odpowiadali na pytania
dotyczące jednej epoki
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2. Rezultaty/korzyści projektu (efekty, które powstały w wyniku realizacji projektu).

Najważniejszym rezultatem SLH jest podniesienie poziomu wiedzy historycznej uczniów, zarówno
uczestników konkursu, jak i organizatorów. Wielką korzyścią wynikającą z realizacji projektu jest
praca z uczniami, szczególnie zainteresowanymi przedmiotami humanistycznymi, którzy
odpowiadali za opracowanie pytań. Do każdej części przygotować musieli po 100 pytań, co
wymagało wielkiego zaangażowania i czasu, ale skutkowało znacznym przyrostem wiedzy i
umiejętności historycznych.

3. Rady i wskazówki dotyczące np. finansowania, stosowania
technologicznych, organizacyjnych, współpracy z instytucjami i organizacjami.

rozwiązań

Zorganizowanie SLH nie wymagało wielkich nakładów finansowych, w zasadzie ograniczyły się do
wydatków przeznaczonych na zakup nagród dla uczestników. Środki te uzyskano dzięki pomocy
Rady Rodziców. SLH przeprowadzona została w auli szkolnej z wykorzystaniem sprzętu
audiowizualnego (komputer, projektor).

4. Załączniki: (opis załączników i link do strony z materiałami uzupełniającymi,
np. prezentacjami multimedialnymi, zdjęciami…).
Regulamin SLH, linki do stron ze sprawozdaniami z poszczególnych części:

Regulamin Szkolnej Ligi Historycznej
organizowanej w I LO w Rawiczu
1. Szkolna Liga Historyczna jest formą konkursu adresowanego do uczniów I LO
im. Jarosława Dąbrowskiego w Rawiczu. Składa się z pięciu części, odpowiadających kolejnym
epokom historycznym: starożytności, średniowieczu, nowożytności do roku 1795, XIX wiekowi i
czasom najnowszym.
2. W SLH biorą udział trzyosobowe drużyny, na pytania członkowie każdej drużyny odpowiadają
wspólnie (pytanie kierowane jest do drużyny, nie konkretnego jej zawodnika).
3. Przed rozpoczęciem każdej części SLH drużyny losują numerek stanowiska, z którego będą
odpowiadać na wylosowane przez siebie pytania.
4. Każda drużyna otrzymuje 3 „szanse”. Błędna odpowiedź lub jej brak oznacza utratę jednej „szansy”,
po utracie trzeciej drużyna odpada z rywalizacji.
5. Każda część SLH składa się z trzech rund:
 I runda: każda drużyna po kolei losuje po jednym pytaniu w dwóch cyklach, łącznie dwa pytania;
 II runda: drużyna zajmująca stanowisko nr 1 odpowiada na wylosowane pytanie. W przypadku
poprawnej odpowiedzi wskazuje następną drużynę, która losuje pytanie dla siebie, jeżeli jednak
odpowiedź była błędna lub nie została udzielona, cała procedura przechodzi na drużynę na
stanowisku nr 2 i tak dalej; w późniejszej fazie: jeśli drużyna wskazana nie podała poprawnej
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odpowiedzi, drużyna, która ją wskazała wyznacza jeszcze raz;
 III runda (finał): biorą w nim udział dwie drużyny, które nie odpadły w rundzie drugiej.
6. Po zakończeniu każdej części Szkolnej Ligi Historycznej przyznawane są drużynom punkty
odpowiednio do zajętego miejsca. Zwycięzcą konkursu zostaje drużyna, która w sumie ze wszystkich
części uzyskała największą liczbę punktów. W przypadku zdobycia przez dwie lub więcej drużyn
takiej samej liczby punktów organizowana jest dogrywka, która wyłoni ostatecznego zwycięzcę.
http://www.1lorawicz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=957:lf17&catid=94&Itemid=559
http://www.1lorawicz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=911:liga-historyczna-czesciv&catid=94&Itemid=559
http://www.1lorawicz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=904:szkolna-ligahistoryczna&catid=94&Itemid=559
http://www.1lorawicz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=854:slh16&catid=94&Itemid=559
http://www.1lorawicz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=831:szkolna-liga-historyczna-30wrzesnia-2016-r&catid=94&Itemid=559

Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w powyższym formularzu oraz materiałów
dodatkowych (załączników) w celach promocyjnych związanych z upowszechnianiem i wykorzystaniem powyższych
materiałów na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
(Na podstawie art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r.,
Nr. 101, poz. 926 z późn. zmianami).
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