Historia regionalna – jej miejsce w świadomości młodzieży.

Adresaci : Dyrektorzy szkół z oraz nauczyciele historii .
Symbol KN/05/01
Termin i miejsce



8 listopada 2016 r. od 14:00 do 17:00
Siedziba Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu

Organizatorzy



Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
Fundacja „Nasza historia”

Cele ogólne konferencji



Popularyzacja historii regionalnej wśród młodzieży
Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w tworzeniu rozwiązań
multimedialnych w zakresie historii regionalnej

Cele szczegółowe konferencji






Prezentacja sposobów pobudzenia zmiany w świadomości historycznej młodzieży
szkolnej
Prezentacja sposobów wykorzystania ICT w nauce historii regionalnej
Ukazanie idei konkursu jako formy aktywizacji zainteresowania młodzieży historią
regionalną
Prezentacja doświadczeń nauczycieli wynikających z prowadzenia programów
autorskich historii regionalnej
Wytyczenie założeń programowych do opracowania skryptów do nauki historii
regionalnej Kalisza i okolic.

www.odn.kalisz.pl

Porządek konferencji

l.p.

godzina

wydarzenie

prowadzący
Jan Bartczak – dyrektor ODN

1.

2.

3.

14:00-14:15

Otwarcie konferencji

Przedstawiciel Fundacji Ośrodek
Karta - Warszawa

14:15-14:40

Archiwa społeczne jako
sposób na poznanie i
utrwalenie historii lokalnej.

Pokaz filmu z serii „Jak
zmieniał się Kalisz” II część
filmu „Kalisz przed I wojną
światową”.

Tomasz Chlebba – Fundacja „Nasza
Historia”.

Współczesne narzędzia
multimedialne w nauce
historii regionalnej - aplikacje
mobilne (gry miejskie).

Krzysztof Samson - właściciel firmy
tworzącej rozwiązania edukacyjne w
formie aplikacji gier miejskich
dostępnych na urządzeniach
mobilnych – Gdańsk

Znaczenie Historii
regionalnej w pogłębianiu
świadomości historycznej
młodzieży.

Leszek Tomczak – nauczyciel historii
V LO w Kaliszu

14:40-15:20

15:20 – 15:50
4.

5.

15:50 – 16:20

Tomasz Chlebba – prezes fundacji
„Nasza historia”

www.odn.kalisz.pl

6.

16:20 – 16:30

Promocja i prezentacja gry
miejskiej w formie aplikacji
mobilnej pt. KALISZ W
POWIEŚCI „NOCE I DNIE”
M. Dąbrowskiej.

Krzysztof Samson
i
Tomasz Chlebba

Panel Dyskusyjny
16:30 – 17:00
7.

8.

17:00 – 17:10

Przykłady dobrej praktyki programy autorskie historii
regionalnej.

Podsumowanie konferencji.

Sławomir Przygodzki – nauczyciel III
LO w Kaliszu
Tomasz Chlebba – Fundacja „Nasza
historia”
Jan Bartczak dyrektor ODN

Kontakt : jan.bartczak@odn.kalisz.pl 62 7676300,
Tomasz Chlebba: agencjapm@gmail.com.pl 506 666 041

www.odn.kalisz.pl

