
              
 

 

 

 

Pozvánka 
 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,  

 Metodicko-pedagogické centrum a Múzeum mesta Bratislavy si Vás  

dovoľujú pozvať na  odborný seminár  

 

 
 

Historické výročia v roku 2018 

 

 

 
Seminár sa uskutoční dňa 23. januára 2018 o 10. 30 hod. 

v priestoroch Múzea mesta Bratislavy, Radničná 1, Bratislava.  

 

 

 

 

 

 

 

  



Program odborného seminára 

Termín: 23. január 2018  
Miesto konania: Bratislava  

Cieľ odborného seminára: prezentovať návrhy aktivít na realizáciu v edukačnom 

procese obsahovo zameraných na historické výročia v roku 2018. 

 

10:30  Registrácia účastníkov a občerstvenie 

11:00  Privítanie  účastníkov a otvorenie seminára  

 

11:20  Sekcia regionálneho školstva - Informácie k oslavám výročí roku 2018 - 

prezentácia aktivít pre školy  

11:30 Metodicko-pedagogické centrum - Informácia o príprave a realizácii 

vzdelávacích aktivít pre učiteľov počas roku 2018 (odborné semináre, 

metodické listy) 

11:45 Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí, Sekcia 

regionálneho školstva a Francúzsky inštitút na Slovensku – Informácia 

k projektu s bilaterálnym slovensko-francúzskym aspektom, prezentácia 

výzvy a hlavných tém rozvojových projektov 

12:00 Misia k storočnici Prvej svetovej vojny – stručná prezentácia činností 

Misie, príklady projektov z dobrej praxe realizovaných v predchádzajúcich 

rokoch 

12:30 Prestávka a občerstvenie 

13:00 Premietanie častí dokumentárneho filmu s názvom „Milan Rastislav 

Štefánik – Neuveriteľný osud“ s didaktickou ukážkou praktickej aplikácie 

využitia videa v edukačnom procese 

 Návrhy na realizáciu aktivít v edukačnom procese obsahovo súvisiacich 

s témami historických výročí 

 Prezentácia aktivít Múzea mesta Bratislavy 

14:45 Záver odborného seminára 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Účastníci seminára sa môžu zúčastniť nasledovných aktivít organizovaných 

Francúzskym inštitútom v Bratislave: 

15:00 Diskusia s historikmi na tému súvisiacu s I. svetovou vojnou 

p. Frédéric Guelton – vojenský historik, bývalý Chef du Département de 

l'Armée de la Terre du Service Historique de la Défense, člen vedeckej rady 

Misie k storočnici Prvej svetovej vojny 

p. Mgr. Michal Kšiňan, MAS, PhD. - Historický ústav SAV  

17:30 Vernisáž fotografickej výstavy „Česko-slovenské légie vo Francúzsku počas 

1. svetovej vojny“ – Galéria Francúzskeho inštitútu na Slovensku 


