Toruń, dnia 30 kwietnia 2012 r.

NAUCZYCIEL HISTORII
SOP Oświatowiec Toruń Sp. z o.o. wspólnie z Ogólnopolskim Centrum
Doskonalenia Nauczycieli Historii w Toruniu oraz Wojewódzkim Ośrodkiem
Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi (nr kursu 539) zaprasza do udziału w bezpłatnej
konferencji dla nauczycieli historii szkół ponadgimnazjalnych.
Spotkanie odbędzie się w dniu 16 maja (środa) 2012 r. w Łodzi, w Wojewódzkim Ośrodku
Doskonalenia Nauczycieli, ul. Wólczańska 202, sala nr 221, od godz. 1500 do godz. 1800.
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, faxem lub mailem na nasz adres do 11 maja 2012 r.

DYREKTOR OCDNH

Z poważaniem
mgr Barbara Stark

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

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

KARTA UCZESTNIKA
konferencji historycznej w ŁODZI
w dniu 16 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 11 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 dyrektora

PROGRAM
KONFERENCJI HISTORYCZNEJ
W ŁODZI
w dniu 16 maja 2012 r.

Tematyka zajęć:
1. Nowa podstawa programowa w szkole ponadgimnazjalnej.
mgr Małgorzata Meissner – Warszawa
2. Programy kursu liderów historii regionalnej i kursu doskonalącego z historii
i społeczeństwa dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych.
dr Tadeusz Zbigniew Bogalecki – WODN Łódź
3. Historia współczesna w nauczaniu w szkole ponadgimnazjalnej.
mgr Małgorzata Meissner – Warszawa
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!

