Gymnázium Chomutov, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Ústav pro studium
totalitních režimů pořádají u příležitosti výročí 25. února 1948 seminář o výuce soudobých dějin pro
učitele společenských předmětů a pro učitele, kteří chtějí vědět více

Odkaz 25. února 1948 je stále živý
aneb
Jak vykládat dějiny pro budoucí generace?
Pondělí 24. února 2014 od 11 do 18 hodin
Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, Chomutov
Program:
11. 00 – 13.00 ÚSGS FF UJEP Ústí nad Labem – doc. PhDr. Kristina Kaiserová; Mgr. Hana Lencová
Pomocná učebnice pro střední školy Česko-saské vztahy v proměnách času
Jedná se o text, na němž pracovali jak čeští, tak i němečtí odborníci. V publikaci jsou zachyceny
nejen bouřlivé události, které česko-saské pomezí určitým způsobem utvářely a ovlivňovaly.
Součástí učebnice je samostatná publikace pramenů písemné a obrazové povahy. Pro učitele je také
vytvořena historicko-metodická koncepce, která může posloužit jako inspirace při používání
učebnice ve výuce hlavně v hodinách dějepisu, ale i základů společenských věd či němčiny.
13.00 – 13.45 občerstvení
13.50 – 18.00 ÚSTR – Mgr. Kamil Činátl, PhD.; Mgr. Jaroslav Pinkas
Soudobé dějiny: co, jak a proč učit?
Kurz bude zahájen náslechem učitelů na ukázkové hodině pod vedením lektora ÚSTR s následným
rozborem. Kurz kombinuje krátké přednášky s praktickými ukázkami a diskusemi. Je určen
především pro učitele vzdělávací oblasti Člověk a společnost, ale rozhodně není na ni omezen.
Značná pozornost bude v průběhu kurzu věnována využívání současných mediálních prostředků,
zejména fotografii, rozličným druhům filmu a dalším pramenům. Během kurzu je možné také
konzultovat aktuální problémy z každodenní praxe.
Kurz je zdarma a je akreditovaný MŠMT v systému DVPP pod č. j. MSMT-6502/2012-25179.
Pro každého zúčastněného pedagoga je připravena publikace v podobě tří svazků (odborné texty,
prameny, historicko-metodická koncepce), výuková DVD a pohoštění. Účastníci také obdrží
certifikáty o absolvování.
Těšíme se na setkání s Vámi!
Přihlášky posílejte, prosím, na adresu josef.marc@ujep.cz do 19. února 2014. Uvádějte své jméno a
příjmení, školu, na které pracujete, a datum narození.

