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

Seminář se uskuteční 7. a 8. března 2016
v Oddělení pro vzdělávání a kulturu,
Maiselova 15, Praha 1 (3. patro)
Program v pondělí 7. 3. je určen především pro učitele židovských
škol, školek a lektory dětských vzdělávacích programů, program
v úterý 8. 3. pak učitelům a lektorům kulturních a vzdělávacích
programů v židovských komunitách a spolcích.
Všechny cizojazyčné příspěvky budou simultánně tlumočeny do češtiny.
Cena semináře včetně košer oběda a občerstvení je 300 Kč/den,
500 Kč za oba dny.
Na seminář se přihlaste nejpozději do 29. 2. prostřednictvím
elektronické přihlášky, kterou naleznete zde.
Veškeré vaše dotazy ráda zodpoví Tereza Váňová na emailu
vanova@fondholocaust.cz nebo na telefonu 774 83 10 95.
Účastnický poplatek převeďte prosím nejpozději do 2. 3.
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 Jewish Humanitarian Fund,
American Jewish Joint Distribution Committee,
Nadací židovské obce v Praze a Židovského muzea v Praze.
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— Program semináře Mechanchim —
První den – pondělí 7. březen .

Druhý den – úterý 8. březen.

Učitelé židovských škol, školek a lektoři dětských
vzdělávacích programů

Učitelé a lektoři kulturních a vzdělávacích programů
v židovských komunitách a spolcích

8:30____Registrace

8:30____Registrace

9:00____Úvodní slovo, seznámení

9:00____Úvodní slovo, seznámení

9:30____Clive Lewton – Jak vychovávat celistvé židovské
osobnosti – Dáváme dětem napůl české a napůl
židovské vzdělávání nebo je naším cílem vychovat
sebevědomé české Židy? Je židovství jen jednou z oblastí
vzdělávání našich dětí nebo bude samotnou podstatou
dobře žitého života v Evropě 21. století?

9:30____Karina Sokolowska – Úspěšné strategie
v budování komunitních programů – Jak využít
silných a slabých stránek vaší obce při vytváření
obecních akcí.
Přednáška a praktická dílna.

12:00___Oběd
13:30___Ethel Barylka – Judaismus mimo školní lavice
– Smysluplné židovské programy v mimoškolním nebo
společném školním a neformálním prostředí - praktická
dílna a příklady dobré praxe z bohaté zkušenosti
lektorky.

12:00___Oběd
13:30___Prezentace úspěšných komunitních projektů
z České republiky
15:30___Shrnutí a závěr

15:30___Shrnutí a závěr

Clive Lewton je spoluzakladatelem
Limmudu UK a jedním ze zakladatelů
a současných tvůrců programu slavného
londýnského komunitního centra NW3.
Je jedním z předních britských odborníků
na náboženské vzdělávání a vládním poradcem pro školství a školního kurikula.
Mnoho let působil jako ředitel židovské
střední školy. Celý svůj život působí na poli
židovského vzdělávání a rozvoje židovských komunit. Napsal 15 knih z oblasti
judaismu, islámu, hinduismu, holocaustu
a etiky světových náboženství. V minulém
roce získal od britské královny Alžběty Řád
britského impéria za své zásluhy v oblasti
vzdělávání a rozvoje židovské komunity.

Ethel Barylka se narodila v Buenos Aires,
ale již 34 let žije v Izraeli. Vystudovala
hebrejskou literaturu a moderní židovská
studia na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě a absolvovala School of Rabbinical
Advocacy v Jeruzalémě. Celý svůj život
pracovala na různých učitelských a koordinátorských pozicích v oblasti formálního
i neformálního židovského vzdělávání,
zejména v organizacích zaštítěných JDC
nebo Sochnutem. Její práce ji zavedla
Mexika, Brazílie a Argentiny. Koordinuje
a vede různé aktivity s tématy aktivního
židovského mateřství nebo ženských
židovských otázek. Vedla mezinárodní
oddělení Mibereshit Foundation a založila
vzdělávací blog www.mujeryjudaismo.com.
V současné době působí jako koordinátorka židovských studií na židovské škole Ibn
Gabirol v Madridu, kde se stará o formální
a neformální vzdělávání.

Karina Sokolowska je ředitelkou polské
regionální pobočky JDC. V rámci své
práce koordinuje nebo řídí řadu projektů
vzdělávání pro děti a mládež. Je součástí
dlouhodobého projektu revitalizace židovského života v 9 židovských komunitách
v Polsku. Pomohla vytvořit nové moderní
komunitní centrum JCC Varšava, pomáhá připravovat konference a programy
v oblasti židovských tradic a posilování
židovské identity. Karina má sedmiletou
dceru, která je aktivní v mnoha komunitních programech, které pomáhala
vytvářet její maminka.

