Warszawa, 10 października 2018 r.

SZANOWNI PAŃSTWO DYREKTORZY SZKÓŁ PLASTYCZNYCH
I NAUCZYCIELE HISTORII SZTUKI.

Podobnie jak w zeszłych latach, mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w
konferencji i seminarium nauczycieli historii sztuki organizowanych przez Centrum Edukacji
Artystycznej we współpracy z Zespołem Państwowych Szkół Plastycznych w Warszawie, pod
patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Spotkanie odbędzie się w
dniach 16 i 17 listopada 2018 roku. Prosimy Państwa Dyrektorów szkół o umożliwienie
nauczycielom wzięcia udziału w konferencji.
W piątek (16 listopada) w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki, odbędzie się wykład
dr Pawła Freusa pt.: Zachęta: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość?, o historii oraz misji
tej instytucji, którą jest popularyzacja sztuki współczesnej, jako istotnego elementu życia
kulturalnego i społecznego. Po wykładzie wraz z przewodnikami zwiedzą Państwo ekspozycję
czasową galerii „ Co po Cybisie?”, która jest przekrojową wystawą polskiego malarstwa XX i
XXI wieku i obejmie szerokie spektrum dzieł wybitnych polskich twórców wpisujących się w
kluczowe nurty historii sztuki i aktualne prądy artystyczne.
W drugim dniu seminarium chcemy zapoznać Państwa z nową formułą egzaminu
dyplomowego z historii sztuki, nową podstawą programową w kontekście egzaminu
maturalnego oraz przedstawimy atrakcyjną metodę pracy z młodzieżą na lekcjach historii
sztuki.
Świadectwa uczestnictwa w seminarium będzie wydawane przez Centrum Edukacji
Artystycznej, zgodnie ze statutowymi zadaniami doskonalenia nauczycieli szkół
artystycznych.
Karty zgłoszenia prosimy przesłać do końca października b.r.
Podobnie jak w poprzednich latach, można będzie skorzystać w dniu 17 listopada z
obiadu w bufecie szkolnym.

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium.

W załączeniu:
Program imprezy i karta zgłoszenia

PROGRAM SEINARIUM DLA NAUCZYCIELI HISTORII SZTUKI

W roku 2018/2019 w programie imprezy przewiduje się:

16 listopada – budynek Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki
12.45 – Powitanie uczestników w hallu głównym Zachęty.
13.00 – 14.30 – Wykład dr Pawła Freusa
pt.: Zachęta: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość?
14.30 – 15.30 – zwiedzanie z przewodnikiem wystawy czasowe „Co po Cybisie?”

17 listopada – budynek ZPSP im. Wojciecha Gersona
10.00 -10.45 – Nowa formuła egzaminu dyplomowego w części teoretycznej – zmiany w rozporządzeniu (Beata Lewińska)
10.45 – 11.00 – przerwa kawowa
11.00 – 12.30 – Design thinking – jako atrakcyjna metoda pracy z młodzieżą
na przykładzie historii sztuki (Karolina Prymas-Jóźwiak)
12.30 – 13.30 – przerwa obiadowa
13.30 – 14.15 – Nowa podstawa programowa historii sztuki MEN – obszary działań dla historyka sztuki w kontekście egzaminu maturalnego
(Beata Lewińska, Wojciech Kieler).
14.15-15.00 – forum dyskusyjne.

KARTA ZGŁOSZENIA NA SEMINRAIUM DLA NAUCZYCIELI HISTORII SZTUKI
16 – 17 LISTOPADA 2018 r.

IMIĘ I NAZWISKO

Telefon kontaktowy oraz adres mailowy

Adres delegującej szkoły
/pełne dane/

OBIAD* w dniu 17.11.2018 r.

TAK

NIE

Jeśli decydują się Państwo na obiad w
bufecie szkolnym proszę o ewentualnie
zaznaczenie (podkreślenie) wariantu
WEGETARIANSKIEGO
* Prosimy o dokonanie wybory TAK lub NIE (ze względu na to, że posiłki przygotowywane są
specjalnie dla Państwa prosimy o przemyślenie deklaracji)

BARDZO PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE KARTY ZGŁOSZENIA!

Karty zgłoszeniowe należy przesłać do 31 października 2018 r. na adres mailowy:
zpsp@smocza.edu.pl
Zespół Państwowych Szkół Plastycznych
im. Wojciecha Gersona
ul. Smocza 6
01-009 Warszawa
Tel. 22/ 838 – 92 - 01

