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   History Teachers Association of the Czech Republic  

     

 

POZVÁNKA NA XLIII. VZDĚLÁVACÍ  SEMINÁŘ ASUD 
14. DUBNA 2018  

V NÁRODNÍM PEDAGOGICKÉM MUZEU J. A. KOMENSKÉHO 

 

 Vážené kolegyně a kolegové, 

 zveme Vás na další vzdělávací akci ASUD. Pravidelný jednodenní jarní seminář se bude 

konat v sobotu 14. dubna 2018 v přednáškovém sále Národního pedagogického muzea J. A. 

Komenského, Valdštejnská 20, Praha 1 – Malá Strana od 9:30 hod. do cca 13:45, následuje exkurze 

od 14:15 hodin. 

 V cyklu akreditovaném MŠMT Vývoj české státnosti (č.j. MSMT-10350/2016-1-219 ze dne 

26. 4. 2016) se podíváme do historie a zároveň získáme několik praktických didaktických příkladů a 

metodických návodů.  

Nejprve budeme reagovat na částečně zpolitizované téma romského holocaustu. S novými 

informacemi a nápady do výuky přijdou Mgr. Marie Smutná a Mgr. Tereza Štěpková z 

Terezínské iniciativy.  

K aktuálnímu osmičkovému roku promluví PhDr. Michal Lutovský z Ústavu archeologické 

památkové péče středních Čech v Praze . Přednáškou Sámova „říše“ si mimo jiné připomeneme 

buď rok 623 (možný nástup kupce Sáma – 1395 let), nebo 658 (možné datum úmrtí téhož – 1360 let). 

Po přednáškách bude následovat valná hromada, letos volební. 

V odpoledním bloku zavítáme do Werichovy vily. Nejprve nám Bc. Jana Ripplová představí 

programy pro školy a další nabídku vily, po té si bude moci každý objekt individuálně prohlédnout.  

 Můžete pozvat i své kolegy ze školy, např. vyučující občanské výchovy nebo společenských 

věd, které by tématika našeho semináře mohla zajímat, případně středoškolské a vysokoškolské 

studenty. Poplatek za seminář i exkurzi činí 300 Kč (pro nečleny o 50,- Kč více), pro důchodce 150 

Kč a pro studenty 100 Kč.  

 Během semináře obdrží členové informace o činnosti ASUD a NPMJAK. 

  

 Přihlášky posílejte pokud možno na e-mailovou adresu asudcr@seznam.cz , popřípadě můžete 

přijít ráno rovnou do budovy muzea. Poplatek lze platit hotově na místě, fakturou, nebo převodem na 

konto ASUD u České spořitelny 1926157399/0800.  

 Členové mohou během semináře zaplatit členský příspěvek. 

   

Těšíme se s Vámi na shledanou, 

         výbor ASUD 
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