Kære nordiske kollegaer, der arbejder med historiedidaktik
15.-18. august 2017 afholdes det 29. Nordiske Historikermøde på Aalborg Kongres & Kultur.
Hovedarrangørerne er Historiestudiet ved Institut for Kultur og Globale Studier på Aalborg Universitet, Den
Danske Historiske Forening og Den Nordiske Historikerkomité.
http://www.cgs.aau.dk/forskning/konferencer/nhm/
På historikermødet afholdes også historiedidaktiske sessioner. Med inspirerende råd og forslag for kollegaer
fra alle de nordiske lande har medarbejdere ved HistorieLab – Nationalt Videncenter for Historie- og
Kulturarvsformidling udarbejdet fire sessionsforslag. Se vedhæftede:





Læreplaner i historie som skolefag
Historiefagets stofområder, indhold og historik
Historie i samspillets optik
Mødet med historie - læremidler og rum

Historiedidaktik er et omfattende felt. Hvert sessionsforslag er beskrevet meget bredt. Det skulle gerne give
undervisere og forskere, der på professionshøjskoler og universiteter beskæftiger sig med historiedidaktik,
mulighed for at vælge en session, der passer til netop deres forsknings- eller udviklingsprojekt.
Sessionerne afvikles som individuelle paper-præsentationer sat sammen af 3-4 papers á max 20 min, jf.
konceptet på historikermødet.
Call for papers
Abstracts til forslag til papers (200-300 ord) på dansk, engelsk, norske eller svensk indsendes senest 1.
september 2016 via
EasyChair http://www.cgs.aau.dk/forskning/konferencer/nhm/sessionsforslag/ Link nederst på siden:
”konferencens side til sessionsforslag”.
 Log ind på konferencens side til sessionsforslag.
- Eksisterende brugere kan logge ind i EasyChair ved at anvende deres eksisterende brugernavn og
kodeord (f.eks. hvis du tidligere har indsendt abstracts til konferencer, der anvender EasyChair).
- Nye brugere må først oprette en EasyChair-konto via ovennævnte hjemmeside.
 Når du er logget ind, klikker du på ”New Submission”-knappen i øverste venstre hjørne.
 Udfyld venligst den krævede information under ”Authors”.
 Tilføj ”Keywords” + ”Historiedidaktik” samt hvilke(n) af de fire sessionsforslag, du mener, at dit
paperforslag passer bedst til.
 Klik på ”Submit”.
Omkring 1. november får indsendere besked om deres abstracts er godkendt. Papers afleveres i begyndelsen
af 2017. Omfang 10-20 sider á 2.400 enheder.
HistorieLab dækker omkostningerne ved en analog udgivelse i et begrænset oplag af fagfællebedømte
papers. Informationer om procedurer vedr. fagfællebedømmelse følger.
Send gerne mailen videre til dine kollegaer.
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