Česko-německé odborné fórum
„Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti“
čtvrtek 19. dubna až sobota 21. dubna 2018, Mnichov
Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti – Téma česko-německé
spolupráce pro období 2017/2019
Program
Čtvrtek 19.04.2018
14.30

Setkání v NS-Dokumentationszentrum (Dokumentační centrum národního socialismu), Mnichov

15.00 - 17.00

Návštěva Dokumentačního centra, seznámení s pedagogickým programem
www.ns-dokuzentrum-muenchen.de

17.15

Odjezd autobusem k zámku Fürstenried

18.00

Společná večeře

19.30

Oficiální zahájení generální konzulkou České republiky, Kristýnou Larischovou
Přivítání účastníků, první seznámení
Jazyková animace s Lucií Tarabovou, Tandem
Představení programu setkání, workshopů a referentů/referentek

Odvoz autobusem do hotelu, check-in

Tandem
Koordinační
centrum
česko-německých
výměn mládeže
Koordinierungszentrum
Deutsch-Tschechischer
Jugendaustausch
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Pátek, 20.dubna 2018, 9.00-21.00 hodin Podněty, workshopy, diskuse
Po snídani příjezd autobusem od hotelu do seminárních prostor zámku Fürstenried

9.00

Úvod do tématu
Společné vzpomínání – občanské vzdělávání v česko-německých výměnách
Česko-německá komise historiků

9.45

Pedagogické koncepty práce s minulostí
Čtyři paralelní nabídky (všichni účastníci se mohou zúčastnit dvou ze čtyř možností)
Možnost 1: Pedagogická práce s pamětníky
Ernst Grube o své roli pamětníka přednáší na školách a v mládežnických skupinách
Možnost 2: Pedagogické koncepty památníků v Německu: Památné místo Ravensbrück
Možnost 3: Pedagogické koncepty památníků v Česku: Památník Lidice
Možnost 4: Historie jako prostor k setkávání – mimoškolní místa výuky v česko-německém příhraničí.
Judith Rösch a Miloslav Man, Univerzita Pasov; N.N. Univerzita České Budějovice

10.45 Přestávka na kávu, potom přesun na druhou zvolenou možnost
11.15

Pedagogické koncepty práce s minulostí; možnosti 1 – 4 (viz nahoře)

12.30 Oběd a polední přestávka
14.00

Metodické workshopy Čtyři paralelní možnosti (každý účastník si vybere jeden workshop)
Workshop 1: rozeznávání fake news , jejich zařazení a práce s nimi. Blogy, zprávy a fake news v českých
a německých médiích.
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Workshop 2: Metody vědomé práce s diverzitou a politického vzdělávání pro mezinárodní mládežnické
skupiny

Workshop 3: Metody občanského vzdělávání na památných místech pro cílovou skupinu učňů
v mezinárodní výměně (v první řadě zaměřeno na žáky odborných učilišť)

Workshop 4: Představení konkrétních metod vzpomínání na romský holocaust – společné projekty
v rámci výměn odborných pracovníků
Juliane Niklas, BJR / Ingolf Seidel, portál Lernen aus der Geschichte,/Muzeum romské kultury
15.30 Přestávka na kávu
16.00 – 17.15

Moderované diskuse – výměna zkušeností a názorů, prohloubení tématu
Diskuse 1: Aktivní spolurozhodování o demokracii. Prostor pro aktivity mladých ve škole a volném čase
Diskuse 2: Školská a mimoškolní kooperace, rozpoznání a podpora možností spolupráce
Diskuse 3: Společné vzpomínání – ale jak? Jak se daří česko-německému vzpomínání mezi mladými
lidmi
Diskuse 4: Téma bude doplněno podle návrhů

17.30 – 18.00
18.15 Večeře

Nápady a výsledky diskusí
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20.00 Večerní program: Tineola-Theater-Performance
Sobota, 21.dubna 2018, 9.00 -12.30 Best-Practice
9.00 – 9.45

Best-Practice – čtyři paralelní nabídky, vždy jedna na výběr
Best-Practice 1: Česko-německá setkání školních tříd v Terezíně
Best-Practice 2: Fotbalový projekt rodinného centra Tüpfelhausen
Best-Practice 3: Stories of injustice, Centrum pro lidská práva Cottbus e.V.
Best-Practice 4: „vzpomínky aktivně“, školáci vedou školáky
Mittelschule Landsberg, kontaktní osoba: Herr Karlstetter

10.00 – 10.45

Best-Practice - čtyři paralelní nabídky, vždy jedna na výběr
Best- Practice 5: Výměna Jugendclub Burgwedel / Proxima Sociale Prag
Best-Practice 6: Projekt „Zapomenutá místa“ v česko-německém pohraničí
Petra Zahradničková
Best-Practice 7: Demokratická škola, KJR Dachau nebo DGB-Jugend
Best-Practice 8: Pragkontakt, Miloslav Man

10.45 Přestávka na kávu
11.00

Taneční pedagogika a práce s minulostí Workshop Flossenbürg, Alan Brooks, Adéla Horáková
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11.30

Česko-německá výměna živě

11.45

Shrnutí, hodnocení a výhledy do budoucna

12.15

Společný oběd a ukončení setkání

