Nadační fond obětem holocaustu si vás dovoluje pozvat na

Mechanchim
7. vzdělávací seminář
pro učitele a lektory židovských vzdělávacích organizací
s předními zahraničními přednášejícími

Inovativní přístupy v komunitní práci ve 21. století
Seminář se uskuteční 27. a 28. srpna 2019 vždy od 9 do 16 h
v Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea, Maiselova 15, Praha 1 (3.patro).

Seminář je tentokrát koncipovaný jako dvoudenní
s prvním dnem koncentrovaným na přemýšlecí a plánovací aktivity,
druhý na aktivity analytické a na příklady dobré praxe.
Ideálně prosíme, aby se účastníci zapsali na oba dny semináře.
Pokud se můžete zúčastnit jen jednoho dne semináře, uveďte to, prosím, v přihlášce.
Cena semináře včetně košer obědů je 600 Kč za oba dny.
Na seminář se přihlaste nejpozději do 31. 7. 2019 prostřednictvím elektronické přihlášky,
kterou naleznete zde (link https://forms.gle/v5NNgoQpt66Dc3k48)
Veškeré vaše dotazy ráda zodpoví Tereza Váňová
na emailu vanova@fondholocaust.cz nebo na telefonu +420 774 83 10 95.
Účastnický poplatek převeďte prosím nejpozději do 31. 7. 2019
na účet 270500101/4300. Jako variabilní symbol uveďte číslo 39
a do poznámky napište jména účastníků, za které poplatek platíte.
Seminář se uskuteční s podporou American Jewish Joint Distribution Committee,
Nadace Židovské obce v Praze a Židovského muzea.

Program semináře Mechanchim
Lektor 27. srpna 2019

Program semináře Mechanchim

Alex Sinclair
Dr. Alex Sinclair je vedoucím vzdělávacím poradcem ve společnosti Educating for Impact (EFI),
která kromě jiného spolupracuje s Lauderovými školami v Praze a pomáhá jim v růstu a plánování
školních aktivit. EFI, který je financován konsorciem evropských filantropií ve spolupráci s izraelskými
ministerstvy školství a záležitostí diaspory, vyzývá a podporuje židovské komunity a jejich školy
a pomáhá jim zajišťovat židovskou budoucnost v místní komunitě. Alex vyrůstal v Londýně v Anglii
a obdržel M.A. na hebrejských studiích z Balliol College Oxford a Ph.D. v židovském vzdělávání
na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. V letech 2002 až 2019 byl na plný úvazek nebo doplňujícím
členem fakulty na Davidson School of Education židovského teologického semináře a také konzultantem
pro výuku Tanakh Education for JT’s Legacy Heritage Instructional Leadership Institute,
ve které se podílel na vedení instruktážních vedoucích pracovníků ve školství.
Vyučoval nebo provozoval programy pro Hartmanův institut, Schechterův institut, Hebrejskou univerzitu
v Jeruzalémě, Hebrew Union College a Židovskou agenturu. Publikoval mnoho akademických článků o židovském vzdělávání
a jeho kniha „Milující skutečný Izrael: Vzdělávací agenda pro liberální sionismus“ byla zveřejněna v roce 2013.
		
Alex žije se svou ženou a třemi dětmi v Modiinu v Izraeli.
Lektorka 28. srpna 2019

Eva Šrůt
Eva Šrůt v současné době pracuje na seniorské pozici pro mezinárodní organizaci Moishe House
a žije v Praze se svým manželem. V minulosti jste ji mohli potkat díky její účasti na několika úspěšných
projektech cílených na mladé generace židovské komunity především v Česku, ale i mimo republiku.
Má zkušenosti s organizací a vedením letních táborů, víkendových pobytů,
školení pro madrichy a dalších vzdělávacích i volnočasových aktivit pro děti a mládež.
Její silnou stránkou je vedení a motivování dobrovolníků.
Ve své práci využívá vzdělání jak z oblasti marketingové komunikace,
tak z židovských studií.

