Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
ROZUMĚT DĚJINÁM
(VELKÝ PŘÍBĚH DĚJIN ČESKOSLOVENSKA
V OBDOBÍ LET 1969 - 1989)
vzdělávací akce č. 12319
akreditováno MŠMT č. j. MŠMT 14454/2017-1-654

URČENO:

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

a dalších humanitních

LEKTOR:

Mgr. Martin Tichý – pracovník Ústavu pro výzkum totalitních režimů
v Praze, člen Skupiny pro výzkum protikomunistického odboje a odporu,
člen pracovní skupiny MŠMT pro vzdělávací obor Dějepis

TERMÍN:

pátek 11. října 2019

ČAS:

9 – 13.30 h (prezence a přístup do učebny od 8.30 h)

MÍSTO:

Praha, Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4,
Francouzská 56, Praha - Vinohrady
(zastávka tramvaje Jana Masaryka na Francouzské ulici)

OBSAH:
Reálný socialismus, normalizace, perestrojka a sametová revoluce.
Období let 1969 až 1989 jako velký příběh dějin Československa.
Třicáté výročí sametové revoluce umožňuje cosi jako generační ohlédnutí. V něm se prolínají
vzpomínky pamětníků na dobu pozdní normalizace s nadějemi spojenými s listopadem 1989,
zejména ale s našimi zkušenostmi. A právě díky tomuto odstupu nově promýšlíme události, které
pouze zdánlivě patří minulosti. Oné minulosti, která ale utvářela naši současnost. Minulosti, v níž
se nemalá část české společnosti loučila se starými zkušenostmi, totiž s (ne)jistotami reálného
socialismu, a zároveň prvně poznávala nové, které, jak se ukázalo, ovlivňují naši přítomnost
více, než si patrně uvědomujeme.
Právě znalost kontextu nám umožňuje interpretovat či učit o jednotlivých událostech tak, aby
se minulost proměnila ve smysluplný historický příběh.
Co však víme o normalizaci jako takové?
Co podstatného z ní doposud ovlivňuje naše životy?
Jak ovlivnily změny v Sovětském svazu situaci v Československu a pád komunistického režimu?
Nebo se snad jednalo o proměnu jedné mocenské reality v jinou…?
CENA:

1 200 Kč; nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA:

4. 10. 2019

Přihlašování na vzdělávací akce online na webových stránkách agentury.
IČ 75188953
www.blechova.cz

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

