
Konferencja dydaktyczna (III edycja) 

„Jak i gdzie w nowoczesny sposób uczyć o Krakowie i regionie”*. 

Konferencja adresowana jest do nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie wszystkich poziomów kształcenia oraz osób 

zainteresowanych problemami dydaktyki historii miasta Krakowa i regionu. Celem konferencji jest stworzenie możliwości wymiany 

wiedzy i doświadczenia kadry akademickiej, archiwistów, muzealników z nauczycielami, edukatorami w zakresie kształcenia oraz 

podjęcie dyskusji o najbardziej aktualnych i wymagających rozwiązania problemach związanych z edukacją o Krakowie i regionie 

wielokulturowym. 

Organizatorzy: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Muzeum Krakowa, Archiwum Narodowe w Krakowie, Instytut 

Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Data: czwartek 9 grudnia 2021, 13.30-17.30 

Miejsce: konferencja on-line poprzez aplikację ZOOM 

Otwarcie konferencji - Prof. dr hab. Jacek Purchla (UEK) (13.30-13.50) 

I panel „Gdzie uczyć o Krakowie”, moderator, Red. Konrad Myślik 

13.50-15.20 

Dr Kamila Follprecht (Archiwum Narodowe w Krakowie) - „Archiwum Narodowe w Krakowie – popularyzacja dziejów 

Krakowa w nowoczesnej siedzibie”. (13.50-14.05) 

Mgr Anna Surma (Muzeum Krakowa), „Muzeum - to lubię! Programy edukacyjne Muzeum Krakowa dla uczniów                           

i nauczycieli”. (14.05-14.20) 

Prof. dr hab. Zdzisław Noga (UP im. KEN) – „Działalność wydawnicza TMHiZK w kontekście edukacyjnym” (14.20-14.35) 

Mgr Krzysztof Czyżewski (Zamek Królewski na Wawelu) - „Wawel jako miejsce nauczania historii - zmiany i nowości”. 

(14.35-14.50) 

Dr Marcin Gadocha (UP im. KEN) - „TMHiZK jako instytucja zajmująca się edukacją o Krakowie”. (14.50-15.05) 

Dyskusja 15.05-15.20 

II panel „Jak uczyć o Krakowie i regionie”, moderator, Red. Konrad Myślik 

15.20-17.30 

Dr Konrad Meus (UP im. KEN), „Nowoczesne formy promocji dziedzictwa historycznego w przestrzeni lokalnej                             

i regionalnej”. (15.20-15.35) 

Mgr Mirosław Płonka (UP im. KEN) „Popularyzowanie historii lokalnej za pomocą wydarzeń kulturalnych nawiązujących 

do imprez z przeszłości”. (15.35-15.50) 

Dr hab. Tomasz Graff (UPJPII) - „Tajemnice krakowskich świętych w kontekście dydaktycznym”. (15.50-16.05) 

Dr hab. Wiktor Szymborski (UJ) – „Zbiory krakowskich klasztorów jako "pomoc dydaktyczna" w realizacji zajęć z historii”. 

(16.05-16.20) 

Prof. dr hab. Łukasz Tomasz Sroka, (UP im. KEN) - „Jak uczyć o historii Krakowa w okresie rozbiorów Rzeczypospolitej”.  

(16.20-16.35) 

Dr hab., prof. UP Agnieszka Chłosta-Sikorska (UP im.. KEN) - „Jak uczyć o dziejach Nowej Huty na tle historii Polski XX      

i XXI w.” (16.35-16.50) 

Dr Anna Jakimyszyn-Gadocha (UJ) - „Jak uczyć o historii żydowskiego Krakowa”. (16.50-17.05) 

Dyskusja i zakończenie obrad (17.05-17.30) 

 

*Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne będzie potwierdzane certyfikatem, który może stanowić dokumentację do awansu 

zawodowego nauczyciela. 


