
Debata  
o kształcie  
edukacji  
historycznej  
w stulecie  
niepodległości!

Jeszcze tylko do 19 listopada 2018 r. zgłosić można udział w konferencji 
organizowanej w siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie 
w dniach 22-23 listopada 2018 r. „Szkolne gry z historią”, podczas której 
będzie można posłuchać i podyskutować o modelu nauczania historii, 
o skutkach byłej i obecnej polityki historycznej, o relacji między nauczaniem 
historii a nauczaniem innych przedmiotów oraz programami wychowawczymi 
szkół z grupą znakomitych, wyjątkowych, wykładowczyń i wykładowców:
  dr Joanną Andrychowicz-Skrzebą, asystentką naukową Fundacji 

im. Friedricha Eberta, koordynatorką projektu „Między jubileuszami. 
Polityka historyczna w polsko-niemieckiej codzienności”;

  dr. Marcinem Barczem, politologiem, wieloletnim asystentem 
prof. Władysława Bartoszewskiego, kuratorem wystaw poświęconych jego 
życiu i dorobkowi oraz materiałów edukacyjnych;

  Anną Czerwińską, współzałożycielką Fundacji na rzecz Równości 
i Emancypacji STER, autorką dokumentu poświęconego życiu 
codziennemu kobiet w Powstaniu Warszawskim;

  dr Heleną Datner, historyczką i socjolożką z Żydowskiego Instytutu 
Historycznego;

  dr hab. Elżbietą Gajek, z Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW, 
koordynatorką Laboratorium Cyfrowej Humanistyki LaCH, zajmującą się 
edukacyjną rolą nowych mediów, ekspertką programu eTwinning;

  Kasią Gauzą, propagatorką wiedzy o Rewolucji 1905 roku, 
współtwórczynią Klubu Krytyki Politycznej w Łodzi;

  dr Elżbietą Janicką, literaturoznawczynią z Zakładu Badań 
Narodowościowych IS PAN, autorką poruszającej, nagradzanej „Festung 
Warschau”;

  dr Marią Kobielską, antropolożką, współzałożycielką Ośrodka Badań 
nad Kulturami Pamięci na Wydziale Polonistyki UJ;

  dr. hab.. Piotrem Laskowskim, adiunktem w Instytucie Stosowanych Nauk 
Społecznych UW, nauczycielem historii, współautorem serii podręczników 
do gimnazjum „Świat człowieka”;

  Sebastianem Matuszewskim, tłumaczem, nauczycielem filozofii, autorem 
m.in.: Szkoła instytucja, szkoła wspólnota;

  dr. Adamem Ostolskim, adiunktem w Instytucie Socjologii UW, publicystą, 
tłumaczem, działaczem Partii Zielonych, autorem książek poświęconych 
przyszłości Europy; 

  dr Magdaleną Pinker, arabistką, adiunkt w Katedrze Arabistyki 
i Islamistyki UW, kuratorką Zbiorów Sztuki Orientalnej w Muzeum 
Narodowym w Warszawie;

  Mirosławem Sielatyckim, byłym dyrektorem CODN, byłym wiceministrem 
edukacji, wicedyrektorem Biura Edukacji w Warszawie, twórcą 
programów współpracy nauczycieli wokół historii polsko-niemieckiej, 
polsko-ukraińskiej i polsko-żydowskiej, członkiem międzyrządowej 
komisji ds. polsko-niemieckiego podręcznika do historii.

W refleksjach i rozmowach towarzyszyć nam będą:
  Fred van Leeuwen, współtwórca największej światowej konfederacji 

związkowej, liczącej ponad 30 milionów członków Międzynarodówki 
Edukacyjnej, sekretarz generalny tej organizacji przez 25 lat, autor książki 
„25 lekcji o edukacji i demokracji”;  

  Susanne Theilmann, specjalistka ds. kształcenia ogólnego w Zarządzie 
Niemieckiego Związku Edukacyjnego (Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft CGEW); 

  dr Ernst Hillebrand, politolog, dyrektor biur Fundacji im. Friedricha 
Eberta w Rzymie, Paryżu i Londynie a ostatnio w Warszawie oraz 
referatu ds. Europy Środkowo-Wschodniej w Berlinie, autor publikacji 
,,Rechtspopulismus in Europa – Eine Gefahr für die Demokratie?" 
(Populizm prawicowy w Europie – zagrożenie dla demokracji?)

Program konferencji wraz z informacjami praktycznymi oraz formularz 
zgłoszeniowy do pobrania tutaj.


