Duitsland Instituut

Conferentie & nascholing | Teaching
Cultural and Historical Awareness
(TCHA)
Historisch bewustzijn in de klas

Activiteit van Duitsland Instituut Amsterdam
Datum:
dinsdag 2 november 2021 om 10:00 uur tot 18:00 uur
Locatie:
Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent, Hertog Eduardplein 4, Nijmegen
Informatie: Voertaal: Nederlands en Duits.
Toegang:
Inclusief lunch. Regulier: €100 | Voor studenten: €25

Op dinsdag 2 november organiseren wij samen met de Radboud
Universiteit Nijmegen de conferentie "Teaching Cultural and Historical
Awareness (TCHA)" met workshopsrondes en lezingen voor docenten
geschiedenis, Duits, burgerschap en maatschappijleer. Er zijn
workshops van o.a. Paul Sars (RU), Marc van Berkel (HAN), Karen Polak
& Femke de Koning (Anne-Frank-Stichting).
Historisch besef is, net als cultuurbewustzijn oftewel ‘cultural awareness’ (ICA)
een kerndoel in het hedendaagse onderwijs. Historisch besef verbindt kennis over
het verleden met de reﬂectie over de hedendaagse samenleving. Beide
competenties spelen in op de gedachte dat een groot deel van onze identiteit
ontstaat door de reﬂectie op het verleden. In onderwijstermen wordt dan over
persoons- en burgerschapsvorming en de ontwikkeling van een samenhangend
mens- en wereldbeeld gesproken. De relatie met de leefwereld is dus een
belangrijke voorwaarde in het onderwijs.
Programma:
10 uur: Ontvangst met koﬃe en thee
10:30: Welkom door Yvonne Delhey (RU) en Trixie Hölsgens (DIA)
10.45 - 11.30: Keynote van Prof. Dr. Kees Ribbens (EUR, NIOD)
11:30 - 13:00: Eerste ronde workshops & presentaties
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11.30 - 12.15: Paul Sars (RU, Duits): "Ervaringen met het werkschrift ‘Todesfuge.
Een gedicht om niet te vergeten’"
12.15 - 13.00: Gijs Spitshuis, Celine Hornesch: "Flucht aus der Vergangenheit: een
digitale educatieve escaperoom over (Duitse) literatuurgeschiedenis."
Parallel:
11.30 - 13.00: Karen Polak en Femke de Koning (Anne-Frank-Stichting): "Toolbox
'Stories that move': Learning about the past to understand the present."
13:00 - 13.45: Pauze & Good Practice Market
13:45 - 14:30: Paneldiscussie
14:30 - 16:00: Tweede ronde workshops & presentaties
14:30 - 15:15: Marc van Berkel (HAN, Geschiedenis): "Hoe geven docenten les
over de Tweede Wereldoorlog? Een workshop over doelen, inhoud, didactiek en
excursies."
15:15 - 16:00: Sabine Jentges (RU, Duits): "Kulturelles Lernen: reﬂexiv &
reﬂektiert."
Parallel:
14:30 - 15:15: Saskia Schreuder (Staring College Lochem, TIR RU): "Spreken en
zwijgen, waarheid en leugen: lesmateriaal over Jakob der Lügner, geschreven door
Jurek Becker, en Wolfang Beckers Film Good Bye Lenin!"
15:15 - 16:00: Eline Hakvoort en 'Zeitzeuge' Anja Fricke (DIA): "Blik op de Muur:
geschiedenis tastbaar in de klas."
16:00 - 16:15: pauze
16:15 - 17:00: Keynote door Prof. Dr. Juliane Brauer (Universität
Hildesheim): "Geschichte (selbst)bewusst denken. Über Emotionen und
Subjektorientierung in der Begegnung mit Geschichte."
17:00 - 17:30: borrel
18:00: Afsluiting
Docenten kunnen zich aanmelden voor de nascholing/conferentie via dit formulier.
De aanmelding is deﬁnitief na betaling in onze webshop (zie hieronder voor de
betaallinks).
Betaallink voor docenten.
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Betaallink voor studenten.

Dit is een artikel gedownload via duitslandinstituut.nl.
Artikel:
https://duitslandinstituut.nl/agenda/10228/conferentie-nascholing-teaching-cultural-and-histori
cal-awareness-tcha

