EUROCLIO KONFERENCIA REGISZTRÁCIÓS ÚTMUTATÓ
Controversy and Disagreement in the Classroom
2020. október 31- november 29
A Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata tagjai és a tagságot tervező kollégák egy kód
segítségével ingyenesen vehetnek részt a 100 Eurós költséggel járó online szakmai
rendezvényen.
A regisztráció menete:
Kattintson a konferencia weboldalára:
https://www.euroclio.eu/event/27th-euroclio-annual-conference-and-professionaldevelopment-and-training-course/

Válassza a Register akciógombot!
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Így megjelennek a konferencia részletei, ahol ismét kattintson a (zöld) Register gombra!
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Ezzel felugrik egy programszervező cég oldala, ahol ki kell választani a kívánt szakmai
programokat.
Javasoljuk, hogy válasszák ki a Complete (4 workshops + 4 plenary sessions) opciót, így négy
műhelybeszélgetésen/panelen és négy plenáris előadáson vehetnek részt, amelyeket egy
listából később kell kiválasztaniuk.
Ahhoz, hogy ingyenes legyen a rendezvény, felül rá kell kattintani a PROMO CODE-ra és be
kell írni a kedvezménykódot, amely a Tagozat számára: 144537684
Ezt be kell írniuk az alábbi mezőbe, majd az Apply-ra kattintani

Fontos, hogy előbb be kell vinniük a kódot és csak a zöld Discount felirat megjelenése és a 0
Eurós díjazás után kattintani

Ezt követően már csak ki kell tölteniük a következő űrlapot és rákattintani a regisztrációra.
Kérjük jelölje meg a Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozatát:
Hungarian Historical Society Teachers’ Division
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Majd válasszon időpontokat:
A workshop időpontok: ( .../November)
02/11 - How to bring, discuss, and evaluate diverse perspectives in the classroom
03/11 - to be confirmed
04/11 - to be confirmed
05/11 - Conceptualizing Multiperspectivity in History Education
06/11 - Graphic Novels as Educational Concept in Teaching about the Holocaust
09/11 - Hawks and Doves (House of European History)
10/11 - People on the Move: the arrival of migrants to Europe in 2015
11/11 - How should we deal with the difficult past?
12/11 - Using Archival Material to Promote History Education
13/11 - Surviving in a War Context (WW2 and Algerian War of Independence)
16/11 - Heroes and Traitors
17/11 - How to Teach and Learn About Reliable Research
18/11 - The Benefit of Hindsight
19/11 - The Limits of Multiple Perspectives
20/11 - Disagreement Through Multiperspectivity in Practice
23/11 - Postwar Dilemmas
24/11 - Moving Beyond Perceived Borders
25/11 - Adopt a Monument
26/11 - People on the Move - Why do people disagree about migration?
27/11 - Addressing Competing Historical Narratives in a Diverse Classroom
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Ha minden pontot kitöltött, és megadta adatait, kattintson a regisztrációra, amelyről megerősítő email
érkezik.
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