Výchova k respektu a toleranci. Anne Franková: Nechte mě být,
jaká jsem; 3. až 5. dubna 2020, Praha
Znáte metodu Tváří v tvář historii a sobě samým (Facing history and ourselves)? Chcete
se dozvědět, jak funguje a jaké jsou její výhody? Chcete získat novou inspiraci na práci
ve svých hodinách? Využijte možnost si vše vyzkoušet na vlastní kůži.
Pokud vás zajímají moderní dějiny, téma holocaustu, otázka práv jednotlivce a boj s
předsudky a hledáte nové cesty, jak tato obtížná témata předat svým žákům, pojeďte s
námi na seminář, který se uskuteční o víkendu 3. až 5. dubna v hotelu Baroko v
Praze. Seminář je určen pro pedagogy středních i základních škol z celé České republiky.
V hotelu Baroko je pro vás zajištěno ubytování, stravování a školící místnost.
Účastnický poplatek je 1500 Kč. Pokud se stihnete přihlásit do 28. února, zaplatí pouze
1200 Kč.
Na seminář se hlaste pomocí přihlášky do 13. března.
Metodu Tváří v tvář historii využíváme v našich vzdělávacích programech od roku 2012.
Naši lektoři Roman Anýž a Peter Sokol mají s touto metodou bohaté zkušenosti a sami ji
též využívají při své pedagogické praxi na základní, respektive střední škole. Novým
způsobem se též společně podíváme na život a deník Anne Frankové a přiblížíme vám
putovní výstavu „Nechte mě být, jaká jsem. Životní příběh Anne Frankové". Účastníci
semináře budou mít možnost si výstavu, o kterou je velký zájem, zamluvit pro svou
školu. Setkáte se studenty, kteří výstavou provázeli a kteří se s vámi rádi podělí o své
zkušenosti. Nedílnou součástí našich seminářů je též setkání a beseda s pamětníkem. Při
tom si vyzkoušíte metodický postup, jak své žáky na besedu připravit.
Čeká vás nabitý víkend, kdy se vše aktivně vyzkoušíte, vyměníte si zkušenosti se svými
kolegy z celé republiky a odnesete si nové materiály, které budete moci použít ve své
výuce.
Z ohlasů spokojených absolventů:
„Velkým přínosem je pestrost jednotlivých aktivit a zároveň provázanost. Ohromnou
přidanou hodnotou je diskuze s pamětníkem.“
„Líbí se mi promyšlený navazující koncept semináře, kdy se ‚kruh‘ postupně uzavírá.
Zároveň byli lektoři ochotni v průběhu semináře udělat ‚vsuvku‘ a reagovali tak na
aktuální podněty a otázky, což považuji za velmi důležité. Na druhou stranu si nenechali
‚rozbourat stavbu‘“ a vedli nás k stanovenému cíli.“
„Ačkoliv nejsem historik a dějepis neučím, děkuji za nakopnutí k propojení tohoto tématu
do mých vyučovacích hodin (ČJ, AJ, HV).“

Storno podmínky:
Přihláška na seminář je závazná. Účastnický poplatek zahrnuje program, vzdělávací
materiály, stravu a pronájem školící místnosti. Ubytování je plně hrazeno z grantu. Pokud
se semináře nebudete moci zúčastnit, můžete za sebe poslat náhradníka či náhradnici.
Pokud se ze semináře omluvíte nejpozději 10 dní před zahájením, bude vám vráceno
75 % účastnického poplatku. Pozdější omluvy bohužel nemůžeme s ohledem na
ubytovací zařízení kompenzovat vrácením poplatku.
V případě doložení potvrzení o vaši pracovní neschopnosti vás samozřejmě omluvíme a
poplatek vrátíme v plné výši. V každém případě je nutné o neúčasti informovat
koordinátora, stejně tak v případě, že za sebe budete posílat náhradníka. V případě
jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.
Kontakt:
Institut Terezínské iniciativy
+420 222 317 013
www.terezinstudies.cz

eliska.waageova@terezinstudies.cz
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