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Kongres Edukacyjny „Człowiek w świecie bez
wolności” w ramach projektu IPN na ESK –
Wrocław, 11 – 13 października 2016
Kongres Edukacyjny „Człowiek w świecie bez wolności” to
kolejne już wydarzenie realizowane przez IPN w ramach
Europejskiej Stolicy Kultury – Wrocław 2016.

Kongres Edukacyjny „Człowiek w świecie bez wolności” odbył się w dniach 11 - 13
października br. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
(ul. Uniwersytecka 7-10, budynek D). Ideą przewodnią kongresu była możliwość dyskusji
dydaktyków polskich i zagranicznych, którzy podczas spotkania podjęli się refleksji nad
problematyką kultury, społeczeństwa i edukacji historycznej w szkole i przestrzeni
publicznej.

Podczas Kongresu odbyły się:

konferencja metodyczna opierająca się na wynikach tegorocznych matur z
przedmiotów: historia  i wiedza o społeczeństwie (spotkanie zamknięte)

warsztaty dla uczniów, studentów i nauczycieli przygotowane przez IPN i
współorganizatorów Kongresu (wstęp wolny dla wszystkich zainteresowanych)

konferencja naukowa „Edukacja – Kultura – Społeczeństwo. Kultura,
społeczeństwo i edukacja historyczna w szkole i w przestrzeni
publicznej” skierowana do nauczycieli i dydaktyków (wstęp wolny dla wszystkich
zainteresowanych)

Partnerzy kongresu: Uniwersytet Wrocławski, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we
Wrocławiu oraz Europejskie Stowarzyszenie Nauczycieli Historii „Euroclio”.

Program konferencji w załączeniu.
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