TISKOVÁ ZPRÁVA, 23. 9. 2015 Praha
JOM HA-ŠOA
Od čísel k příběhům
Připomínání obětí holocaustu jako výzva pro současnost a součást moderní výuky
Vzdělávací a diskusní pořad s Dagmar Lieblovou, pamětnicí holocaustu a předsedkyní Terezínské iniciativy, o významu
připomínání obětí holocaustu pro výuku moderních dějin, výchovu v oblasti lidských práv a o moderních metodách jeho
využití. Program je určen pro zastupitele MČ Praha 5, ředitele a pedagogy všech typů škol, studenty VŠ, zástupce
neziskových organizací a širokou veřejnost!
Pořad se koná ve čtvrtek 8. října 2015 od 16 hodin v zasedací místnosti úřadu Městské části Praha 5, Štefánikova 13, 15,
150 22 Praha 5.
Program se skládá ze dvou částí :
- představení osvětového a vzdělávacího projektu Jom ha-šoa s názvem Proč máme učit o holocaustu? s úvodním slovem
předsedy školského výboru Zastupitelstva městské části Praha 5 Bc. Martin Damašek, M.A.
- panelové diskuse s Dagmar Lieblovou pamětnice holocaustu a předsedkyně Terezínské iniciativy o jejích zkušenostech
s působením na školách od roku 1990, příklady dobré praxe a jejím pohledem na projekt Jom ha-šoa v České republice.
Moderuje lektor Institutu terezínské iniciativy Peter Sokol.
PhDr. Dagmar Lieblová
Je předsedkyně Terezínské iniciativy. Byla vězněna v Terezíně, Osvětimi a Bergen-Belsenu, z její rodiny – matka, otec
a sestra – přežila pouze ona. Každoročně se zúčastňuje připomínkové akce Jom ha-šoa – nejprve v Praze, od roku 2014
v Kutné Hoře, odkud její rodina pochází. Působí v řadě vzdělávacích projektů a má bohaté zkušenosti s besedami se žáky
i studenty českých i německých škol.
Mgr. Peter Sokol
Je absolvent Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity obor Učitelství pro 2. stupeň základních škol, aprobace dějepis –
angličtina, pracoval jako metodik a lektor. V Institutu pracuje na projektech Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století,
Jáchymka – Výchova k respektu a toleranci a Zapomenutá místa nucené práce jako metodik a lektor vzdělávacích programů
pro pedagogy.
Akci pořádají Institut Terezínské iniciativy a Školský výbor ZMČ Praha 5.
Další informace:
http://terezinstudies.cz/sd/news/hlavni-stranka/20150908_vzdelavaci_porad_jom_ha_soa.html
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