Toruń, 24 kwietnia 2012 r.

NAUCZYCIEL HISTORII
SOP Oświatowiec Toruń Sp. z o.o. wspólnie z Ogólnopolskim Centrum
Doskonalenia Nauczycieli Historii w Toruniu zapraszają do udziału w bezpłatnej
konferencji metodycznej dla nauczycieli historii szkół ponadgimnazjalnych.
Spotkanie odbędzie się w dniu 9 maja (środa) 2012 r. we Wrocławiu, w Zespole Szkół nr 23,
ul. Dawida 9/11, od godz. 1500 do godz. 1700.
Tematyka zajęć – w załączeniu (verte)
Nauczycieli zainteresowanych tematem konferencji oraz nową ofertą wydawniczą SOP
Oświatowiec Toruń Sp. z o.o. prosimy o wypełnienie i przesłanie „Karty uczestnika”
pocztą lub faxem albo mailem na nasz adres do 4 maja 2012 r.
Z poważaniem
DYREKTOR OCDNH

mgr Barbara Stark

........................................................................................
..........................................
pieczątka

..........................................
data

KARTA UCZESTNIKA
konferencji historycznej we WROCŁAWIU
w dniu 9 maja 2012 r.
1. Nazwisko i imię ........................................................................................................................................................................
2. Nazwa i adres szkoły .................................................................................................................................................................
Telefon służbowy (kier. .........) .................................

Telefon prywatny (kier. .........) ................................

3. Życzenia, propozycje do organizatora konferencji historycznej ............................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
H

UWAGA! Kartę uczestnika prosimy przesłać do 4 maja 2012 r. na adres:
Ogólnopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Historii, 87-100 Toruń, ul. PCK 9/2.
Przesłanie niniejszej karty jest jednoznaczne z wpisaniem na listę uczestników.
..........................................
podpis uczestnika

..........................................
podpis dyrektor

PROGRAM
KONFERENCJI HISTORYCZNEJ
WE WROCŁAWIU
w dniu 9 maja 2012 r.
Tematyka zajęć:
1. Nie dla przeszłości, czyli dlaczego historia przegrywa z maturą?
dr Marek Białokur – Opole
2. Historia w podstawie programowej kształcenia ogólnego z 23 grudnia 2008 roku na IV
etapie edukacji. Szanse – zagrożenia – niedomówienia.
dr Marek Białokur – Opole
3. Gabriel Narutowicz – człowiek, naukowiec, polityk w historiografii, edukacji
historycznej i publicystyce. W 90 rocznicę tragicznej prezydentury.
dr Marek Białokur – Opole
4. Wybrane problemy edukacji historycznej.

mgr Antoni Stark – Toruń

Uwaga:
 Po zakończeniu zajęć wydane zostaną zaświadczenia uczestnictwa w konferencji
metodycznej.
 Na konferencji istnieje możliwość zaopatrzenia się w podręczniki i aktualne materiały
metodyczne z wysokim rabatem.
Zapraszamy!

