ČESKO – NĚMECKÁ SENIORSKÁ ŠKOLA

1000 LET MĚSTA LIPSKA
Ze vzdělávací náplně pobytu (konkrétní program a časový harmonogram bude upřesněn):






Bitva národů u Lipska – 1813 (přednášející Steffen Poser, ředitel Památníku a muzea bitvy národů)
Den mírové revoluce – Lipsko, 9. října 1989 (přednášející Frank Britsche, Historický ústav – katedra
didaktiky dějin, Univerzita Lipsko)
Dějiny Německé vysoké školy tělesné kultury (DHfK) – sportovní úspěchy, její vyučující a trenéři vzešlí
z jejích lavic (přednášející Dr. Petra Tzschoppe a Dr. Gerlinde Rohr, katedra psychologie a pedagogiky
sportu, Univerzita Lipsko)
Silní muži – velké ženy (přednášející Dr. Volker Rodekamp, ředitel muzea dějin města Lipska)
Jedna demokracie a dvě diktatury – farnost sv. Mikuláše v letech 1918 až 1989 (přednášející Prof. Dr.
Klaus Fitschen, Ústav církevních dějin, Univerzita Lipsko)

Z kulturní náplně pobytu:









prohlídka Památníku bitvy národů
komentovaná prohlídka výstavy „1015 – Lipsko od samého počátku“ (Muzeum dějin města Lipska)
návštěva panorámy Asissi „Lipsko 1813 – ve vřavě bitvy národů“
prohlídka města po stopách mírové revoluce
prohlídka Muzea státní tajné bezpečnosti v Kulatém roku
prohlídka lipského sportovního fóra s komentářem k historii jednotlivých staveb v jeho areálu
exkurze do Bachova muzea s návštěvou krátkodobé výstavy „Lipšťanky v době Bachově“
exkurze do kostela sv. Mikuláše a staré mikulášské školy

Termín konání:
Místo konání:
Cena:

od 29. 5. do 5. 6. 2015
Lipsko
celkem 6.500,- Kč

Cena zahrnuje: poplatek za kurz, autobus a ubytování se snídaní ve dvoulůžkových pokojích v hotelu
Days Inn City Centre * * * (www.daysinnleipzigcity.com)
Cena nezahrnuje: stravu, příplatek za jednolůžkový pokoj je 1.100,- Kč
Seniorská škola bude probíhat formou vzdělávacích aktivit tj. formou krátkých kurzů, přednášek, cvičení,
workshopů či exkurzí. Cíle, obsah, metody, formy a další prostředky spojené se vzdělávacími akcemi budou
uzpůsobeny potřebám a zvláštnostem cílové skupiny.

Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři Univerzity třetího věku MU, Komenského nám. 2, 3. patro, dveře
č. 353 nebo 352.
Úřední hodiny: Po+St: 9:00 – 11:00 hod., Út+Čt: 13:00 – 15:00 hod., email: u3v@rect.muni.cz

