NABÍDKA VÝSTAVY PROJEKTU
STOPY TOTALITY
Vážení,
obracíme se na Vás s nabídkou putovní výstavy
vzdělávacího projektu Stopy totality spojenou s
možností uspořádání odborných seminářů, Projekt i
semináře jsou zaměřené na téma tzv. „malých dějin“
padesátých let a jsou určeny především žákům a studentům ve věku 12 až 19 let.
Výstava - v podobě roll up panelů (rozměr každého
je 80/200cm, počet 12) představuje práci dosavadních
účastníků projektu, kde každý panel vypovídá o místních příbězích z padesátých let ilustrovaných rodinnými fotograemi a doložených dobovými dokumenty a
tiskem.
Lektoři - naši lektoři (absolventi Orální historie FHS
a PedF UK, spolupracovníci sdružení Političtívězni.cz)
jsou připraveni Vás s výstavou a projektem seznámit
a poskytnout odborný výklad k tématu v rozsahu od
krátké přednášky po dvoudenní seminář (viz nabídka
vpravo).
Anotace projektu - Stopy totality jsou projektem
občanského sdružení Zapomenutí. Žáci a studenti
zapojených škol pátrají po pamětnících, zaznamenávají jejich osudy a spolu s dalšími materiály je zpracovávají do výstupů, mj. do nabízené výstavy. Výstava a
doprovodné texty dále slouží jako motivační nástroj
v rámci seminářů a přednášek. Jde o průřezové téma,
texty na panelech lze využít k získání mnoha dovedností (mj. porozumění textu a jeho výklad), pro jazykovou výchovu a v rámci mezinárodních výměn apod.
Nabízíme rovněž možnost aktivního zapojení Vašich
žáků či studentů v roli průvodců výstavou.
V případě, že Vás nabídka zaujala, kontaktujte
prosím hlavní koordinátorku projektu:
Marta Vančurová
marta@stopytotality.org , tel: 603 147 074
Další informace o této nabídce naleznete na našich
stránkách www.stopytotality.org
I vy se můžete stát účastníky projektu!

Aktuální nabídka projektu Stopy totality
Padesátá léta v Československu se zaměřením na region
a interaktivní seznámení s výstavou
Rozsah a variantu aktivity uzpůsobujeme potřebám školy.
Základem je odborná přednáška se zaměřením na malou
historii spojená s konkrétní ukázkou studentských výstupů
projektu Stopy totality. Širší nabídka zahrnuje interaktivní
seznámení s obsahem výstavy a propojení malé a velké
historie.
Při práci využíváme pracovních listů a multimediálních
prezentací.
1. Motivační seminář
minimálně 30-45 minut, aktivita s cílem seznámení se
s obdobím padesátých let, možno zorganizovat pro celou
školu (jednotlivé třídy se postupně vystřídají na návštěvě
výstavy, v případě většího počtu tříd lze domluvit dvoudenní
projekt)
doporučeno pro jednotlivé skupiny 25-60 žáků
2. Seminář s pracovními listy:
minimálně 90 minut, interaktivní přednáška a seminář
seznamující studenty s výstavou a obdobím padesátých let
doporučeno pro maximálně 60 žáků, ideálně 20-30
3. Seminář pro studentské průvodce výstavou:
minimálně 120 minut, ideálně šest hodin, odborné proškolení studentských průvodců výstavou
jedna třída, 20-30 žáků
Čas a výběr aktivit lze domluvit přímo s lektorem.

