
Jaké témata rozdělují společnost, skupiny nebo třeba vaši třídu?
Jak pracovat s historickými tématy, abychom otevírali dialog o současném dění?
Jak mluvit o polarizačních tématech s respektem k jiným hodnotám, názorům a postojům?

se zaměříme na situace, které v minulosti rozdělovali nebo dnes rozdělují společnost,
představíme různé metody práce s polarizujícími tématy,
na příkladech z minulosti si ukážeme, jak polarizace společnosti vede k diskriminaci, porušování lidských práv
jednotlivců i skupin a vzniku autoritářských a totalitních společností, 
zúčastníme se pietního aktu u památníku v místě bývalého tzv. „cikánského tábora“ v Hodoníně u Kunštátu,
vyzkoušíme si, jak využít příběhy z historie k tomu, abychom kontroverzní témata aktivně a bezpečně přinesli
do výuky a mohli o nich diskutovat s žáky.

Ve společnosti jsou přítomna témata, která nás názorově rozdělují, při kterých převládají emoce nad argumenty,
o kterých raději mlčíme, než bychom o nich mluvili. Čtvrtý ročník Letní školy se věnuje právě těmto tématům a také
tomu, jak s nimi pracovat. 
 
Institut Terezínské iniciativy připravil ve spolupráci s Anne Frank House z Amsterodamu, Nadací Milana
Šimečky z Bratislavy, Anne Frank Zentrum v Berlíně a Muzeem romské kultury a dalšími čtvrtý ročník Letní školy.
 
V rámci Letní školy absolvujete workshopy a diskuse vedené lektory Institutu Terezínské iniciativy a partnerských
organizací, budete mít možnost účastnit se komentované prohlídky expozice Muzea romské kultury, navštívíte
sídlo Židovské obce v Brně a dostanete prostor představit své vlastní projekty a aktivity. Tradičně se společně
zúčastníme pietního aktu u památníku v místě bývalého tzv. „cikánského tábora“ v Hodoníně u Kunštátu.
 
Letní škola 2020 je součástí projektu „Nechte mě být, jaká jsem. Hledání konstruktivního dialogu 
v polarizované společnosti”, který vznikl na základě sdílení zkušeností se vzděláváním čtyř organizací ze čtyř
zemí. Společně hledáme cesty, jak vést diskusi o složitých a polarizujících tématech tak, aby nevedla k projevům
nenávisti, ale ke konstruktivnímu dialogu. 
 
Pracujeme metodou Tváří v tvář historii (Facing history and Ourselves), kterou můžete znát z našich dalších
vzdělávacích projektů. Využíváme mnohaletých zkušeností, které partneři projektu získali při práci s výstavou
"Nechte mě být, jaká jsem. Životní příběh Anne Frankové", a s tématy, které příběh Anne otvírá jako je diskriminace
a porušování rovných práv jednotlivců a skupin.
 
Letní škola je akreditovaná Ministerstvem školství (MŠMT 11407/2020-2-264) a absolventi získají osvědčení.

Přihlášku vyplňte do 30. 6. 2020 zde: https://bit.ly/letniskolaITI.
 
V rámci programu si budeme pokládat otázky 

 
Při hledání odpovědí na tyto otázky: 

Nechte mě být, jaká jsem. 
Hledání konstruktivního dialogu
v polarizované společnosti

Letní škola pro pedagogy
18.-21.8. 2020
Brno a Hodonín u Kunštátu
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Letní škola proběhne v kongresovém sálu hotelu eFi, v prostorách Muzea romské kultury v Brně 
a v brněnské pobočky Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze. Ubytování
účastníků letní školy je zajištěno v hotelu eFi, na dvojlůžkových pokojích. Dále je pro vás zajištěna strava, materiály
a doprava na pietní akt do Hodonína a zpět. 
 
Semináře budou probíhat převážně v češtině a slovenštině. Anglicky vedené semináře budou tlumočeny do
češtiny.
 
Letní škola začíná 18. 8. v 16.00, pokoje pro vás budou připraveny standardně od 14.00. Program končí
21. 8. v odpoledních hodinách.
 
Účastnický poplatek je 1200 Kč při vyplnění přihlášky do 23. 6. 2020 Pro přihlášené po tomto datu je poplatek
1500 Kč. V odůvodněných případech vám můžeme po individuální domluvě přispět na cestovní výdaje.
 
Storno podmínky
Pokud se semináře nebudete moci zúčastnit, můžete za sebe poslat náhradníka či náhradnici. Pokud se 
ze semináře odhlásíte nejpozději 7 dní před zahájením, bude vám vráceno 75 % účastnického poplatku. Při
pozdějším odhlášení bohužel s ohledem na provozní náklady účastnický poplatek nevracíme. V případě doložení
potvrzení o vaši pracovní neschopnosti vám samozřejmě poplatek vrátíme v plné výši. V každém případě je nutné
nás informovat o své neúčasti, stejně tak v případě, že za sebe budete posílat náhradníka.
 
Kontakty:
Organizace: Eliška Waageová, eliska.waageova@terezinstudies.cz, 00420 737 432 233
Program: Dana Gabaľová, dana.gabalova@terezinstudies.cz, tel.: 00420 739 058 008
 
Aktuální informace najdete na www.terezinstudies.cz.
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