
Serdecznie zapraszamy na konferencję „Renesans i barok na Warmii i Mazurach. Cyfrowe narzędzia 

w Edukacji”, która  odbędzie się 21 października 2022 r. w godz. 10.00-16.00, w Muzeum Warmii 

i Mazur w Olsztynie, ul. Zamkowa 2.   

Zainteresowanych udziałem w spotkaniu proszę o zarejestrowanie się przez formularz zgłoszeniowy 

konferencja nr D-028. 

Organizowana jest ona w ramach projektu „Continuum. Cyfrowe kolekcje Warmii i Mazur”, skierowanego 

do nauczycieli, edukatorów i regionalistów, a realizowanego przez Regionalną Pracownię Digitalizacji, 

działającą w Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu 

Konferencja „Renesans i barok na Warmii i Mazurach. Cyfrowe narzędzia w edukacji” jest 

podsumowaniem trzech lat realizacji wspomnianego wyżej projektu.  Ma ona na celu, przede wszystkim, 

pokazanie nauczycielom, edukatorom, regionalistom, jak w ciekawy i angażujący sposób korzystać 

z cyfrowych narzędzi w celu promowania zabytków, lokalnej historii i cyfrowych zbiorów muzealnych. 

W programie konferencji znajdują się wykłady, warsztaty, pokazy filmów i prezentacja aplikacji VR. 

Wykłady będą dotyczyły baroku i renesansu na naszych ziemiach, uzupełnieni je pokaz muzealiów z tych 

okresów.  Przedstawione zostaną także gotowe narzędzia do pracy z uczniami ze szkół podstawowych 

i średnich. Ponadto zaprezentowane będą scenariusze lekcji, filmy stworzone na potrzeby projektu, aplikacja 

AR, gry na platformie cyfrowej, symulacja VR na telefonie komórkowym. Na warsztatach uczestnicy 

konferencji mogli będą doskonalić swoje kompetencje w zakresie wykorzystania zgromadzonych zasobów 

cyfrowych w procesie edukacji. 

PROGRAM KONFERENCJI  

 10.00 - 10.10 powitanie gości 

 10.10 - 10.40 Regionalna Pracownia Digitalizacji - "Continuum. Cyfrowe kolekcje Warmii i Mazur" 

 10.40 - 11.25 Łukasz Kępski, Barok i Renesans na Warmii i Mazurach 

 11.25 - 11.40 przerwa 

 11.40 - 12.00 prezentacja filmów edukacyjnych o renesansie i baroku na Warmii i Mazurach 

 12.00 - 12.45 Anna Malinowska, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie - "O zbiorach z renesansu 

i baroku na Warmii i Mazurach" 

 12.45 - 13.00 prezentacja aplikacji VR 

 13.00 - 16.00 warsztaty: Alicja Gryz-Wasil, O wykorzystaniu cyfrowych zasobów w edukacji 

Organizatorem konferencji jest CSE "Światowid" w Elblągu, a współorganizatorami: Muzeum Warmii 

i Mazur w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie i Warmińsko-

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. 

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących 

z Funduszu Promocji Kultury oraz z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Liczba miejsc ograniczona.  Tylko osoby zakwalifikowane otrzymają do 19 października 2022 r. 

mailowe potwierdzenie uczestnictwa w konferencji. 

W imieniu swoim i organizatorów serdecznie zapraszam. 

 

Z poważaniem, Józef Rogowski 

https://wmodn.olsztyn.pl/szkolenia/

