
Wskazówki	  dla	  nauczycieli	  
	  
	  
„WebQuest	  to	  działalność	  badawcza,	  w	  której	  większość	  lub	  wszystkie	  informacje	  
wykorzystane	  przez	  ucznia	  pochodzą	  z	  Internetu.	  WebQuesty	  zaprojektowane	  są	  tak,	  
aby	  optymalnie	  wykorzystać	  czas	  ucznia,	  motywować	  go	  do	  twórczego	  wykorzystania	  
informacji,	  a	  nie	  tylko	  ich	  wyszukania,	  oraz	  aby	  wspomagać	  jego	  myślenie	  na	  
poziomie	  analizy,	  syntezy	  i	  ewaluacji.“	  

(Definicja	  Berniego	  Dodge'a,	  twórcy	  WebQuestu)	  
	  

	  
	  
Wymogi:	  
Uczniowie	  i	  uczennice	  powinni	  posiadać	  wiedzę	  o	  III	  Rzeszy	  (narodowy	  socjalizm).	  
Przede	  wszystkim	  powinni	  wiedzieć,	  że	  podczas	  II	  wojny	  światowej	  naziści	  
deportowali	  kilka	  milionów	  ludzi	  z	  całej	  Europy,	  przede	  wszystkim	  z	  Europy	  
Wschodniej,	  do	  Niemiec,	  gdzie	  musieli	  przymusowo	  pracować	  głównie	  w	  przemyśle	  
wojennym	  i	  w	  rolnictwie.	  Powinni	  również	  posiadać	  wiedzę	  na	  temat	  nazistowskiej	  
ideologii	  rasowej,	  degradującej	  „nie-‐Aryjczyków“	  do	  ludzi	  drugiej	  klasy,	  oraz	  znać	  jej	  
konsekwencje	  dla	  edukacji,	  rozwoju	  kulturalnego	  oraz	  praktykowania	  wyznawanej	  
religii.	  
	  
	  
Klasy:	  
Nasz	  WebQuest	  skierowany	  jest	  przede	  wszystkim	  do	  uczniów	  uczęszczających	  na	  
zajęcia	  na	  poziomie	  rozszerzającym	  (Leistungskurse),	  ale	  także	  do	  uczących	  się	  na	  
kursach	  podstawowych	  (Grundkurse)	  w	  fazie	  kwalifikacyjnej	  (Qualifizierungsphase).	  
	  
	  
Włączenie	  do	  programu	  nauczania:	  
5.	  Zakres	  tematyczny	  (Inhaltsfeld):	  Okres	  narodowego	  socjalizmu	  –	  przesłanki,	  
struktura	  władzy,	  następstwa	  i	  znaczenie	  
Kluczowe	  zagadnienia:	  Polityka	  wobec	  przeszłości	  oraz	  „obrachunek	  z	  przeszłością“	  
	  
	  
Czas	  realizacji	  projektu:	  
W	  celu	  realizacji	  naszego	  WebQuestu	  należy	  zaplanować	  zadania	  domowe	  w	  
wymiarze	  6	  godzin	  lekcyjnych.	  



	  
	  
Nabywanie	  umiejętności:	  
Podczas	  realizacji	  WebQuestu	  uczniowie	  i	  uczennice	  zdobywają	  różnorodne	  
umiejętności,	  z	  których	  wymieniamy	  tu	  tylko	  najważniejsze:	  
Uczniowie	  i	  uczennice	  

• przedstawiają	  sytuację	  byłych	  robotników	  przymusowych	  pod	  koniec	  II	  wojny	  
światowej,	  	  

• przedstawiają	  sytuację	  bytową	  „dipisów“,	  dokonują	  oceny	  ich	  stosunku	  do	  tej	  
sytuacji	  oraz	  dokonują	  krytycznej	  analizy	  stosunków	  między	  nimi	  a	  Niemcami,	  	  

• z	  jednej	  strony	  przedstawiają	  i	  dokonują	  krytycznej	  analizy	  polityki	  Aliantów	  
wobec	  środowiska	  „dipisów“,	  z	  drugiej	  zaś	  −	  reakcje	  społeczeństwa	  
niemieckiego	  na	  „dipisów“,	  	  

• wyszukują	  informacje	  na	  temat	  polskich	  „dipisów“	  w	  Niemczech	  w	  różnego	  
rodzaju	  mediach,	  

• krytycznie	  podchodzą	  do	  wielu	  różnego	  rodzaju	  źródeł,	  
• przygotowują	  wyniki	  swojej	  pracy	  pod	  kątem	  zgodności	  z	  celem	  projektu	  lub	  

grupy	  docelowej	  oraz	  prezentują	  je	  przed	  klasą,	  
• sporządzają	  tekst	  określonego	  gatunku,	  	  
• samodzielnie	  organizują	  działania	  w	  procesie	  uczenia	  się	  i	  pracy	  oraz	  dokonują	  

przemyśleń	  nad	  nimi.	  
	  
	  
Wskazówka:	  
Z	  uwagi	  na	  fakt,	  że	  nie	  wszystkie	  materiały	  źródłowe	  są	  dostępne	  na	  portalu	  
www.porta-‐polonica.de	  lub	  na	  innych	  stronach	  internetowych,	  informujemy,	  że	  
centrum	  dokumentacji	  Porta	  Polonica	  dysponuje	  uzupełniającym	  zbiorem	  źródeł	  do	  
realizacji	  WebQuestu,	  który	  na	  życzenie	  udostępni	  drogą	  elektroniczną.	  	  


