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Co nabízíme?
Moderní formy vzdělávání
v oblasti dějin 20. století,
metodické novinky
a inspirace, zapojení
do tvorby výukových
pomůcek, studentských
konferencí, výstav
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?
Projekt je zaměřen na pracovníky škol a školských
zařízení z České republiky mimo Prahu

STRUČNÁ ANOTACE
PROJEKTU

Čeho se můžete
zúčastnit?

Základním záměrem projektu
je zvýšit kvalitu a efektivitu
počátečního vzdělávání žáků
a pedagogů ZŠ a SŠ v oblasti
témat národních dějin 20. století
v mezinárodním kontextu ve
školním dějepise i příbuzných
společenskovědních předmětech.
Cílem je také představit moderní
metody výuky soudobých dějin
a konkrétní výstupy projektu
pracovníkům České školní inspekce
a zapojit je do procesu modernizace
výuky. Zásadním cílem je vytvořit
a uvést do praxe dlouhodobý
funkčně strukturovaný vzdělávací
model výuky soudobých dějin
založený na prožitkových metodách
učení a na partnerské tvůrčí
spolupráci škol. Významným prvkem
je proto vytvoření sítě partnerských
škol.

Cyklus seminářů k tvorbě
metodických materiálů
a jejich využití ve výuce
Struktura seminářů je zaměřena
na praktickou a tvůrčí práci učitelů
v oblasti moderních metodických
postupů, využití zkušeností, postřehů
a inovativních postupů, workshopů
s důrazem na kreativní a moderní
výuku. V rámci série seminářů
uspořádáme metodické kurzy pro
přípravu učitelů pilotních škol,
workshopy s ukázkami moderních
metodických postupů, uspořádáme
semináře na pilotních školách,
realizujeme mediální metodický kurz
- prezentace metodiky využití médií,
multimediálních technik
a pomůcek při výuce dějepisu
(využívání internetu, TV, filmových
dokumentů, tisku, portálu Moderní
dějiny.cz) s praktickými ukázkami
a odkazy a řadu dalších dílen
zaměřených na práci s textovými
a ikonickými prameny, karikaturami,
filmovými dokumenty atd. Speciální
seminář, ve kterém představíme
možnosti moderní výuky, bude
připraven pro pracovníky ČŠI.
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Do jakých činností se
můžete zapojit?
Honorovaná tvorba
výukových materiálů
Základem této aktivity je
systematická tvorba moderních,
interaktivních, tematicky
koncipovaných výukových setů
k jednotlivým údobím či událostem
dějin 20.století vycházejících
z požadavků učitelů zapojených
pilotních škol. Budou obsahovat
stručné, přehledné, odborně
zpracované materiály (výukové
prezentace, metodické listy pro
práci žáků, shrnující texty historiků
a politologů, textové a ikonické
prameny, metodiky projektového
vyučování, finální přípravy, konkrétní
návody na jednotlivé hodiny
a příklady z praxe), které budou
publikovány na portále Moderní
dějiny.cz.
Putovní výstavy
Vytvoříme společně 6 putovních
výstav, které se svým obsahem
zaměří na témata soudobých dějin.
Každou výstavu (12 panelů) připraví
žáci zapojených škol ve spolupráci
se svými učiteli dějepisu, my jim
poskytneme metodickou podporu
s praktickými radami a návody.
Všechny výstavy budou zahájeny
slavnostní vernisáží, na níž vystoupí
žáci - tvůrci s výkladem zpracovaných
témat a prezentací práce svého
týmu. Výstavy zapojených škol
budou během školního roku
putovat po školách ČR (mimo
Prahu). Výběr konkrétního tématu
bude konzultován s odborníky
historických ústavů (promítne

se do něj vybavenost dané školy
materiály, unikátními dokumenty,
ale také aktuální výročí a kulturněspolečenský kontext doby, v níž bude
výstava připravována.
Film a dějiny
Připravili jsme pro vás komentované
projekce filmů, které se svými
tématy zabývají soudobými dějinami
v českém i světovém kontextu.
Promítání doplní vystoupení
odborníka (historik, pedagog)
a pamětníka (podle výběru filmového
díla) a ke každému snímku získáte
metodický a věcný materiál, který
vám pomůže se snímkem následně
pracovat ve výuce. Projekce se budou
konat ve vhodných prostorách
v místech zapojených škol.
Webová antologie pramenů
V průběhu realizace grantu bude
PANT na portále Moderní dějiny
rozšiřovat databázi pramenů
k výuce dějin 20. století. Databáze
bude obsahovat přepisy či
digitalizované kopie pramenů z
dobového tisku, prohlášení, plakáty,
karikatury reprodukce dobových
uměleckých děl atd. Nedílnou
součástí databáze budou krátké
videozáznamy svědectví pamětníků
(oral history) k jednotlivým
fenoménům novodobých dějin. PANT
osloví významné badatelské
a archivní instituce, se kterými
v současnosti spolupracuje.
Přehledně strukturovaná databáze se
stane zásadním otevřeným zdrojem
pramenů pro samostatnou práci
studentů a pro učitele.
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Studentská konference
Při realizaci této aktivity využije
PANT svých zkušeností s pořádáním
studentských středoškolských
konferencí na Gymnáziu Olgy Havlové
v Ostravě-Porubě a v rámci této
klíčové aktivity připraví tři dvoudenní
konference k dílčím tématům z
novodobých dějin. Konference se
zúčastní žáci a učitelé zapojených
škol. Účastníci tak získají inspiraci
a organizátoři jim předají své
zkušenosti, doporučení a rady jak
tuto aktivitu realizovat. Programová
náplň konference bude připravena ve
spolupráci s odborníky a vědeckými
pracovníky historických ústavů,
pedagogy a didaktiky. Studenti se
budou podílet na tvorbě obsahové
náplně konference, heuristice
pramenů k vybranému období,
prezentací a na přípravě
a realizaci doprovodného programu,
sborníku konference a multimediální
prezentace akce. Každou konferenci
bude doprovázet kulturní a
odborný program (filmová projekce,
workshopy, přednášky, besedy,
kulturní akce, výstava, prezentace
studentských prací).

Studentská
minikonference
PANT ve spolupráci s pedagogy
zapojených škol zorganizuje
studentské minikonference jednodenní setkání žáků z pořádající
školy a spřátelených škol z regionu.
Budou věnovány konkrétním
historickým obdobím s přihlédnutím
k dějinám místního regionu. V rámci
minikonference vystoupí historik
a pamětník, proběhne projekce
filmového dokumentu a studentské
workshopy. Zájemcům o pořádání
minikonference poskytneme
metodickou a organizační podporu,
pomůžeme zkontaktovat pamětníky
i historiky a poradíme s tvorbou
sborníku. Pedagogové zapojených
škol budou za vedení svých žáků
honorováni z prostředků grantu.
Vybraní z nich budou výsledky
a zkušenosti s přípravou a realizací
„minikonference“ prezentovat na
konferenci škol Moderních dějin.
Zapojení pedagogové se tak stanou
„školiteli“ svých kolegů, kteří budou
aktivitu realizovat v následujícím
roce.

Občanské sdružení PANT
Nábřežní 1272/2a
725 25 Polanka nad Odrou
www.pant.cz/
Děkujeme za váš setrvalý zájem o náš portál Moderní dějiny.cz, naše
semináře, letní školu a konference v minulých letech a těšíme se na setkání
s vámi na některé z připravovaných akcí.
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Příběh 20. století
PANT na základě dlouholetých
zkušeností s realizací této aktivity
ve spolupráci s pedagogy zapojených
škol zorganizuje tematickou
studentskou soutěž. Úkolem žáků
bude, podle připravené metodiky,
zaznamenat a zpracovat svědectví
(text, video) rodinného příslušníka,
který byl svědkem historicky
významné události 20. století. Cílem
aktivity je přivést studenty k často
prvnímu zaznamenání části rodinné
historie. Kreativní prací se studenti
seznámí s metodou oral history,
pochopí smysl zkoumání minulosti,
ověří si obecné znalosti dějepisu na
konkrétních lidských osudech
a uvědomí si postavení obyčejného
člověka, který je pozorovatelem
dějinné události. Porota složená
z historika, novináře a učitele
vybere nejlepší práce, vítězové
budou vyhlášeni na konferenci škol
Moderních dějin. Nejlépe hodnocené
práce budou zveřejněny na portálu
Moderní dějiny.cz a v podobě
tištěného sborníku.

Konference škol
Moderních dějin
Tato aktivita navazuje na čtyři
ročníky mezinárodních konferencí
o výuce soudobých dějin konaných
každoročně v Ostravě, pořádaných
a organizovaných Občanským
sdružením PANT. Tým odborníků
složený z vědeckých pracovníků
historických ústavů, pedagogů
a didaktiků (ZŠ, SŠ, VŠ) a zástupců
PANTu vypracuje podrobný tematický
plán konference a obsah odborných
materiálů, které budou v jejím
průběhu zdarma distribuovány
účastníkům. Půjde o dvoudenní akci,
která přinese mezinárodní výměnu
konkrétních zkušeností a výukových
inspirací při výuce soudobých dějin.
Na konferenci v rámci jednoho z bloků
vystoupí také zástupci pilotních
a dalších do projektu zapojených
škol, kteří budou prezentovat své
zkušenosti z realizovaných aktivit.

Praktické informace

Termíny jednotlivých aktivit budeme zveřejňovat průběžně v samostatných
článcích ve speciální rubrice na našem portálu MODERNÍ DĚJINY.CZ a také
formou pravidelných newsletterů ředitelům základních a středních škol a
také všem mimopražským učitelům dějepisu v naší databázi.
Účast učitelů na uvedených aktivitách projektu je díky grantové podpoře
zcela zdarma. Práce pedagogů při vytváření metodických materiálů a práce
na výstavách jsou honorovány!
Případné dotazy, připomínky či přihlášky na avizované akce zasílejte na
adresu: petr.panek@pant.cz

