
Vzdělávací 
seminář pro 

učitele, lektory 
a madrichy 
židovských 

vzdělávacích 
organizací

s předními zahraničními přednášejícími

Seminář se uskuteční 30. dubna 2013 ve 3. patře ŽOP,  
Maiselova 18, Praha 1.

Cena semináře včetně košer oběda a občerstvení je 300 Kč. 

Na seminář se přihlašte nejpozději do  
19. 4. na adrese vanova.tereza@gmail.com. 

Seminář se uskuteční s podporou American Jewish Joint  
Distribution Committee, Federace židovských obcí v ČR,  

Židovské obce v Praze a Lauderovy nadace.

Nadační fond obětem holocaustu 
si vás dovoluje pozvat na 



Program semináře:
> DOPOLEDNÍ SPOLEČNÁ ČÁST

9:30–9:40  _______ Uvítání a úvodní řeč vrchního zemského rabína Karola Efraima Sidona

9:40–10:00 _______ Formulace očekávání, vstupní workshop

10:15–11:45 ______  Jak učit studenty tak, aby měli rádi své židovství – židovské vzdělávání jako zážitek  
 _________________________________________________ Mario Izcovich

12:00–13:00 ______  Jak učit judaismus ve smíšené třídě (rozdílné rodinné zázemí, národnost, očekávání) 
a jak prakticky učit judaismus jako náboženství (memorovat nebo vysvětlovat, úroveň 
dodržování halachy ve školách, dětských táborech, židovských obcích atp.)  
 _____________________________________________ Rabbi Josh Spinner

13:00 ____________ Oběd (+prezentace projektu e-learning Lauderovy nadace)

> ODPOLEDNÍ ČÁST

Skupina 1 – Učitelé a lektoři mladších dětí

14:00–15:30 ______  Úspěšné strategie pro židovskou výchovu u malých dětí – video ukázky, praktické 
návody, ukázky aktivit __________________________________  Nicola Abery

15:45–17:00 ______ Praktický workshop ____________________________________ Nicola Abery

Skupina 2 – Učitelé a lektoři mládeže a dospělých

14:00–15:30 ______  Úspěšné strategie pro židovské vzděláváni u teenagerů a dospělých – video ukázky, 
praktické návody, ukázky aktivit ___________________________ Mario Izcovich

15:45–17:00 ______ Praktický workshop ___________________________________ Mario Izcovich

> ZÁVĚREČNÁ SPOLEČNÁ ČÁST

17:00–17:30 ______ Závěrečné shrnutí, zpětná vazba, návrhy dalších aktivit

Přednášející budou hovořit anglicky, celý program bude tlumočen do češtiny.
Seminář je možné absolovovat pouze celý, prosíme, neposílejte přihlášky pouze na jeho jednotlivé přednášky.

Mario Izcovich je ředitelem organizace Leatid, European Center for Jewish Leadership a přednáší na téma rozvoje židovských komunit. Je 
koordinátorem Pan-evropských programů JDC Europe a také pověřencem JDC pro Českou republiku. Učí na Univerzitě v Barceloně v kurzech 
o vzdělávání, psychologii a inovacích či kreativním přístupu ve výchově. Je autorem mnoha odborných článků a dvou knih. V Evropě působí 
jako konzultant strategického plánování, programů komunitních aktivit, komunitního PR, dalšího vzdělávání pracovníků a inovace. Mario žije 
v Barceloně se svou ženou a dvěma dětmi. 

Josh Spinner je výkonný ředitel Ronald S. Lauder Foundation. Narodil se v USA a během svého života žil v Kanadě, Izraeli, Bělorusku 
a Německu. Již jako vystudovaný rabín založil Lauder Yeshurun, jednu z nejvýznamějších současných židovských vzdělávacích institucí 
v Německu, a pomohl obnovení legendárního předválečného „Hildesheimerova“ rabínského semináře v Berlíně. Je jedním ze dvou 
předsedů Westbury Group of International Jewish Philanthropies. Žije v Berlíně se svou ženou Joelle a třemi dcerami. 

Nicola Abery je zkušená učitelka judaismu dětí mladšího školního věku a lektorka interaktivních muzeálních projektů. V roce 2009 
založila iniciativu LooktoLearn, která se zabývá programy, v nichž se snoubí sekukární a židovské vzdělávání. Jejich projekty propojují 
výuku biblických textů s uměleckými díly a muzeálními artefakty. Nicola přednášela na Pan-evropské konferenci židovských komunit, 
Konferenci JDC pro židovské komunity bývalého Sovětského svazu, Konferenci Limmud a na Paideia’s JPropel. Nicola žije se svým 
mužem a dvěma dětmi v Londýně.


