Tilbud om fællestime / foredrag /
temadag:

– vitterligt vås eller reelle problemstillinger?
Hvorfor tager så mange mennesker selv åbenlyst ubegrundede påstande, spådomme og sammensværgelsesteorier alvorligt?
• Stod den amerikanske regering selv bag 9-11 terrorangrebene i New York og Washington den 11. september 2001?
• Forudsagde mayaerne, Nostradamus m.fl. verdens endeligt den 21. december 2012, og hvorfor blev
verden så alligevel ikke bragt til ophør på denne dato? :-)
• Fandt månelandingen i 1969 aldrig sted, men blev konstrueret i et filmstudie?
• Lever Elvis? – og lever Hitler?
• Faldt den amerikanske præsident John F. Kennedy som offer for et énmandsattentat eller en sammensværgelse?
Svarene på de første spørgsmål kan gives meget præcist og entydigt – takket være indiskutable kendsgerninger. Derimod er den sidste problemstilling langt mere kompliceret og deler den dag i dag professionelle
efterforskere i to grupperinger.
Foredragsholderen – Finn Madsen, lektor i historie og engelsk – vil med udgangspunkt i ovennævnte og
andre dommedagsprofetier og sammensværgelsesteorier redegøre for mekanismerne bag mange menneskers
tilbøjelighed til at søge efter komplicerede årsagsforklaringer og ignorere de mere simple. Langt fra alle
konspirationsteorier kan uden videre afvises; faktisk har mange politiske attentater bevisligt fundet sted som
følge af en sammensværgelse. Samtidig vil ovennævnte problemstillinger – og mange flere – blive diskuteret med referencer til det eksisterende kildemateriales værdi og (mangel på) beviser.
Foredraget/fællestimen – der vil blive suppleret med lyd- og dvd-sekvenser – lægger i høj grad op til
debat med tilhørerne, og indholdet vil blive tilpasset tilhørernes forudsætninger og særlige interesser, fx
gennemgåede emner og temaer i undervisningen i moderne historie og samfundsfag. Der vil endvidere blive
vist forskelligt illustrationsmateriale via bærbar PC. Det er derfor vigtigt, at der kan disponeres over en lysprojektor med lydanlæg, således at alle deltagere sikres det fulde udbytte af illustrations- og filmmaterialet.
Bærbar PC medbringes af foredragsholderen.
q Fællestime: 2 lektioner à 45 minutter, inkl. diskussion og spørgsmål. Ë Pris: kr. 4.200,- + transport + evt.
overnatning.
q Studie-/temadag: Indtil 6 lektioner à 45 minutter, fx fællestime/foredrag for alle skolens elever (2 lektioner) og 3-4 lektioner i forskellige klasser som 'gæstelærer' (fx med udgangspunkt i emner fra klassernes
daglige undervisning). Ë Pris: kr. 7.400,- + transport + evt. overnatning.
Dato i efteråret kan fastlægges nu! – Kontakt forlaget for nærmere aftale.

