Nadační fond obětem holocaustu si vás dovoluje pozvat na
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6.

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

Seminář se uskuteční 23. a 24. dubna 2018 vždy
od 9 do 16 h v Oddělení pro vzdělávání a kulturu
Židovského muzea, Maiselova 15, Praha 1 (3.patro).
Program v pondělí 23. dubna je určen učitelům teenagerů
a dospělých a komunitním pracovníkům pracujícím ve vzdělávacích
programech. Program v úterý 24. března je pak určen učitelům
dětských programů, škol a školek. Účastníci se podle zájmu mohou
zapsat na jeden nebo oba dny.
Seminář je v angličtině a pro zájemce bude simultánně tlumočen
do češtiny. Cena semináře včetně košer oběda je 400 Kč za jeden
den nebo 600 Kč za oba dny.
Na seminář se přihlaste nejpozději do 16. 4. 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 16. 4. 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, Yesod, Nadace Židovské obce v Praze
a Židovského muzea.
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— Program semináře Mechanchim —
Pondělí 23. dubna

Úterý 24. dubna

Jak smysluplně vyučovat o Izraeli aneb co se můžeme
naučit z letošních oslav 70. výročí založení státu Izrael

Jak zážitkově vzdělávat děti o Izraeli prostřednictvím
umění a práce s muzejními exponáty

Lektorka Shelley Kedar

Lektorka Nic Abery

Shelley Kedar je viceprezidentkou pro vzdělávání o Izraeli pro
Hillel International, mezinárodní organizaci vysokoškolských
židovských studentů. V Hillelu působí jako šlicha Sochnutu.
Dříve působila jako ředitelka International School for Jewish
Peoplehood Studies v Beit Hatfutsot, the Museum of the Jewish
People in Israel. Svou kariéru zahájila jako ředitelka profesního
růstu v Leo Baeck Education Center in Israel a lektorka vzdělávání Sochnutu v rámci liberální komunity ve Velké Británii.

Nic Abery je zakladatelkou a ředitelkou organizace LooktoLearn.
Během své více než dvacetileté praxe v oblasti vzdělávání
vyvinula metodu výuky, která kombinuje náboženské i sekulární vzdělávání s objevováním umění a muzejních exponátů.
Je expertkou na vytváření kurikula pro židovské školy. V této
oblasti působí na půdě Spojeného Království, Izraele, různých
evropských zemí a USA. Jejím nejnovějším projektem je „Israel70“,
který přivedl ke vzájemné spolupráci více než 20 základních
škol a 9 izraelských muzeí. Nic je vdaná a má dva syny.

