Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
ROZUMĚT DĚJINÁM:
OSUDOVÉ OSMIČKY?
vzdělávací akce č. 3018
akreditováno MŠMT č. j. 14454/2017-1-654
URČENO:

Učitelům dějepisu, občanské výchovy
předmětů na 2. stupni ZŠ a SŠ

LEKTOR:

a dalších humanitních

Mgr. Ivan Bauer – učitel dějepisu (www.ivanbauer.cz)

OBSAH:
Didaktický seminář.
Těžiště je v praktických ukázkách a důraz na metodických a didaktických
postupech, jak historická fakta předat a jak si osvojené vědomosti upevnit;
metody na aktivní zapojení žáků do výuky.
Práce s historickými dokumenty, citacemi, literárními ukázkami
a dobovou hudbou.
Seminář se skládá ze dvou bloků:
1. blok: Dychtivá kráska (1918 – 1938)
Seminář pojednává o dvaceti letech existence Československé republiky v období let 1918–1938.
Od jejich dětských let přes pubertální nesnáze a rozkvět až ke tragickému konci. Budeme
se věnovat tomu, co jsme zdědili po mocnářství, podíváme se na ekonomiku a politický systém,
na zahraniční politiku a její determinanty. Nástupnické státy, Pařížská konference, export
a hospodářská krize, parlamentní demokracie, reparace a nacionalismus. Podíváme
se na medailonky dobových osobností, do alb i map a v závěru prověříme vzájemnou spolupráci.
2. blok: Pavouk (30. léta 20. století)
Seminář se soustředí na mezinárodní vztahy období let 1922–1938, na období, kdy narůstala
hrozba fašismu. Přibližuje některé dobové události a hlavní uzlové body. Soustředíme se na léta
třicátá, na důsledky krize, na totalitu italskou a německou, abychom zjistili, jak je demokracie
zranitelná a jak je těžké bojovat, když „válka“ nebyla vyhlášena.
V programu se tak objeví Halasova báseň i úryvek hry Osvobozeného divadla, časové přímky,
dobové dokumenty i dětské kostky. Zamyslíme se nad tím, jak těžké je čelit násilí.
TERMÍN:

úterý 3. dubna 2018

ČAS:

9 – 15.00 h (prezence 8.30 – 9 h) včetně přestávky na oběd

MÍSTO:

Zlín, Gymnázium a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Zlín, náměstí T. G. Masaryka 2734-9
/nad Kongresovým centrem do kopce směrem k bývalému Domu umění,
budova gymnázia je pod lyžařským svahem/

CENA:
850 Kč; oběd není v ceně semináře; nejsme plátci DPH
Přihlašování na vzdělávací akce online na webových stránkách agentury.
IČ 75188953
www.blechova.cz

telefon: 731 316 507
e-mail: agentura@blechova.cz

