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Co nabízíme?
Moderní formy vzdělávání
v oblasti dějin 20. století,
metodické novinky
a inspirace, nevšední
zážitky při poznávání
významných památek
a míst historické paměti,
zapojení do tvorby
výukových pomůcek
a metodických materiálů.

Kdo jsme?
Občanské sdružení PANT vzniklo
v Ostravě v roce 2007, naším cílem
je vzdělávání a informování veřejnosti
v oblasti lidských práv a moderních
dějin.
Zaměřujeme se především na
výukové aktivity v oblasti moderních
dějin, dokumentární filmovou tvorbu,
rozvíjení historického poznání
a mapování dějinné paměti v českém,
středoevropském a evropském
kontextu.
Vlajkovou lodí našeho sdružení je
výukový portál Moderní dějiny.cz.
Od roku 2011 se intenzivně
věnujeme spolupráci se vzdělávacími
institucemi a školami v Polsku,
na Slovensku a v Maďarsku.
Členy občanského sdružení PANT
jsou pedagogové, pracovníci médií
a lidé z podnikatelské sféry.
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KOMU JE
PROJEKT URČEN?
Všem učitelům dějepisu
i příbuzných humanitních předmětů ze škol
a školských zařízení Moravskoslezského
kraje.

Jaké aktivity jsme pro
vás připravili?
Letní škola Moderních dějin
Pro nadšené učitele jsme ve
spolupráci s erudovanými a
zkušenými lektory připravili dva dny
plné metodických nápadů, diskusí
i zajímavých setkání se vzácnými
hosty. Těšte se na inspirativní
pracovní dílny zaměřené na praktické
metody ve výuce soudobých dějin.
Ostrava
29.—30. srpna 2011
Nabízíme partnerství a spolupráci
při tvorbě výukových setů
Všem nadšencům a tvůrčím učitelům
nabízíme jedinečnou možnost
spolupodílet se přímo na tvorbě
výukových setů k jednotlivým
údobím či událostem dějin 20.
století. Výsledkem našeho a vašeho
úsilí budou nové výukové materiály

publikované průběžně na portále
Moderní dějiny.cz.
září 2011 – červen 2012
Vzdělávání blízko a zdarma
- cyklus akreditovaných
seminářů
Semináře zaměřené na významné
kapitoly soudobých dějin navazují na
ty, které jste mnozí navštěvovali
v minulých dvou letech. Jejich
praktický přínos a okamžité
využití v hodinách si učitelé
velice pochvalovali. Proto v jejich
struktuře nic neměníme, opět budou
zahrnovat odborný historický úvod
k danému tématu, AVD dokument
a dominantní metodickou část.
Účastníci získají množství praktických
návodů a materiálů pro výuku.
Příjemnou změnou bude bezplatná
účast, školám může být rovněž
poskytnuta finanční kompenzace za
absenci učitele ve výuce.
Ostrava
říjen a prosinec 2011, únor, duben
a červen 2012
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Historie na vlastní oči
- tematické exkurze
pro učitele

Nabízíme vám tematickou studijní
cestu jako inspiraci a možnost
příjemného setkání s kolegy z jiných
škol. Získáte praktické rady jak
zorganizovat a tematicky připravit
dějepisnou exkurzi na významná
místa dějinné paměti pro své žáky.
Připravíme vám kvalitní historický
komentář, získáte praktický manuál
s materiály o dějinách jednotlivých
míst, praktické rady a informace,
pracovní listy k výstavám. Vaše
účast, doprava, ubytování a vstupné
do expozic bude na všech exkurzích
zdarma, školám může být rovněž
poskytnuta finanční kompenzace
za absenci učitele ve výuce.
Po stopách židovské kultury
a utrpení
Dvoudenní exkurze do Osvětimi a
Krakova, po stopách předválečné
židovské kultury v Polsku, na místa
spjatá s utrpením Židů a Poláků za
II. světové války během „konečného
řešení“.
20.—21. října 2011
Místa utrpení a bolesti našich
předků
Dvoudenní exkurze do Prahy
a tábora Vojna na místa represí vůči
Čechoslovákům v dobách nacistické
či komunistické totality.
duben 2011

Německo ve víru událostí
20. století
Třídenní exkurze do Berlína
a Postupimi, která představí
významnou roli Německa v zásadních
fenoménech a událostech 20. století
- světové války, nacismus, holocaust,
studená válka, rozdělení Evropy,
železná opona, zeď, pád komunismu,
sjednocení.
březen 2012

Po stopách předválečného
československého opevnění
a bojů II. světové války v našem
kraji
Nabízíme vám jednodenní výukově-poznávací výjezd do míst spjatých
s obranou předválečného Československa a také s boji II. světové
války v našem kraji. Podělíme se s
vámi o praktické rady a inspiraci jak
zorganizovat a tematicky připravit
dějepisnou exkurzi do těchto míst pro
vaše žáky. Vaše účast, doprava, ubytování a vstupné do památníků bude
zdarma, školám může být rovněž
poskytnuta finanční kompenzace
za absenci učitele ve výuce.
březen 2012

Moderní dějiny pro učitele

Regionální osobnosti jako klíč
k pochopení vlastních dějin
V průběhu roku pro vás
připravíme výuková DVD se
zajímavými svědectvími osobností
moravskoslezského regionu
o významných dějinných událostech
20. století. Najdete na nich krátký
filmový dokument - medailon
zajímavého pamětníka, historický
kontext jeho vzpomínek, výběr
dobových pramenů a praktické
metodické materiály pro okamžité
použití ve výuce.
září 2011 – červen 2012

Co byste ještě měli
vědět?

Jak a kde se můžete
přihlásit?

Uváděné termíny jsou rámcové
a budou vždy v předstihu
upřesněny. Účastníci obdrží
na jednotlivých akcích DVD 
s množstvím výukových
materiálů.

Máte-li o jakoukoliv aktivitu zájem,
neváhejte nás kontaktovat!
Konkrétní a aktuální informace
k jednotlivým akcím budou
v dostatečném předstihu
zveřejňovány ve speciální rubrice
portálu Moderní dějiny.cz
a ve speciálním newsletteru.

Počet účastníků je limitován,
proto budou upřednostňováni
učitelé z Moravskoslezského
kraje. Již nyní konzultujte naši
nabídku s vedením své školy
a projednejte možnost účastnit
se konkrétních akcí.

Dotazy, připomínky či přihlášky
zasílejte na adresu
petr.panek@moderni-dejiny.cz
Děkujeme za váš setrvalý zájem
o naše semináře a konference
v minulých letech a těšíme
se na setkání s vámi na některé
z připravovaných akcí.

navštivte vzdělávací portál
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Navštivte s námi
tato místa

BERLÍN. Expozice anatomie teroru

BERLÍN. Pozůstatky berlínské zdi

OSVĚTIM Březinka

KRAKOV. Továrna Oskara Schindlera

Tábor VOJNA u Příbrami

PRAHA. Památník na Vítkově

