Závěrečná konference
Projekt:

Systémová podpora edukace moderní historie a výchovy k občanství ve školách
Moravskoslezského kraje (EduČaS), CZ.1.07/1.3.00/14.0072

Místo konání:

Dům kultury AKORD, náměstí SNP 2012/1, Ostrava-Zábřeh

Termín konání: 29. 11. 2012, 8:30 – cca 16 hodin
Program:
Prezence účastníků (8:30 – 9:00 hodin)
Zahájení konference (9:00 hodin)
Úvodní slovo zástupců Moravskoslezského kraje a Krajského zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků a informačního centra, Nový Jičín
Kooperativní učení aneb Jaký občan nám zůstane po výuce moderních dějin

(Mgr. J. Mărz, UJEP Ústí nad Labem)

Multiperspektivita ve výkladu moderních dějin – výsledky empirických šetření

(Doc. PhDr. B. Gracová, CSc., FF OSU, Ostrava)

Zachytávání, ohýbání a tvoření dějin pomocí ICT

(Mgr. M. Vonášek, Gymnázium Hladnov a Jazyková škola, Ostrava)
Sami proti zlu – využití filmového svědectví pamětníků ve výuce dějepisu

(Mgr. J. Hruška, Gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba)
Proč je třeba připomínat minulost

(L. Eliáš, Český svaz bojovníků za svobodu)
Má historické vědomí místo v naší současné společnosti?

(Doc. PhDr. J. Pavlíček, CSc., PdF OSU, Ostrava)

O dokumentu a hraném filmu ve výuce soudobých dějin

(Mgr. J. Pinkas, Ústav pro studium totalitních režimů)
Možné cíle vzdělávání ve výuce soudobých dějin

(Mgr. K. Činátl, PhD., Ústav pro studium totalitních režimů)
Stát a církve v socialistickém Československu

(ThDr. Dr. J. Szymeczek, PdF OSU, Ostrava)
Další informace:

Účastníci konference obdrží sborník „Edukace Času“, který obsahuje výukové materiály,
pracovní listy a přípravy na hodiny pro učitele dějepisu, výchovy k občanství a základů
společenských věd.
V rámci konference je pro účastníky zajištěno občerstvení a oběd.
Doprava:

Dostupnost MHD – tram. č. 2 z Ostravy - Přívozu; tram. č. 6 ze zast. Elektra; tram. č. 7 z Ostravy Poruby, ze zast. Svinov – mosty, horní zastávka; tram. č. 11 ze zast. Výstaviště - vždy na zastávku
Kotva v Ostravě - Zábřehu a pak cca 600 m pěšky nebo 1 zastávku autobusem číslo 31, 41, 48, 60,
77. Před DK se nachází parkoviště, další parkovací místa jsou za budovou cca 150 m.

