Jáchymka – Výchova k respektu a toleranci

KDE?

Řež u Prahy – hotel Vltava
Praha 1 - Jáchymka (budova bývalé židovské školy
v Praze)

KDY?

16. – 18. října 2015

Víkendová dílna projektu Výchova k respektu a toleranci nabízí účastníkům vybrané příklady z českých
moderních dějin, na kterých lze efektivně demonstrovat, jak fungovala či nefungovala tolerance a respekt
ve vztazích většinové společnosti a jednotlivých národnostních, etnických či náboženských menšin.
Dílna je koncipována interaktivně – jednotlivé položky v programu označují metodické bloky, které si
účastníci vyzkoušejí sami na sobě. Využívat budeme především skupinovou práci a společné diskuse.
Důležitou součástí semináře je vytvoření příjemné a tvůrčí atmosféry, která je zároveň podmínkou otevřené
a konstruktivní diskuse.

Metodické přístupy: Facing History and Ourselves,
kritické myšlení, skupinová práce, řízená diskuse,
myšlenková mapa, brainstorming, práce s textem,
diskuse ve skupinách

Program vedou lektoři a autoři používaných
metodických materiálů:

Peter Sokol a Roman Anýž

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz .

Na nedělní dopoledne přijala naše pozvání paní Olga Fečová, která se
narodila ve slovenské romské rodině. Jejím rodičům a sourozencům se
podařilo přežít nacistickou perzekuci na Slovensku, v roce 1947
se přestěhovali do Prahy. Po boku svého muže, známého hudebníka
Jozefa Feča, se celý svůj profesionální život věnovala výchově
a vzdělávání dětí.

„Ty rodinné historky, to jsou šperky. Někomu odkazují rodiče zlato

a stříbro, prsteny, korále – pro mně mají větší cenu příběhy, které
jsem slyšela od táty a od maminky. To je ten pravý poklad, to
nejvzácnější dědictví.“

*

Seminář je akreditován v rámci systému DVPP MŠMT (Č.j.: MSMT7691/2015-1-272)
Ubytování a stravování po dobu programu zajišťujeme v hotelu Vltava v Řeži u Prahy, nedělní program se
bude konat v prostorách bývalé židovské školy Jáchymky v Praze (Jáchymova 63/3), kde je nově
instalována výstava připomínající historii školy a budovy.

Náklady spojené s účastí na semináři (ubytování, stravování, lektorné a materiály) ve výši 3.210,- Kč pro
jednoho účastníka hradíme v roce 2015 v plné výši díky podpoře projektu grantem z Islandu,
Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů v rámci programu na podporu nestátních neziskových
organizací, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Nadačního fondu obětem holocaustu.

Elektronické přihlášky vyplňujte prosím do

pátku 2. října 2015.

Vaše dotazy rádi zodpovíme a podrobnější informace poskytneme na emailu:
institute@terezinstudies.cz nebo telefonu +420 222 31 70 13.
DALŠÍ INFORMACE O PROJEKTU A AKTIVITÁCH

*Z rozhovoru s M. Hübschmannovou, Po židoch cigáni, díl I., Triáda 2005.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz .

