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3.  vzdělávací seminář  
pro učitele a lektory 

židovských vzdělávacích 
organizací

s předními zahraničními přednášejícími

Seminář se uskuteční 23. a 24. března 2015 ve 3. patře 
ŽOP, Maiselova 18, Praha 1.

 
Program v pondělí 23. 3. je určen především pro učitele židovských škol, 

školek a lektory dětských vzdělávacích programů. Program v úterý  
24. 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 14. 3. prostřednictvím  
elektronické přihlášky, kterou naleznete zde. 

Veškeré vaše dotazy ráda zodpoví Tereza Váňová na emailu  
vanova.tereza@gmail.com nebo na telefonu 774 83 10 95.

Účastnický poplatek převeďte prosím nejpozději do  
17. 3. na účet 270500101/4300 a jako variabilní symbol  

uveďte své datum narození ve tvaru DDMMRR.  
V případě platby za více účastníků z jedné organizace  

vyberte datum narození jakéhokoliv z účastníků.

Seminář se uskuteční s podporou Jewish Humanitarian Fund, 
L. A. Pincus Fund for Jewish Education in the Diaspora, Izrael, 

American Jewish Joint Distribution Committee, Nadace židovské obce 
v Praze a Židovské obce v Praze

”בסיוע הקרן לחינוך יהודי בתפוצות ע”ש ל. א. פינקוס, ישראל“
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— Program semináře Mechanchim —

 První den – pondělí 23. 3.. 
Učitelé židovských škol, školek a lektoři dětských 

vzdělávacích programů

8:30 ___ Registrace

9:00 ___ Úvodní slovo, seznámení

9:30 ___  Jedno téma, mnoho způsobů zpracování  
– jak pracovat zajímavě a efektivně se židovskými tématy 
(Judith Zinner)

11:00 __ Přestávka

11:30 __  Jak se staví židovská škola – práce na koncepci, jak 
pro ni získat učitele, rodiče, jak ji průběžně upravovat 
a jak do úprav zapojovat ostatní (Rabi Josh Spinner)

12:30 __ Oběd

13:30 __  Jak funguje berlínská Lauderova škola a jak se 
v ní uplatňují principy přednesené v předchozí 
přednášce  
(Rabi Josh Spinner a Judith Zinner)

14:30 __  Představení českých projektů a školek, diskuse

15:30 __ Shrnutí a závěr

 

 

 Druhý den – úterý 24.3.. 
Učitelé a lektoři kulturních a vzdělávacích programů 

v židovských komunitách a spolcích 
 
8:30 ___ Registrace

9:00 ___ Úvodní slovo, seznámení

9:30 ___  Jak vystavět úspěšný komunitní projekt  
– přednáška a workshop (Zsuzsa Fritz)

11:00 __ Přestávka

11:30 __  Kdekoliv jste, vezmeme váš projekt o krok dál  
– praktický workshop, ve kterém dostanete příležitost 
rozvinout svůj aktuální či plánovaný komunitní projekt 
(Zsuzsa Fritz)

12:30 __ Oběd

13:30 __  Výzvy a příležitosti českého komunitního prostředí 
– na čem můžeme stavět a v čem potřebujeme pomoct 
(Zsuzsa Fritz, Tereza Váňová, Eva Wichsová)

14:30 __  Prezentace úspěšných českých komunitních 
projektů

15:00 __  Jak úsěšně žádat o granty v programech 
Budoucnost a Naše Budoucnost (NFOH)?  
Představení příkladů dobré praxe (Marta Malá)

15:30 __ Shrnutí a závěr
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Zsuzsa Fritz je ředitelkou budapešťského 
komunitního centra Balint. Je lektor kou 
židovského vzdělávání. V  maďarské 
židovské komunitě pracuje od 80. let 20. 
století. Je hlavní koordinátorkou vzdělávání 
na mezinárodním dětském táboře Szarvas. 
Je jednou ze zakladatelek nadace Haver, 
která zprostředkovává vzdělávání o juda-
ismu a holocaustu pro maďarské školy. Ve 
svých rolích na Szarvaszi a v centru Balint 
pracuje Zsuzsa pro JDC. 

Josh Spinner je viceprezidentem a výkon-
ným ředitelem The Ronald S. Lauder 
Foundation. Narodil se v USA a během 
svého života žil a působil v Kanadě, Izraeli, 
Bělorusku a v Německu.  Je zakladatelem 
vzdělávací instituce Lauder Yeshurun, 
která je v současné době předním posky-
tovatelem vzdělání a centrem obnovy 
židovského života v Německu. Josh inicio-
val znovuobnovení legendárního před-
válečného rabínského semináře v Berlíně. 
V minulosti se podílel na předsednictví ve 
Westbury Group of International Jewish 
Philanthropies a dnes je členem prezident-
ského kabinetu Conference of European 
Rabbis. Žije v Berlíně se svou ženou Joelle 
a třemi dcerami. 

Judith Zinner se narodila v Maďarsku 
a mnoho let žila v Izraeli. Je absoloventkou 
Bar Ilan University. Vyučovala judaismus 
v Izraeli a Jižní Africe. 25 let působila jako 
učitelka židovské výchovy a ředitelka 
školy Zwi Perez Chajes ve Vídni. Od roku 
2010 působí jako ředitelka Lauder Beth 
Zion Schule v Berlíně. Se svým mužem 
žije střídavě ve Vídni a v Berlíně. Je mat-
kou dospělých dětí a babičkou několika 
vnoučat.


