Výchova k respektu a toleranci. Anne Franková: Nechte mě
být, jaká jsem
Zajímá vás otázka práv jednotlivce, boje s předsudky či moderní dějiny? Přemýšlíte, jak uchopit
obtížná témata ve výuce? Chcete se seznámit s programem Tváří v tvář historii a nám samým originální metodou výuky moderních dějin, která umožňuje žákům pochopit dějinné události v jejich
komplikovanosti a v souvislostech?
Pokud ano, pak přijměte naši pozvánku na víkendový seminář, který se uskuteční o víkendu 2. až 4.
listopadu 2018 v hotelu Benica v Benešově u Prahy. Seminář je určen pro pedagogy středních i
základních škol z celé České republiky. V hotelu Benica bude pro Vás zajištěno ubytování, stravování a
školící místnost.
Plná cena pro jednoho účastníka nebo účastnici semináře činí 4 970,- Kč. Díky podpoře Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci dotačního programu Podpora vzdělávacích aktivit
národnostních menšin v roce 2018 a Velvyslanectví Spojených států amerických v ČR můžeme
stanovit účastnický poplatek na tomto semináři na 1400,- Kč, pokud se však přihlásíte ještě v
průběhu měsíce září, zaplatíte pouze 1000 Kč.
Částka zahrnuje program, vzdělávací materiály, stravu, pronájem školící místnosti a ubytování.
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.
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.
Institut Terezínské iniciativy, +420 222 317 013, E-mail: institute@terezinstudies.cz nebo
eliska.waageova@terezinstudies.cz

Finanční podpora:

Předběžný program semináře

PÁTEK
16.30 – 17.30

„Kdo jsem?“

17.30 – 18.30

Definice diskriminace

18.30 – 19.30

VEČEŘE

19.30 – 21.00

Všeobecná deklarace lidských práv

(JEDNOTLIVEC A SPOLEČNOST)
(MY A ONI)

(MY A ONI)

SOBOTA
8.30 – 9.00

Ohlédnutí za předchozím dnem

9.00 – 11.00

Rozprava nad zákonem „O potulných cikánech“ z roku 1927

(HISTORICKÁ STUDIE)

11.00 – 11.30

PŘESTÁVKA

11.30 – 13.00

Nechte mě být, jaká jsem – životní příběh Anne Frankové

(HISTORICKÁ STUDIE)

13.00 – 14.30

OBĚD

14.30 – 16.00

Obtížné cizinky. Uprchlíci a vyhnanci ze Sudet v r. 1938

(HISTORICKÁ STUDIE)

16.00 – 16.30

PŘESTÁVKA

16.30 – 18.30

Příběh jednoho města a jednoho dopisu

18.30 – 19.30

VEČEŘE

19.30 – 21.00

Bílí krkavci

(ROZHODNUTÍ ANGAŽOVAT SE)

(PAMĚŤ A VYROVNÁVÁNÍ S MINULOSTÍ)

NEDĚLE
8.30 – 9.00

Ohlédnutí za předchozím dnem

9.00 – 10.00

Metodická příprava besedy s pamětníkem

(PAMĚŤ A VYROVNÁVÁNÍ S

MINULOSTÍ)

10.00 – 10.15

PŘESTÁVKA

10.15 – 11.45

Beseda s pamětníkem

11.45 – 12.00

PŘESTÁVKA

12.00 – 13.00

Závěrečné hodnocení a postřehy

13.00 – 14.30

OBĚD

Finanční podpora:

(PAMĚŤ A VYROVNÁVÁNÍ S MINULOSTÍ)

