Przewodnik po portalu edukacyjnym
Wojna i pamięć. Terror, codzienność i praca przymusowa
- Polska pod okupacją niemiecką (1939-1945)
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1. Strona główna portalu: www.wojnaipamiec.pl
Portal “Wojna i pamięć” to swoista bramka, która prowadzi do szerokiego obszaru wieloletniego
międzynarodowego projektu, zainicjowanego i prowadzonego od 2005 roku przez Fundację
Pamięć-Odpowiedzialność-Przyszość” (EVZ) - poświęconego tematyce pracy przymusowej.
Są tu zarówno materiały merytoryczne pokazujące problem pracy przymusowej i jej skalę, jak i szczegółowe
opisy przebiegu projektu, nagrywania w latach 2005-2006 relacji świadków, następnie tworzenia archiwum,
zaangażowanych partnerów w 26 krajach. Stąd też prowadzą dwie ścieżki - jedna do tego archiwum online
600 relacji świadków, druga wprost do platformy edukacyjnej właśnie zainaugurowanej w Polsce, która jest
czwartą (po niemieckiej, czeskiej i rosyjskiej) - a która ma za zadanie edukowanie w obszarze problematyki
pracy przymusowej.

Przewodnik po portalu edukacyjnym Wojna i pamięć. Terror, codzienność i praca przymusowa - Polska pod
okupacją niemiecką (1939-1945) powstał w ramach współpracy pomiędzy Fundacją Ośrodka KARTA a Freie
Universität Berlin, wspieranej finansowo przez Fundację „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość”. W
merytorycznej współpracy z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży.
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2. Strona główna portalu edukacyjnego: www.edukacja.wojnaipamiec.pl

Portal edukacyjny/aplikacja internetowe www.edukacja.wojnaipamiec.plma następującą strukturę. Centralnym
miejscem są 2 główne działy (ludzie i konteksty). W dziale “ludzie” widzimy 7 postaci, których losy stały się
punktem wyjścia do pracy edukacyjnej. Natomiast w dziale “konteksty” - film kontekstowy, którego trailer jest
również na portalu. Zdjęcia prowadzą do nagrań video i zadań powiązanych z wybranym wywiadem video lub
filmem kontekstowym.
Po prawej stronie menu, które (po rozwinięciu) prowadzi do wywiadów, materiałów, osi czasu i leksykonu.
Portal jest skierowany szczególnie do nauczycieli takich przedmiotów, jak historia, wiedza o społeczeństwie,
ale też np. etyka, język polski. To jest jego jedna ścieżka. Bardzo chcielibyśmy jednak, aby portal był także
wykorzystywany przez edukatorów organizacji pozarządowych, czy animatorów kultury, prowadzących
edukację historyczną lokalnie, ale też tematyczną edukację historyczną. Edukację historyczną skupioną np. na
kobietach, na dzieciach. Oraz po trzecie do samokształcenia - także dorosłych! Szczególnie seniorów
skupionych w uniwersytetach III wieku.
W środkowej części strony widoczne są status konta na portalu (edukator lub uczeń) oraz krótki opis idei i
założeń portalu.

Przez to, że do zadań (o różnym stopniu trudności) dołączone zostały liczne materiały dodatkowe (dokumenty,
zdjęcia, mapy, komentarze historyczne), a przyjmując funkcję “edukatora” (można ją przyjąć już podczas
zakładania konta), ma się dostęp do wszelkich treści, które zostały wyprodukowane, również pomocy
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dydaktycznych, metodologicznych, które pomagają wykonać te zadania - można samemu stać się dla siebie
nauczycielem.
-

rejestracja/logowanie

Aby zapoznać się z treściami, trzeba się zarejestrować. Chronimy w ten sposób dobre imię świadków historii.
Tutaj obejrzyj, jak zarejestrować się na portal: 
https://youtu.be/_jqWGx_I43IPortal umożliwia przyjęcie jednej z
2 ról, albo edukatora/nauczyciela, albo ucznia/osoby uczącej się. Przed każdą z tych postaci odkrywają się
różne światy na portalu. Dzięki wskazówkom dydaktycznym edukator wie więcej.
Podział ról:
1. edukator / edukatorka:
- tworzy grupowe dostępy dla uczestników
- tworzy swoje zadania dla grup
- ma dostęp do wskazówek dydaktycznych
2. uczestnicy / uczniowie:
- poznają treści
- wykonują / opracowują zadania online / offline
- zapisują i prezentują wyniki
- wielowarstwowa mapa:
Do treści można dotrzeć nie tylko poprzez widoczna przed chwilą twarze postaci, ale też już na stronie głównej
znaczniki na mapie. Każdy taki punkt to ważna “stacja” w życiu naszych bohaterów. Mapa jest
wielowymiarowa. Można przenosić się w czasie poprzez różne jej warstwy.

Po kliknięciu w ten znacznik przenosimy się do świata wybranej osoby, w tym przypadku Stanisławy Biernat.
Jej los możemy poznać oglądając film, ale też w ujęciu geograficznym i chronlogicznym na podstronie
“Biografia”.
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- słowa klucze:
W środkowej części strony głównej znajdują się “słowa-klucze”, które prowadzą do zadań związanych z
wybranym wywiadem.
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3. Ludzie: portrety-linki
Przyjrzyjmy się krótko postaciom i ich relacjom. Aby przybliżyć losy robotników przymusowych z terenów
polskich w czasach nazizmu wybraliśmy pięć relacji po polsku, jedną po angielsku oraz jedną po rosyjsku.
Naszych 7 rozmówców reprezentuje różne grupy prześladowanych, różne rodzaje i miejsca pracy
przymusowej oraz pokazuje specyfikę okupacji w Polsce. Są to robotnicy z różnych regionów II
Rzeczypospolitej, która była okupowana przez 2 kraje. Są to Stanisława Biernat, robotnica przymusowa w
rolnictwie, Józef Sowa - dziecko-robotnik przymusowy, Olga Djaczenko - "robotnica ze Wschodu", wywiezieni
na teren III Rzeszy lub tereny okupowane, Zofia Banaszczyk - więźniarka obozów koncentracyjnych
Auschwitz, Ravensbrück, Helmbrechts, Janina Halina Głowacka - robotnica w przemyśle wywieziona do pracy
przymusowej w głąb III Rzeszy, Tosia Schneider - polska Żydówka z Kresów południowo-wschodnich, Ocalała
z Holokaustu, Lucjan Palut - robotnik przymusowy w przemyśle zamieszkały na terenach wcielonych do III
Rzeszy.
- relacje - zadania
Największe wyzwanie dla naszych odbiorców przygotowaliśmy na podstronie każdego z wywiadów w formie
“zadań”, gdyż do każdego z wywiadów opracowaliśmy ok. 20 zadań. Proponujemy najpierw zapoznać się
historią, regionem i rodziną bohaterki, a także wywiadem jako źródłem, następnie wykorzystać tę wiedzę przy
zadaniach twórczych, pogłębiających tematy poznane ogólnie na pierwszym etapie. Ważnym etapem pracy z
wywiadem jest refleksja własna, przekuta na własne pytanie badawcze, albo wyrobienie sobie opinii na temat
pamięci o robotnikach przymusowych i odszkodowaniach.
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4. Konteksty: film kontekstowy
- kontekst: Zachęcamy, aby rozpocząć poznawanie portalu od poznania kontekstu historycznego
poprzez film. W zakładce “Konteksty”, obok zakładki “Ludzie”, znajduje się film kontekstowy pt. „Stracone lata
1939-1945. Terror, codzienność, praca przymusowa”, który przybliża tło historyczne wydarzeń, o których
opowiadają świadkowie historii. Film trwa 25-minut i prezentuje blisko 200 zdjęć archiwalnych, często
nieznanych w Polsce oraz fragmenty relacji kolejnych świadków historii.

-

trailer filmu: na początek można obejrzeć krótki trailer filmu.
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- zadania do filmu kontekstowego: do filmu przygotowano zadania, które podejmują temat
omawiane w filmie. Zadania podzielone są na 3 grupy: Poznajemy, Pogłębiamy i tworzymy oraz Dyskutujemy.

5. Menu boczne: składa się z “belek” pt.:
- “Menu główne”, które prowadzi do zakładki
“Ludzie” i “Konteksty”
- “Materiały” dołączone do zadań, podzielone na
typy
- “Oś czasu” prezentuje wydarzenia “ogólne” i zw.
z pracą przymusową
- “Leksykon” zawiera ok. 60 haseł, pochodzących
z ks. “Polska-Niemcy. Wojna i pamięć”, red. Jerzy
Kochanowski i Beata Kosmala
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- materiały
Tu znajdują się zdjęcia, dokumenty, teksty informacyjne, dydaktyczne, które zostały dołączone do zadań.

-

oś czasu: Aby lepiej rozumieć kontekst historyczny, uczeń może przejść do “zakładki” oś czasu.
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- leksykon
Może on też przejść ze strony głównej albo przy każdym zadaniu do zakładki “leksykon”.

6. Menu “po kliknięciu w e-mail”:
Najwięcej funkcji portalu ujawnia się odbiorcy po kliknięciu w adres e-mail podany podczas rejestracji i
widoczny w prawym górnym rogu strony:
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-

Wyszukaj według tematu

- Pomoc: to skrótowa wersja tego przewodnika dostępna online.
- ludzie i konteksty - szczegółowo omówiono tam rozdziały “Ludzie” i “Konteksty”
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- funkcje dla nauczycieli - a także jakie funkcje ma nauczyciel/edukator, których nie ma uczeń.

Zielone linie z boku oznaczają, że ten tekst może czytać tylko osoba o statusie “edukator”.
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7. Wybrane funkcje portalu:
Poniżej omówione zostaną najważniejsze treści i funkcje portalu.
- komentarz dydaktyczny przy wywiadach został oznaczony “i”:
znajduje się to m.in. informacja o różnych poziomach trudności zadań.

-

komentarz dydaktyczny przy zadaniach został oznaczony również “i”
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- pole do edycji
Zadanie można zrealizować w oparciu o dołączone do zadań materiały (zdjęcia, teksty) bezpośrednio w edytorze
tekstu online. Wprowadzone tam treści są tam zapisywane automatycznie. Wybrany materiał dodatkowy może
zostać wydrukowany albo razem z podpisem przeniesiony bezpośrednio do edytora tekstu (korzystając z symbolu
spinacza).
Do pola tekstowego można wprowadzić własny tekst, ale też wklejać materiały lub cytaty z transkryptu. Fragment
filmu wklejony do edytora może zostać odtworzony w prezentacji online wyników pracy (w zeszycie prac). Edytor
tekstu może być wyświetlony w trybie pełnoekranowym, co ułatwia pisanie i układanie materiałów.

- edycja filmów:
“zaznaczanie początku” “zaznaczanie końca”, “spinacz” (dodaj do zadania)

- materiały:
Materiały mogą być filtrowanie według typów (zdjęcie, dokument, infotekst etc.)
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- materiały:
Mogą być “wklejane” do pola do edycji. Do tego służy “spinacz”, z gwiazdką dotyczy zadania powiązanego.

8. Prezentowanie wyników:
Wyniki swojej pracy można zaprezentować poprzez zakładkę “Moje wyniki” w menu górnym (pod e-mailem).

Znajdują się tu wszystkie treści, które wprowadzone zostały do okna edytora tekstu. Tutaj można też utworzyć
tzw. zeszyt prac, czyli prezentację online wyników („Rozpocznij prezentację“) albo pdf do pobrania, wysłania i
wydrukowania. Zeszyt prac można opatrzyć okładką, wprowadzeniem i wnioskami. Daje to możliwość
przygotowania referatu albo pracy domowej. Uczeń upublicznia wyniki swojej pracy, przenosząc je do tzw.
zeszytu prac dla nauczycielki/nauczyciela.
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Prezentacja online, czyli tzw. portfolio, sprawia, że wyniki pracy stają się atrakcyjniejsze wizualnie i mogą
zostać zaprezentowane w klasie np. z wykorzystaniem rzutnika.
Alternatywnie można wydrukować i rozdać zeszyty prac w formacie pdf i potraktować je jako podstawę do
oceny.
Wyniki stają się dostępne dla nauczyciela dopiero wtedy, gdy członkowie grupy przejmą odpowiedzi w rubryce
„Moje wyniki“ do zeszytu z wynikami.
Jeśli została utworzona grupa, na podstronie „Moje grupy” można obejrzeć wyniki prac udostępnione przez
członków grupy, klikając w nazwę grupy. Członkowie grupy mogą wówczas np. zaprezentować w klasie swój
zeszyt prac.
- rozpocznij prezentację

-

pdf
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9. Funkcje nauczyciela:
- Moje zadania: “stwórz własne zadania”
W profilu „edukator“ można na portalu tworzyć własne zadania
dla swoich grup, przyporządkowując je do tematów/relacji na
portalu. Zadanie musi zostać opatrzone tytułem i posiadać
sformułowane polecenie. Do zadań można dołączyć materiały
dodatkowe istniejące na portalu. Po stworzeniu i przypisaniu
zadania grupie uczestnicy znajdują je na liście zadań z
informacją, że jest to zadanie nauczyciela.
„Edukator” może tworzyć własne zadania lub modyfikować już
istniejące.
- Moje grupy: “nowa grupa”
W profilu „nauczyciel“ można stworzyć grupę wybranych uczniów. Dzięki temu:
- grupa może pracować bez konieczności indywidualnej rejestracji poszczególnych uczniów na portalu,
- „nauczyciel” na końcu zapoznaje się z wynikami pracy tych uczniów,
- na użytek grupy „nauczyciel” może tworzyć własne zadania lub modyfikować już istniejące (w zakładce
„Moje zadania“).
Dla stworzenia grupy potrzebna jest jej nazwa (np. skrót nazwy szkoły i klasy) i określenie liczby jej członków.
Następnie „nauczyciel” otrzymuje listę dostępów z automatycznie wygenerowanymi hasłami dla każdego z
członków grupy. Nazwy użytkowników można dostosować do prawdziwych imion uczniów. System pokaże,
czy dane imię użytkownika już zostało nadane. W tym przypadku można zastosować połączenie imię+cyfra,
np. Robert2.
Listę można wydrukować – w ten sposób każdy członek grupy otrzyma hasło, które pozwoli mu aktywować
swoje konto i zalogować się. Każdy uczestnik może zmienić swoje hasło. W razie potrzeby nauczyciel może
dla każdego z kont wygenerować nowe hasło.
Uczeń ma również możliwość rejestracji indywidualnej (poprzez swój adres e-mailowy). Wówczas nauczyciel
zaprasza go przez podany adres e-mailowy do utworzonej przez siebie grupy.
Podstrona „Moje grupy“ umożliwia obejrzenie wyników pracy danej grupy, udostępnienie ich do prezentacji, a
także ich wydrukowanie. Wyniki są widoczne dla nauczyciela, jeśli członkowie grupy przeniosą odpowiedzi w
zakładce „Moje wyniki“ do zeszytu z wynikami.
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- j.w.: “załóż grupę”
Po kliknięciu w “załóż grupę” pojawiają się poniższe pola.
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10. Warunki korzystania
W stopce strony znajduje się link do podstrony, na której opisane zostały warunki korzystania z portalu.

11. Zasady zachowania poufności informacji
W stopce strony znajduje się link do podstrony, na której opisane zostały zasady zachowania poufności
informacji przez użytkowników strony.
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12. Źródła
W stopce strony znajduje się link do podstrony, na której wylistowane są najważniejsze publikacje i źródła,
które zostały wykorzystane przy tworzeniu strony.

13. Responsywny design
Wiemy, że coraz więcej osób, korzysta z wiedzy w internecie na innych narzędziach, niż komputer. Tym
bardziej cieszy nas, że cała treść jest dostosowana do wymagań również tabletów i smartfonów. Cieszy nas
również rosnąca liczba zarejestrowanych na portalu osób!

14. Twórca przewodnika:
Fundacja Ośrodka KARTA (Pomoc w obsłudze stron: a.kudelka@karta.org.pl, tel. 22 844 10 55
Niniejszy przewodnik nie stanowi opinii Fundacji EVZ. Za treść przewodnika odpowiada jego twórca.
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