I mlčení je lež
aneb jak učit o době komunismu
Občanské sdružení PANT pro Vás připravilo další z cyklu seminářů o tom, jak vyučovat o
klíčových událostech časů nedávno minulých. Jedná se o semináře, kterým MŠMT udělilo
akreditaci č.j.: 9058/2009-25-180.

Co Vám semináře přinesou?





pohlédnete jedno období z několika úhlů a získáte aktuální historické informace
získáte informace o konkrétních výukových metodách
obdržíte DVD s dokumenty, výukovými prezentacemi a dalšími pracovními materiály
s kolegy se podělíte o zkušenosti s výukou

Všechny semináře jsou rozděleny do dvou částí. V té první se představí historik a pamětník, a
bude možné shlédnout dokumenty k danému tématu. Druhá část bude metodicko – didaktická. Půjde
o zcela konkrétní metodiku práce při tvorbě vyučovacích hodin.

Téma semináře:

70. – 80. léta v literatuře a umění
10.12. 2009, 9:00 – 16:00 hodin
Vstupné:

zdarma

Teoretická část
o projekce některého z doporučených dokumentů vztahujícího se k uvedenému tématu
o seznámení se studií literárního historika Martina Machovce na téma „normalizační literatura,
underground a samizdat“
o samizdat na severní Moravě – vzpomínky signatáře Charty 77 Jana Krále
Metodicko - didaktická část
Tým zkušených učitelů (Petr Šimíček, Jiří Sovadina, Jiří Hruška a Lukáš Bárta) představí:
o práci s novým výukovým portálem Moderní dějiny
o výukovou prezentaci vycházející z literárně-historické studie Martina Machovce v teoretické
části
o metodiku k práci s normalizačním filmem – Major Zeman „Mimikry“ – pracovní list
o workshop s literárními texty z doby normalizace (oficiální literatura versus ineditní a
samizdat)
o představení metodiky – práce s texty prohlášení Charty 77 a tzv. Anticharty

Přihláška a další informace: Petr Pánek 602 764 931, petr.panek@pant.cz

INFORMACE O MÍSTECH KONÁNÍ KONFERENCE
program najdete na www.moderni-dejiny.cz
STŘEDA 9.12.2009.
13:30 – 16:00
Místo konání prvního dne konference:
VŠB-TU Ostrava
17.listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba, 708 33
prostor konání konference: AULA (viz http://www1.vsb.cz/arealy/cz/#por)
1, příjezd vlakem na nádraží Ostrava Svinov
- přestup na TRAMVAJ zastávka "Svinov mosty, horní zastávka" (autobusy a tramvaje odjíždí ze
silničního mostu u nádraží)
TRAMVAJÍ č. 7, 8, 17, na zastávku Areál VŠB (cca 11 min.)
viz http://odis.idos.cz/spojeni/
2, autem GPS navigace Loc: 49°49'58.559"N, 18°9'49.065"E

ČTVRTEK 10.12. 2009
9:00 – 16:00
Místo konání druhého dne konference:
DŮM KULTURY POKLAD
Matěje Kopeckého 675/21
708 00 Ostrava-Poruba
1, příjezd vlakem na nádraží Ostrava Svinov
- přestup na BUS MHD zastávka "Svinov
mosty, horní zastávka" (autobusy a tramvaje
odjíždí ze silničního mostu u nádraží)
BUSem č. 54, 56 na zastávku ALŠOVO
NÁMĚSTÍ (cca10 min.)
viz http://odis.idos.cz/spojeni/
2, autem GPS navigace
Loc: 49°49'37.888"N, 18°10'2.152"E
← mapa DK POKLAD

