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Regulamin Projektu „Historia Polski na Multimedialnej Platformie 
Edukacyjnej dla polskich dzieci i młodzieży zamieszkałych za 

granicą” 

  

 
§1 

Postanowienia ogólne 

1. „Historia Polski na Multimedialnej Platformie Edukacyjnej dla polskich 
dzieci i młodzieży zamieszkałych za granicą” zwana „Historia dla Polonii” to 
platforma internetowa zawierająca materiały dydaktyczne  dotyczące historii 
Polski. „Historia dla Polonii” kierowana jest do polskich dzieci i młodzieży 
zamieszkałych za granicą, oraz do nauczycieli pracujących w polskich 
placówkach oświatowych za granicą. 

2. „Historia dla Polonii” jest projektem prowadzonym przez Fundację Dziecięcy 
Uniwersytet Ciekawej Historii zwaną dalej Fundacją. 

3. „Historia dla Polonii” to projekt współfinansowany ze środków finansowych 
otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na 
realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r." 

 
§2 

Cele projektu 

1. Celem „Historii dla Polonii” jest przekazanie użytkownikom - uczniom wiedzy 
dotyczącej najważniejszych wydarzeń z historii Polski, oraz materiałów 
dydaktycznych dla użytkowników nauczycieli. 

2. Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas odpowiadających polskim klasom 
4-6 szkół podstawowych, oraz klas 1-3 gimnazjów.  

Program zająć podzielony jest na 2 kurs: na poziomie szkoły podstawowej oraz 
na poziomie gimnazjum. Każdy z nich obejmuje 15 lekcji. Tematyka lekcji jest 
zgodna z polską podstawą programową historii dla II i III etapu edukacyjnego. 
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3. Użytkownicy mogą rozpocząć naukę na platformie „Historia dla Polonii” w 
dowolnym momencie, lekcje mogą realizować w dowolnym tempie oraz 
kolejności.  

§3  

Zasady korzystania z platformy „Historia dla Polonii” 

1. Użytkownikami platformy „Historia dla Polonii” mogą być uczniowie klas 
odpowiadających polskim klasom 4-6 szkół podstawowych oraz klas 1-3 
gimnazjum, oraz nauczyciele pracujący z uczniami z podanych wyżej klas. 

2. Przed skorzystaniem z „Historii dla Polonii” konieczna jest rejestracja na 
platformie. Uczniowie mogą rejestrować się indywidualnie lub za 
pośrednictwem nauczyciela. 

3. Warunkiem korzystania z „Historii dla Polonii” jest wyrażenie zgody na 
przetwarzanie podanych danych osobowych. 

4. Korzystanie z „Historii dla Polonii” oraz zamieszczonych na platformie 
materiałów dydaktycznych do pobrania jest bezpłatne. 

5. Materiały dydaktyczne „Historii dla Polonii” umieszczone są na licencji CC-
BY-SA 3.0 i mogą być wykorzystywane bezpłatnie.  

6. Każdy uczeń korzystający z „Historii dla Polonii” może w dowolnym 
momencie wydrukować Dyplom potwierdzający zrealizowanie poszczególnych 
lekcji. Użytkownik, który zrealizuje cały kurs otrzymuje Certyfikat 
potwierdzający uzyskanie tytułu „Znawcy Historii Polski” 

7. Fundacja nie pokrywa żadnych kosztów udziału szkół, klas ani 
indywidualnych użytkowników w projekcie „Historia dla Polonii” 

 


