MODERNÍ DĚJINY
Kurz moderních dějin představuje studentům události studené války. Účastníci se naučí velmi dobře v dané
problematice orientovat, což mohou později využít například během studia na vysoké škole humanitního
zaměření. Nové pojetí historie a školního dějepisu vychází z teorie tzv. multiperspektivy - mnohostranného
výkladu dějin. V úvahu se tak berou také jiné názory, než jsou obecně platná a známá paradigmata. Jedním
z cílů kurzu je tyto zažité přístupy a způsoby myšlení kriticky přijímat, nebo odmítat, a tedy měnit.

Výuka probíhá klasickou formou, kterou střídají alternativní styly
výuky (analýza pramenů, práce s karikaturou a obrazovým
materiálem, historickými mapami či zvukovými záznamy). Student je
veden ke kritickému myšlení, pokládání si provokativních otázek
a schopnosti si na ně odpovídat.

Studenti jsou aktivními účastníky kurzu, kteří mezi sebou a
směrem k učiteli vedou konstruktivní debatu, nebojí se ptát na
problémy, o kterých není současné společnosti příliš známo
nebo stojí na okraji, i když do dnešní doby významně rezonují.
Jsou vedeni k tomu nedívat se na věci pouze z úhlu jednoho
pohledu, ale musí vždy brát v potaz zájmy či možnosti
ostatních stran.

Studenti mají možnost navštívit příležitostné či stálé výstavy
v muzeích a galeriích, které se k danému tématu vážou, seznamují
se s doporučenou literaturou a edicemi pramenů, jsou odkazováni
na dokumentární či klasické filmy, které souvisí s jednotlivými
tématy. Díky tomu si mohou mnohem plastičtěji představit
jednotlivé problémy poválečného světového vývoje.

Náš kurz se snaží naučit žáky vyhledávat a zpracovávat informace, obhájit svůj názor a schopnost vést smysluplnou
diskusi. Student tak bude dobře připraven na přijímací zkoušky na školy zaměřené na právo, diplomacii, mezinárodní
vztahy a jiné příbuzné obory.
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