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Dobra praktyka

Polsat Viasat History inspiruje
i przywraca historię do życia w szkołach
Realizacja projektów edukacyjnych może być
także dobrym sposobem na promocję placówki i jej
działań. Przykładem jest wyjątkowy projekt edukacyjny „Przywracamy historię do życia w szkołach”,
zaprezentowany wraz z rozpoczęciem roku szkolnego
2014/2015 przez Polsat Viasat History. Wieloelementowa akcja, nad którą patronat objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej, ma być wsparciem oraz
inspiracją zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli
szkół ponadgimnazjalnych.
Na wyjątkowość tego projektu składają się między
innymi wyjątkowe lekcje historii prowadzone przez
Pawła Kudzię – dziennikarza i pasjonata historii,
autora inspirujących opowieści o prawdziwych histo-

riach i prawdziwych bohaterach z przeszłości, który
jak nikt inny łączy postaci i zdarzenia, pokazując
zupełnie nowe oblicze historii. Spotkania z uczniami
oraz gronem pedagogicznym na terenie szkół ponadgimnazjalnych, mające formę nowoczesnych i wyjątkowych lekcji, umożliwiają wymianę opinii, przeprowadzenie ożywionych dyskusji na temat historii,
a także budowanie relacji. Do tej pory pokazowe
lekcje odbyły się w czterech szkołach ponadgimnazjalnych, w Łodzi i Warszawie. Niezwykła podróż
do przeszłości z XVII, XVIII i XIX wieku spotkała
się z bardzo dużym uznaniem uczniów i nauczycieli
– dlatego też Polsat Viasat History zamierza kontynuować takie spotkania z młodzieżą także w innych
szkołach w całej Polsce.

Rys. 1. Nietypowe lekcje historii w liceach. Na zdjęciu uczniowie klas pierwszych Liceum im. Czackiego w Warszawie
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Od września codziennie można oglądać także
cykl zapowiedzi programowych „Harcownik historyczny” z udziałem historyka Michała Wójcika, który
w ciekawy sposób prezentuje najważniejsze wydarzenia historyczne w Polsce, kontekstowo powiązane
z tematyką prezentowanych programów. Program ten
to polska produkcja przygotowana na potrzeby akcji.
Uzupełnienie edukacyjnej oferty stanowi seria „Dzisiaj
w historii”, krótkie 30-sekundowe filmiki emitowane

na Polsat Viasat History od października, prezentujące najważniejsze wydarzenie historyczne z Polski
i ze świata. Wśród tematów poruszanych w programie
można zobaczyć m.in.: historię warszawskiego kina
OAZA, w którym w 1908 roku odbyła się premiera
pierwszego polskiego filmu fabularnego; historię
koronacji Jadwigi, pierwszej polskiej królowej, która
objęła tron w wieku zaledwie 10 lat; historię narodzin
Isaaca Bashevisa Singera, laureata Nagrody Nobla.
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W ramach akcji „Przywracamy historię do życia
w szkołach” stacja wspiera nauczanie historii także poza
szkolnymi murami poprzez innowacyjny codzienny
cykl wyselekcjonowanych programów edukacyjnych,
dopasowanych do programu nauczania historii w szkołach, emitowany na antenie Polsat Viasat History,
który pozwoli młodzieży na różnych etapach edukacji (w różnych klasach szkół ponadgimnazjalnych)
uzupełnić luki w teoretycznej wiedzy historycznej.
Programy będą także stanowić wsparcie dla nauczycieli poprzez uzupełnienie, ubogacenie wiedzy, którą
uczniowie otrzymają na lekcjach. W każdym miesiącu
prezentowane będą różne epoki historyczne. Godzinne
pasmo, oparte na programie nauczania historii, emitowane będzie od poniedziałku do piątku o godzinie
14.30 przez cały rok szkolny – od września 2014 do
czerwca 2015. Oto kilka przykładów programów
prezentowanych w ramach projektu „Przywracamy
historię do życia w szkołach”: „Mroczna charyzma
Adolfa Hitlera”, „Nieznane Pompeje: życie i śmierć
w Herkulanum”, „Prawdziwa ‘Biała królowa’ i jej
rywalki”, „Romanowowie: świetność i upadek carów”
oraz „Kobiety, które tworzyły historię”. Programy
dostępne są również w Internecie – można się z nimi
zapoznać w dowolnym czasie i miejscu.
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Więcej informacji na temat Polsat Viasat History
można znaleźć na stronie www.viasathistory.pl.
Viasat Broadcasting jest częścią Modern Times
Group (MTG), międzynarodowej grupy medialnej
operującej na terenie sześciu kontynentów, której
biznes obejmuje kanały telewizyjne free-TV i pay-TV,
radio i produkcję programów. Obecne w Polsce
kanały: Polsat Viasat History, Explore i Nature są
szeroko dostępne dla widza poprzez platformy satelitarne i operatorów telewizji kablowej. Kanały Polsat
Viasat History, Nature, Explore dostępne są przez
całą dobę w wersji polskiej czytanej przez lektora i co
roku emitują premiery nowych, najwyższej jakości
programów, które przyciągają uwagę licznej, lojalnej
i stale powiększającej się widowni. Ponadto Viasat
nadaje w Polsce swoje programy także w wysokiej
rozdzielczości – kanał Viasat Nature HD/Viasat
History HD dostępny jest u ponad 50 operatorów
kablowych na terenie całego kraju.
Więcej informacji na:
• www.viasatexplore.pl
• www.viasathistory.pl
• www.viasatnature.pl

Rys. 2. Nietypowe lekcje historii w liceach. Na zdjęciu uczniowie klas pierwszych Liceum im. Czackiego w Warszawie
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