
Židovské vzdělávání v proměnách let
pro pracovníky židovských a partnerských organizací 19. června 2012 od 9.30 do 14.30 na Židovské obci v Praze, 
Maiselova 18, Praha 1, 3. patro

Nadační fond obětem holocaustu ve spolupráci s Federací židovských obcí v ČR a Židovskou obcí v Praze pořádá seminář 

Program:
9:30  Úvodní slovo rabína Sidona

9:35 – 11:00  Vzdělání v židovské tradici 
(Tereza Váňová)

11:15 – 12:00  Židovské vzdělávání v české 
historii (Arno Pařík)

12:00 – 13:00  Oběd

13:00 – 13:45  Vzdělávání v terezínském  
ghettu (Dana Kasperová)

13:55 – 14:30  Příklady dobré praxe 
v současném komunitním 
vzdělávání v obcích v ČR  
(Marta Malá)

Dana Kasperová
Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy obor pedagogika, kde rovněž získala doktorát. 
Nyní působí na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci. Dlouhodobě se zabývá 
otázkami teorie výchovy a dějin výchovy a vzdělávání ve 20. století. Publikace Výchova a vzdělávání 
židovských dětí v protektorátu a v ghettu Terezín byla oceněna Cenou rektora Univerzity Karlovy.

Marta Malá
Vystudovala judaistiku na Husitské fakultě Univerzity Karlovy, kde roku 2011 získala ve stejném 
oboru doktorát. V Nadačním fondu obětem holocaustu pracuje deset let, z toho šest let je jeho 
ředitelkou. Je lektorkou židovských zvyků a tradic, na židovské svátky připravuje program 
workshopů pro děti. 

Arno Pařík 
Vystudoval dějiny umění a estetiku na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, od roku 1978 pracuje 
v Židovském muzeu v Praze jako historik umění a kurátor výstav. Zabývá se historií pražského 
ghetta, architekturou synagog v Čechách a na Moravě, židovskými umělci 19. a 20. století a uměním 
v terezínském ghettu. Uspořádal řadu výstav doma i v zahraničí, je autorem časopiseckých studií, 
katalogů a publikací. 

Tereza  Váňová  
Vystudovala hebraistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a na univerzitě v Oxfordu ve Velké 
Británii. Po té pokračovala ve studiích judaismu na Konzervativní ješivě v Jeruzalémě. Od roku 2006 
pracuje v Lauderových školách při ŽOP jako učitelka judaismu, hebrejštiny a angličtiny. V současné 
době je na mateřské dovolené a pracuje na částečný úvazek v Nadačním fondu obětem holocaustu 
jako odborná pracovnice.

Přihlaste se nejpozději do 13. 6. 2012, kapacita semináře je omezena. Vstupné 50 Kč. 
Účastníci semináře mají možnost oběda v jídelně Šalom Židovské obce v Praze, oběd je 
třeba objednat společně s přihláškou. Cena oběda je 60 Kč.
Kontakt: Marta Malá, email: mala@fondholocaust.cz, tel.: 224 261 615, 777 331 937


