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5.  vzdělávací seminář  
pro učitele a lektory  

      židovských vzdělávacích 
organizací

s předními zahraničními přednášejícími

Seminář se uskuteční 14. a 15. března 2017  
v Oddělení pro vzdělávání kulturu ŽM,  

Maiselova 15, Praha 1 (3.patro)
 

Program v úterý 14. března je určen pro učitele dětských 
programů, škol, školek. Program ve středu 15. března pak 

komunitním pracovníkům, pracujícím ve vzdělávacích 
programech. 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 300 Kč za jeden den  

nebo 500 Kč za oba dny.

Na seminář se přihlaste nejpozději do 6. 3. 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 7. 3. 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 Dutch Jewish Humanitarian Fund, 
Lauderovy nadace, American Jewish Joint Distribution Committee, 

Nadace Židovské obce v Praze a Židovského muzea.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBMKj5w6KED0d8-MxJhVcnlGMlaQJNMuC5ZLwFohroOcEE-w/viewform


— Program semináře Mechanchim —

 Úterý 14. března. 9–16 h 

Židovská výchova dětí v období „po velkém zázraku“ 
 – jak neustrnout a dále rozvíjet  vzdělávací program 
v situaci, když už ve všech běžných ohledech delší dobu 
dobře funguje

Lektoři:  Miriam Barkai (Pincus Foundation)  
a rabín Josh Spinner (Lauderova nadace)

 Středa 15. března 9–16 h 

Překonávání neprůstřelných překážek – co dělat, když 
v komunitní práci stále dokola narážíme na stejné obtíže 

Lektoři:  rabínka Debbie Young Somers (The Movement 
for Reform Judaism), Marian Ziss (JDC)
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Miriam Barkai pracuje jako 
director general Pincusovy 
nadace v Izraeli. Celý svůj ži-
vot se věnuje rozvoji kurikulí 
židovských škol po celém světě, 
konkrétně v Izraeli, USA a vybra-
ných zemí Evropy. V současné 
době spolupracuje s Lauderovou 
nadací na rozvoji židovských 
studií evropských školách, 
které jsou součástí lauderovské 
sítě škol.

Rabín Josh Spinner je CEO 
Lauderovy nadace. Dlouhodobě 
se věnuje odborné pedagogické 
podpoře židovských vzdělá-
vacích programů ve střední 
a východní Evropě. V současné 
době žije v Berlíně, kde založil 
německý rabínský seminář.

Rabínka Debbie Young Somers 
je absolventkou rabínského 
programu Leo Baeck College. 
Pracuje jako komunitní učitelka 
a poradkyně pro učitele z men-
ších reformních  židovských 
obcí ve Velké Británii. Sama 
vede malou komunitní nedělní 
školu pro mladé rodiny z okolí 
svého domova. 

Marina Ziss je klinická psycho-
ložka a psychoterapeutka. Řadu 
let se v rámci své práce pro 
JDC věnuje práci s židovskou 
mládeží a tréninku českých 
a slovenských madrichů. 
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