Debata
o kształcie
edukacji
historycznej
w stulecie
niepodległości!

Przez „politykę historyczną” rozumiemy takie działania, które mają na celu
wytwarzanie i promowanie określonych interpretacji przeszłości, a następnie
wykorzystanie ich do osiągania politycznych celów. Teoretycznie można
założyć, że samo pojęcie „polityka historyczna” ma charakter neutralny.
Jednak sposób, w jaki polityka historyczna jest praktykowana, każe postawić
pytanie, czy nie jest ona ostatecznie narzędziem służącym przede wszystkim
interesom prawicy i czy używanie historii dla celów politycznych nie okazuje
się zawsze działaniem antyemancypacyjnym. Choćby dlatego że zakłada, iż
obraz przeszłości należy odpowiednio wygładzić i przykroić, a wygładzanie
i przykrawanie zawsze pociąga za sobą wykluczanie i uciszanie tych,
którzy i które z jakiegoś powodu do pożądanego obrazu nie pasują. To
zjawisko obserwujemy dziś na całym świecie. Historia niemal wszędzie jest
polem walki. I o tym chcemy dyskutować wspólnie, w gronie znakomitych
ekspertów z kraju i zagranicy, podczas konferencji

„Szkolne gry z historią”

na którą serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych problemem
nauczania historii, konstruowania programów nauczania tego przedmiotu,
organizatorów szkolnych wystaw, wyjść do muzeów, apeli ku czci.
Zapraszamy także edukatorów, animatorów kultury, przedstawicieli
organizacji rodziców, bez których wsparcia wiele szkolnych przedsięwzięć
historycznych nie byłoby możliwych.
Konferencja odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2018 r. w siedzibie
Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie, przy
ul. Smulikowskiego 6/8, w Sali Kolumnowej. Prosimy o zapoznanie się
z podanym niżej programem konferencji. Podczas konferencji zapewniamy
tłumaczenie symultaniczne.
Jeśli chcielibyście Państwo w niej uczestniczyć, należy do dnia 15 listopada
przesłać na adres zow@znp.edu.pl wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy,
który dołączamy do zaproszenia. W temacie e-maila wystarczy wpisać
„konferencja historyczna”. Uprzejmie prosimy przed wypełnianiem
zgłoszenia o zapoznanie się z informacjami praktycznymi.
A zatem do zobaczenia!

KONFERENCJA „SZKOLNE GRY Z HISTORIĄ”
Warszawa 22-23 listopada 2018
Miejsce zakwaterowania: Hotel Logos, Wybrzeże Kościuszkowskie33/35,
Warszawa
Miejsce, w którym odbywa się seminarium:
Siedziba Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego
przy ulicy Smulikowskiego 6/8, sala 512
Adresaci:
Nauczycielki i nauczyciele historii, wiedzy o społeczeństwie
(WOS), nauczycielki i nauczyciele metodycy, wychowawcy,
dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
nauczyciele szkół wyższych kształcący nauczycieli historii i WOS,
pracownicy instytucji zajmujących się badaniami historycznymi,
rodzice, edukatorzy, animatorzy kultury, przedstawicie
nauczycielskich związków zawodowych i organizacji
pozarządowych zajmujących się działaniami na rzecz edukacji
historycznej
Czwartek, 22 listopada 2018
od 10.00

Rejestracja i zakwaterowanie w hotelu Logos

11. 00-12.00

Otwarcie konferencji.
Wystąpienie Sławomira Broniarza, prezesa ZNP
Wykład dr. Ernsta Hillebranda, dyrektora Fundacji im. Friedricha Eberta

11. 25-12.00

„25 lekcji o edukacji i demokracji”, wykład inauguracyjny – Fred van Leeuwen –
były wieloletni sekretarz generalny Międzynarodówki Edukacyjnej
12.00-13.30

Panel I – Po co jest historia w szkole? Poszukiwanie modelu nauczania historii
Moderatorka – Anna Dzierzgowska
Paneliści – dr hab. Piotr Laskowski, dr hab. Elżbieta Gajek,

13.30-14.30

Lunch w restauracji Kuchnia Warszawska (hotel Logos)

14.30-16.00

Panel II – Wspólna historia, która dzieli
Moderatorka – Dorota Obidniak
Paneliści – Mirosław Sielatycki, dr Elżbieta Janicka

16.00-16.30

Przerwa na kawę

16.30-18.00

Panel III – Wycieczka do muzeum?
Moderator – dr hab. Piotr Laskowski
Paneliści – dr Helena Datner, dr Adam Ostolski

18.30

Kolacja

Piątek, 23 listopada 2018
07.00-9.00

Śniadanie

09.00-10.30

Panel IV– Nieobecni, wymazani z historii
Moderatorka – Anna Dzierzgowska
Panelistki – prof. Izabela Skórzyńska , Anna Czerwińska, Sebastian Matuszewski

10.30- 11.00

Przerwa na kawę

11.00 – 12.30

Panel V – Zabrać historię historykom
Moderatorka – Dorota Obidniak
Paneliści – Kasia Gauza, dr Magdalena Pinker, dr Marcin Barcz

12.30 – 13.00

Podsumowanie konferencji – prezes Sławomir Broniarz i dr Ernst Hillebrand

INFORMACJE PRAKTYCZNE
Szanowni Państwo,
uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.
ZAKWATEROWANIE
Dla uczestników zamówiliśmy pewną liczbę miejsc noclegowych w hotelu Logos przy Wybrzeżu
Kościuszkowskim 31/33 w Warszawie. Jest to hotel znajdujący się w kompleksie budynków ZNP,
co pozwala na bezpośrednie przejście z hotelu do sali konferencyjnej. Liczba miejsc noclegowych
w pokojach jedno- i dwuosobowych jest jednak ograniczona, o zakwaterowaniu decydować więc
będzie kolejność zgłoszeń.
KOSZTY
Organizatorzy konferencji pokrywają koszty materiałów konferencyjnych dla wszystkich uczestniczek
i uczestników konferencji.
Posiłki
Organizatorzy konferencji pokrywają koszty posiłków, wymienionych w programie, dla wszystkich
uczestniczek i uczestników konferencji. Uczestniczki i uczestnicy, którzy mają specjalne życzenia
dotyczące diety, prosimy o wpisanie tej informacji w odpowiedniej rubryce kwestionariusza.
Noclegi
Koszty noclegów uczestniczek i uczestników niebędących członkiniami i członkami ZNP pokrywają
oni sami. Koszt noclegu w pokoju jednoosobowym wynosi 229 zł, a w pokoju dwuosobowym 298 zł
(za pokój).
Osoby wybierające pokoje dwuosobowe proszone są o podanie w kwestionariuszu imienia i nazwiska
osoby, z którą chcą dzielić pokój, co ułatwi obsłudze hotelu dokonanie rejestracji.
Koszty noclegów dla członkiń i członków Związku Nauczycielstwa Polskiego pokrywa Zarząd
Główny ZNP.

