Jáchymka – Výchova k respektu a toleranci

KDE?

Praha, Toulcův dvůr
Praha 1 - Jáchymka (budova bývalé židovské školy v Praze)

NEJBLIŽŠÍ
TERMÍNY

14. - 16. října 2016
nebo 11. - 13. listopadu 2016

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

Nadace Židovské obce v Praze

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.: MSMT- 7691/2015-1-272)
Ubytování je zajištěno v prostorách Toulcova dvora v Praze – Hostivaři (Toulcův dvůr, z.s., Středisko
ekologické výchovy, Kubatova 32/1, 102 00 Praha 10 - Hostivař). Program posledního dne se koná v
prostorách bývalé židovské školy Jáchymka v Praze (Jáchymova 63/3), kde je instalována výstava
připomínající historii školy a budovy.
Cena semináře je 1600,- Kč (v ceně je zahrnuto ubytování na 2 noci, stravování a materiály). Časová
dotace je 21 hodin.

ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU na říjnový termín prosím vyplňte do 16. září 2016.
ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU na listopadový termín prosím vyplňte do 30. září 2016.
Přihlášky ke stažení na webu www.terezinstudies.cz

Současně s přihlášením prosíme o uhrazení rezervačního poplatku 500,- Kč (poplatek
je nevratný, bude následně odečten z celkové ceny semináře) na náš účet:
90334011/0100, do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno a "seminář říjen" nebo
„seminář listopad“.

Vaše dotazy rádi zodpovíme a podrobnější informace poskytneme na e-mailu:
education@terezinstudies.cz nebo telefonu +420 222 31 70 13.

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