Výchova k respektu a toleranci. Role příběhů ve výuce.
Letní škola pro pedagogy
Brno, 18. – 21. srpna
Srdečně vás zveme do Brna na mezinárodní letní školu pro pedagogy Výchova k respektu
a toleranci. Role příběhů ve výuce, kterou pořádá Institut Terezínské iniciativy ve spolupráci
s Anne Frank House v Amsterdamu a Nadácií Milana Šimečku v Bratislavě. Lektoři těchto
organizací a také Muzea romské kultury si pro vás připravili bohatý program, v jehož rámci
vám představí různé výukové metody včetně těch, které využívají informační technologie.
Letní škola se uskuteční v termínu 18. až 21. srpna a je určena pro pedagogy z českých
a slovenských škol.
Seznámíme vás s několika příběhy, jejichž společnou linkou je zážitek příslušníka menšiny,
a s tím spojený prožitek diskriminace. Zamyslíme se nad tím, kdo a z jakého důvodu bývá
diskriminaci vystaven, k jakým důsledkům diskriminace vede i jak se s ní vypořádat
v současnosti. Představíme vám, jak různorodě lze využívat příběhů z moderních dějin i
ze současnosti ve výuce.
Součástí letní školy je exkurze do bývalého koncentračního tábora v Hodoníně u Kunštátu
a účast na pietním aktu u příležitosti 76. výročí vypravení nejpočetnějšího transportu romských
vězňů do vyhlazovacího koncentračního tábora Auschwitz II-Birkenau.
Jeden blok v rámci letní školy bude vyhrazen pro vás – dostanete možnost prezentovat své
projekty a aktivity formou world cafe a získat pro ně, v případě zájmu, nové partnery z České
i Slovenské republiky.
Ubytování bude zajištěno v hotelu Efi, převážně na dvojlůžkových pokojích. Pokud máte kolegu
či kolegyni, s nímž chcete být na pokoji, nezapomeňte jeho jméno uvést v přihlášce. Dále je
pro vás zajištěna strava, materiály a doprava na pietní akt do Hodonína a zpět.
Přihlášku vyplňujte zde do 21. července 2019.
Letní škola je akreditována v rámci DVPP (Č. j.: MSMT- 528/2018-1-60). Úspěšní absolventi
získají certifikát o jejím absolvování.
Účastnický poplatek je 1000 Kč při vyplnění přihlášky do 30. června. Pro přihlášené
po tomto datu je 1400 Kč.
Přihláška na seminář je závazná. 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.

Předběžný program:
Neděle
15:30 – 16:30

Příjezd a registrace

16:30 – 18:30

Identita, my a oni

18:30

Večeře a neformální část programu

Pondělí
9:00 – 18:30

Známe a neznámé příběhy evropských Židů
Historie Romů v Československu před a za 2. světové války

Úterý:
8:30

Odjezd do Hodonína u Kunštátu
Dopoledne prohlídka památníku s historikem a účast na pietním aktu
Odpoledne seminář Holocaust evropských Romů

Středa
od 9:00

Stories that move – Tvárou v tvár diskriminácii v minulosti a dnes

cca 16:00

Závěr Letní školy

V rámci programu budou vyhrazeny dostatečné pauzy na oběd. Občerstvení a nápoje budou
zajištěny po celou dobu trvání semináře.

