Jáchymka – Výchova k respektu a toleranci

KDE?

Praha – Sedlec, Jůnův statek – sociální zařízení FOKUS Praha
Praha 1 - Jáchymka (budova bývalé židovské školy v Praze)

KDY?

18. – 20. září 2015

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. Věříme, že účastníci se tak seznámí s metodickým přístupem, který
mohou následně využít ve svých vlastních kontextech a s dalšími materiály. Důležitou součástí semináře je
vytvoření příjemné a tvůrčí atmosféry, které 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
Seminář je akreditován v rámci systému DVPP MŠMT (Č.j.: MSMT- 7691/2015-1-272)

Elektronické přihlášky vyplňujte prosím do 31. srpna 2015.
Vaše dotazy rádi zodpovíme a podrobnější informace poskytneme na emailu:
institute@terezinstudies.cz nebo telefonu +420 222 31 70 13.
Ubytování a stravování po celou dobu programu zajišťujeme v prostorách sociálního podniku Jůnův statek v Sedlci u
Prahy (spojení autobusem číslo 373 ze stanice metra Kobylisy, 12 minut), nedělní program se bude konat v prostorách
bývalé židovské školy Jáchymky v Praze (Jáchymova 63/3), kde je nově instalována výstava připomínající historii
školy a budovy. Náklady spojené s účastí na semináři (ubytování, stravování, lektorné a materiály) ve výši 2.610,- Kč
pro jednoho účastníka hradíme v roce 2015 v plné výši díky podpoře projektu grantem z Islandu, Lichtenštejnska a
Norska v rámci EHP fondů v rámci programu na podporu nestátních neziskových organizací a Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů www.fondnno.cz
www.eeagrants.cz.

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM:
PÁTEK
16.30 – 17.30

Kdo jsem „já“? – otázky osobní identity

17.30 – 18.30

Definice diskriminace

19.30 – 21.00

Všeobecná deklarace lidských práv

SOBOTA
8.30 – 9.00

Ohlédnutí za předchozím dnem

9.00 – 11.00

Rozprava nad zákonem č. 117/27 Sb. z roku 1927 „O potulných cikánech“

11.30 – 13.00

Jáchymka a Užhorod – Jak si Židé a Romové založili školu

14.30 – 16.00

Obtížné cizinky – uprchlíci z pohraničí a postoj českých úřadů

16.30 – 18.30

Rozhodnutí angažovat se – příběh jednoho dopisu

19.30 – 21.00

Bílí krkavci – vzpomínky na válku

NEDĚLE
8.30 – 9.00

Ohlédnutí za předchozím dnem

9.00 – 10.00

Metodická příprava besedy s pamětníkem

10.15 – 11.45

Beseda s pamětníkem

12.00 – 13.00

Závěrečné hodnocení a postřehy

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů www.fondnno.cz
www.eeagrants.cz.

