Příběhy lidí a míst. Digitální média ve výuce historie na příkladu plzeňských obětí holocaustu.
Termín realizace: 9. 11. a 16. 11. 2020
Čas: od 15–18 hod.
Akreditace: MŠMT-10481/2020-4-428
Česko-německý seminář pro učitele. Akce je simultánně tlumočena.
Realizace: Seminář se odehrává v online prostředí na internetové platformě Zoom. Vytvořili jsme verzi, která kombinuje online vysílání, diskuzní setkání a
předtočené audiovizuální materiály. Naším cílem je zajištění maximální interaktivity a dynamiky v průběhu semináře, nechceme Vás unavovat pasivním
sledováním obrazovky počítače. Co můžete čekat / Na co se můžete těšit? Můžete např. navázat kontakty s jednotlivými účastníky, vyměňovat si zkušenosti a
příklady z praxe s kolegy z Čech a Německa, vyzkoušet si skupinovou práci a prezentaci online nebo diskutovat s lektory o zvolených tématech.

Program s časovým harmonogramem

První setkání 9. 11. 2020 (15–18.00 hod.)
Od – do

Program

15:00
Úvodní setkání, vzájemné představení. Společná diskuze o aktuálních tématech.
Forma: online/Zoom
16:30

Přestávka

16:45–17.45

MgA. Radek Kodera: Pomníky a památná místa obětem nacistického režimu I.
Forma: online/Zoom natočené video aj. audiovizuální materiál s následnou diskuzí s lektorem
Obsah:



17:45–18:00

tematizace událostí spojených s rasovými zločiny během druhé světové války v příhraničním regionu s důrazem na Plzeň a
okolí
návštěva Staré synagogy v Plzni, památník holocaustu Zahrada vzpomínek

Rozloučení se, prostor pro dotazy a zadání samostudia

Druhé setkání 16. 11. 2020 (15–18.00 hod.)
Program

Od – do
15:00–15:30
15:30–16:30

Přivítání účastníků a uvedení do programu
Mgr. Monika Stehlíková: Pomníky a památná místa obětem nacistického režimu II.
Mgr. Veronika Rybová: Tematická prohlídka Plzně s multimediálními prvky
Forma: online diskuze s lektorkami k audiovizuálním materiálům/Zoom

16:30–16:45

přestávka
World Cafe k semináři, tipy a podněty pro výuku, impulzy pro vlastní potřebu
16:45 – 18:00 Forma:/Zoom v jednotlivých místnostech
Evaluace semináře a rozloučení

Audiovizuální materiály k semináři k individuálnímu shlédnutí před druhým online setkáním
ca 60 min.

Mgr. Monika Stehlíková: Pomníky a památná místa obětem nacistického režimu II.
Materiál: prezentace s audionahrávkou, metodiky a návody pro práci s internetovými platformami, užitečné tipy a odkazy
Materiál bude uložený na online úložišti, k dispozici bude fórum pro společné diskuze mezi účastníky a možnost kontaktovat
lektory ohledně dotazů k materiálu (v předem učeném čase). Následovat bude online diskuze s lektorkou.
Obsah:



internetové platformy a databáze – audiovizuální svědectví pamětníků nacistických zločinů a tvorba vzdělávacích produktů
(např. USC Shoah Foundation, IWitness aj.)
dobrá praxe konkrétní výuky historických souvislostí s přesahem do současnosti (jakým způsobem pracovat s památnými
místy)

Mgr. Veronika Rybová: Tematická prohlídka Plzně s multimediálními prvky
ca 30 min.
Materiál: video nahrávka prohlídky Plzně, tipy a inspirace do multimediální výuky dějepisu.
Materiál bude uložený na online úložišti, k dispozici bude fórum pro společné diskuze mezi účastníky a možnost kontaktovat
lektory ohledně dotazů k materiálu (v předem určeném čase). Následovat bude online diskuze s lektorkou.
Obsah:



tematická prohlídka významných míst Plzně, poskytujících svědectví doby holocaustu a protektorátu
inspirace pro výuku historických souvislostí přímo v terénu, „živá historie“

