
    
 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół od sześciu lat realizuje projekt: Educare necesse est …. Partnerami projektu są: 

Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Archiwum 

Państwowe w Warszawie, Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego, Mazowieckie 

Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.  

 

Działania polegają na przygotowaniu programu  i organizowaniu dwudniowych ogólnopolskich 

konferencji.  Ostatnia konferencja pod hasłem: Educare necesse est ….- My wśród obcych, 

obcy wśród nas od średniowiecza do końca XX wieku w dniach 21–22 września 2022 r. odbyła 

się w formie hybrydowej - stacjonarnie  w siedzibie Archiwum Głównego Akt Dawnych  

w Warszawie oraz on-line. Celem  była  wymiana doświadczeń na temat możliwości 

wykorzystania źródeł archiwalnych dotyczących szeroko rozumianej problematyki migracji 

oraz popularyzacja działań edukacyjnych w zakresie ich wykorzystania w praktyce szkolnej. 

 

 Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem z uwagi na aktualny temat migracji 

wewnętrznych i zewnętrznych. Bogata tematyka konferencji ujęta została w cztery 

następujące panele:  

• Migracje wewnętrzne i zewnętrzne, przesiedlenia, wysiedlenia na ziemiach polskich (od 

średniowiecza do XX w.);  

• Obcy na ziemiach i w kulturze polskiej;  

• Źródła archiwalne dotyczące procesów migracyjnych;  

• Edukacyjny potencjał projektów poświęconych problematyce migracji – przykłady 

dobrych praktyk. 



    

 

 

 

 



    

 

 

 

W roku szkolnym 2023/2024  zaplanowana została siódma konferencja Educare necesse est… 

Kobieta w społeczeństwie od średniowiecza do końca XX wieku, która odbędzie się w dniach 19 -



    
20 września 2023 r. Jej celem jest wymiana  doświadczeń na temat możliwości wykorzystania 

w praktyce szkolnej źródeł archiwalnych charakteryzujących sytuację i rolę kobiety w okresie 

od średniowiecza do końca XX w. Przedmiotem obrad chcemy uczynić następujące 

zagadnienia: kobieta w społeczeństwie (w rodzinie, edukacji, nauce, kulturze, polityce, 

gospodarce oraz na polu walki); źródła archiwalne dotyczące sytuacji i roli kobiety (w rodzinie, 

edukacji, nauce, kulturze, polityce i gospodarce oraz na polu walki) — charakterystyka źródeł 

oraz możliwości ich praktycznego wykorzystania na lekcjach w szkole i nie tylko; edukacyjny 

potencjał projektów przedstawiających pozycję kobiety w społeczeństwie — przykłady 

dobrych praktyk. 

 

Obrady odbywać się będą stacjonarnie, w siedzibie Wydziału Historii Uniwersytetu 

Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) oraz w Mazowieckim Samorządowym 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie (ul. Świętojerska 9). Podobnie jak w latach 

poprzednich będzie istniała możliwość uczestnictwa online za pośrednictwem platformy 

Google Meet/Microsoft Teams . 

 

      Koordynator Zespołu  

dr Teresa Stachurska - Maj 


