REGIONÁLNÍ
CENTRA
Projekt Naši nebo cizí? Židé v
českém 20. století
Cílem projektu Židovského muzea v Praze a Institutu Terezínské iniciativy je podpořit vzdělávání o
židovských dějinách, připravit sadu inovativních metodika a dosud nevyužívaných výukových
materiálů k dějinám Židů ve 20. století. Na tématu židovských dějin chceme poukazovat na to, že i
české dějiny lze psát a vyprávět odlišně a otevřené jiným náboženským či etnickým skupinám.
Tyto nové přístupy a materiály testujeme ve spolupráci s pilotními školami, které mohou
zároveň projekt – ve spolupráci s námi – jako regionální centra pomoci propagovat dále.

Co nabízíme
 semináře pro učitele z regionu
 podporu učitelů při pořádání seminářů pro žáky z regionu
 zprostředkování besedy s pamětníkem
 poskytnutí metodických materiálů a možnost ovlivnění jejich
výsledné podoby

ŠKOLENÍ PRO UČITELE Z REGIONU
Velmi bychom uvítali, kdyby se na půdě Vaší školy konal seminář pro ostatní učitele z regionu,
který byste měli možnost s naší pomocí zorganizovat. V projektu je vyhrazena částka na pokrytí
základních výdajů spojených s pořádáním tohoto semináře.
Jsme schopni zajistit přednášku k dějinám Židů ve 20. století a můžeme též pomoci zkontaktovat
pamětníka nebo historiky zabývající se židovskými dějinami ve Vašem regionu. Na tomto semináři
by měli možnost vystoupit i zástupci Vaší školy, prezentovat Vaši zkušenost s projektem a zároveň
školu zviditelnit, a to nejen v rámci kraje.
Vaším úkolem by bylo zejména zajištění dostatečného počtu účastníků (představujeme si, že
semináře by se mělo zúčastnit alespoň deset učitelů), my bychom se pak po domluvě s Vámi
postarali o část programu. Pilotní učitel bude za svoji činnost honorován z prostředků projektu.

ŠKOLENÍ PRO ŽÁKY Z REGIONU
Obdobně jako u předchozí aktivity se může Vaše škola zviditelnit tím, že na její půdě uspořádáte
seminář pro žáky z okolních škol. Jeho organizaci by měl mít na starosti pilotní učitel a
předpokládá se, že seminář na základě materiálů, které jsou mu postupně předávány jednotlivými
pracovníky projektu, i sám povede. I v tomto případě bude učitel honorován.

BESEDY S PAMĚTNÍKEM

Jelikož jsme si vědomi, že vzpomínky zprostředkované pamětníkem jsou nezastupitelné, nabízíme
možnost na náklady projektu uspořádat menší seminář založený na účasti pamětníka. Nabízí se
spojit pořádání takovýchto seminářů s významnými výročími, například s letošním dubnovým Jom
Ha-šoa, Dnem vzpomínání na oběti holocaustu.
Budeme se těšit na Vaše návrhy a postřehy.

S pozdravem

projektový tým

www.nasinebocizi.cz

