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Eseje i scenariusze lekcji dla nauczycieli
Zeszyt pierwszy zawiera 14 esejów tematycznych, zilustrowanych licznymi fotografiami, a także
biogramy, wykaz skrótów, bibliografię oraz materiały dodatkowe. Każdy esej został poprzedzony,
odnoszącą się do jego treści, częścią „Zwróć uwagę na”, która umożliwi nauczycielowi
uporządkowanie toku narracji w oparciu o najważniejsze zagadnienia. Autorom teki zależało, aby
pomimo jej złożoności można było korzystać z niej w intuicyjny i prosty sposób, dlatego też w esejach
zostały umieszczone odsyłacze do znajdujących się w drugiej części publikacji materiałów źródłowych,
powiązanych z daną partią tekstu, które pozwolą przedstawić szerszy kontekst omawianych
zagadnień. Korzystanie z teki ułatwią ponadto symbole graficzne, wskazujące przedmiot, do jakiego
odnoszą się poszczególne eseje.

Na końcu zeszytu umieszczono wykaz materiałów dodatkowych, takich jak infografiki, wystawa
elementarna czy relacje świadków historii, które stanowią uzupełnienie treści zawartych w
prezentowanej tece edukacyjnej i mogą zostać z powodzeniem wykorzystane na różnych etapach
kształcenia.
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