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Vážení pedagogové, 
 
dovolte mi Vás a Vaše žáky srdečně pozvat v 1. pololetí školního roku 2022/23 do Památníku Lidice.
Budeme rádi, pokud si z níže uvedené nabídky aktivit vyberete, a sami nebo se svými žáky, se do
některého projektu zapojíte.

Vzdělávací programy pro školní skupiny

Navštivte s žáky z Vaší školy některý ze vzdělávacích programů Památníku Lidice, které nabízejí jak
témata věnující se historii, tak témata věnující se umění. A pokud nebudete moci dojet do
Památníku Lidice osobně, rádi se s Vaší třídou spojíme on-line prostřednictvím našich webinářů a
on-line kurzů.

Nabídku programů naleznete ZDE.

Akreditované semináře pro pedagogy

Při vzdělávání myslíme také na pedagogy a rádi bychom Vám nabídli
některý z našich akreditovaných seminářů pro pedagogy. Přihlásit se
můžete např. na:

A)  Akreditovaný výtvarný seminář proběhne v termínu 5. – 6. 11. 2022
v Galerii Památníku Lidice. Tento dvoudenní seminář má formu
praktické zážitkové dílny využívající experimenty a hry s barvou.
Seminářem provede Mgr. Václava Zamazalová a jeho cena je 1.200,-
Kč za osobu (rozsah 12 hodin).

B) Akreditovaný seminář s názvem Inovativní metody ve výuce
dějepisu a společenských věd proběhne dne 20. 10. 2022. Během
semináře nahlédneme do metodiky inovativního vyučování,
zaměříme se na projektovou výuku, aktivizační a komplexní metody a
on-line hry. Seminářem provede Mgr. Martina Kantová a jeho cena je
500,- Kč na osobu (rozsah 6,5 hodiny).

https://www.lidice-memorial.cz/vzdelavani/


Studentská konference "Lidice 80"

Lidická galerie se 2. 12. 2022 opět otevře mladým
žákům a studentům, kteří přijedou prezentovat své
projekty. Žáci mají možnost se jako badatelé
zasloužit o poznání osudů a míst spojených s
lidickou tragédií. Žáci zpracují samostatně nebo ve
skupině jedno ze zadaných témat a svou práci
budou prezentovat odborníkům a ostatním
účastníkům konference. Studentská konference k
80. výročí lidické tragédie je určená pro žáky
základních a středních škol ve věku 10-19 let. Pro
pedagogy, kteří budou s žáky téma zpracovávat,
bude připraven seminář k badatelské a projektové
výuce.

Více informací ZDE. 

Ležácké veršování

Máte ve škole malé recitátory? Přihlaste je na
celostátní dětskou soutěžní přehlídku, kterou
pořádáme ke Dni válečných veteránů. Přehlídka je
určena pro děti do 15 let a proběhne dne 8. 11. 2022
v Multifunkčním centru Hlinsko. Přihlášku zasílejte
do 14. 10. 2022.

Více informací ZDE.

https://www.lidice-memorial.cz/projekty-a-souteze/studentska-konference-lidice-80/
https://www.lidice-memorial.cz/projekty-a-souteze/studentska-konference-lidice-80/
https://www.lidice-memorial.cz/projekty-a-souteze/lezacke-versovani/


Doporučuji Vám sledovat facebookovou stránku Prolidice,  kde jsou zveřejňovány
informace o všech připravovaných akcích.

Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

Zapojte své žáky do 18. ročníku mezinárodní
vědomostní soutěže "Lidice pro 21. století", která je
určena dětem a mládeži z celého světa ve věku 10–
19 let. Jejím cílem je přispět k uchování památky
občanů zavražděných nacisty v roce 1942, a k
prohlubování znalostí nejmladší generace o
historických událostech vztahujících se ke druhé
světové válce, nacistickému režimu, dalším
totalitním režimům 20. století i proměně
poválečného odkazu Lidic až do počátku 21. století.
Soutěžící vyplňují vědomostní test (nejedná se o
kontrolu jejich znalostí, ale o samostatné
vyhledávání si informací v různých zdrojích – na
zpracování odpovědí na otázky mají žáci téměř
měsíc) a píší literární práci na jedno ze zadaných
témat. Na postupující do druhého kola a na vítěze
čeká slavnostní vyhlášení s bohatým doprovodným
programem a věcnými cenami. Součástí je také
soutěž škol. Soutěž bude zahájena v lednu 2023.

Více informací na stránkách Lidice21.

Mezinárodní vědomostní soutěž Lidice pro 21. století

https://www.facebook.com/Prolidice-101225845295914,
https://lidice21.cz/

