
Konferencja dydaktyczna 

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

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

oraz osób zainteresowanych problemami dydaktyki historii miasta Krakowa. Celem konferencji jest stworzenie możliwości 

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

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

o Krakowie. 

Organizator: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Muzeum Krakowa, Archiwum Narodowe                       

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

Data: środa 22 stycznia 2020, 13.30-18.00 

Miejsce: Muzeum Krakowa, Pałac Krzysztofory, Sala Miedziana (wejście od ul. Szczepańskiej). 

 

13.30 otwarcie konferencji - Prof. dr hab. Jacek Purchla (UEK),  „Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa 

wczoraj  i dziś”. 

 

I panel „Jak uczyć o Krakowie”, moderator, Red. Konrad Myślik, rzecznik prasowy TMHiZK 

13.50-15.50 

Dr hab. Prof. UP Józef Brynkus (UP im.. KEN) „W jakim kierunku zmierza współczesna dydaktyka historii i jakie są 

możliwości tego wykorzystania”. (13.50-14.10) 

Dr Kamila Follprecht (ANK) – „Działalność edukacyjna  Archiwum Narodowego w Krakowie”. (14.10-14.25) 

Dr hab. Prof. UP Łukasz Tomasz Sroka, (UP im. KEN), „Media w nauczaniu historii Krakowa”. (14.25-14.45) 

Dr Jerzy Duda – „Znak pocztowy i jego użycie w służbie edukacji”. (14.45-15.00) 

Dr Michał Niezabitowski (MK, UP im. KEN), „#jestemkrakow”. (15.00-15.20) 

Dr Konrad Meus (UP im. KEN) „Nowoczesne metody nauczania historii w praktyce”. (15.20-15.40) 

Mgr Krzysztof Czyżewski (Zamek Królewski na Wawelu) „Wawel – jedno miejsce, wiele opowieści”. (15.40-15.55) 

Dyskusja 15.55-16.10 

Przerwa kawowa 16.10-16.30 

 

II panel „Gdzie uczyć o Krakowie”, moderator Prof. dr hab. Zdzisław Noga (UP im. KEN) 

16.30-17.50 

Prof. nzw. Mieczysław Rokosz (UJ) - Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie ustanowiony w 1820 r. (16.30-16.50) 

Dr hab. Leszek Hońdo (UJ) - Komitet Opieki nad zabytkami kultury żydowskiej (16.50-17.05) 

Dr Marcin Gadocha (UP im. KEN)  - Komisja ds. Młodzieży – „Edukacja o Krakowie dzieci i młodzieży w TMHiZK – 

teoria i praktyka metodyczna”. (17.05-17.20) 

Dr Jerzy Bukowski (UEK) - Komitet Opieki nad kopcem Józefa Piłsudskiego. (17.20-17.40) 

Dr Zbigniew Beiersdorf (UJ) - Komisja Konserwatorska. (17.40-18.00) 

Dyskusja i zakończenie obrad 18.00  

 

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

awansu zawodowego nauczyciela. 


