světlo

GYMNÁZIUM
OLGY HAVLOVÉ
OSTRAVA- PORUBA

paměti

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém – česká pobočka,
ve spolupráci s Mezinárodní školou pro výuku holocaustu Jad Va-šem
a Gymnáziem Olgy Havlové Ostrava-Poruba v rámci projektu Světlo paměti
pořádají akreditovaný seminář pro pedagogy na téma:

VYMAZAT PAMĚŤ
Moderní metody výuky o holocaustu pro žáky středních škol
Ostrava | 2. 3. 2017 | Číslo akreditace u MŠMT 13121/2013-201-275

Průběh a cíle semináře
•

V první vyučovací hodině seznámí odborný pracovník Mezinárodní školy pro výuku o holocaustu při Jad
Va-šem přítomné pedagogy se vzdělávací jednotkou „Vymazat paměť“, kterou pilotně ověří se studenty
kvinty Gymnázia Olgy Havlové.

•

V další části semináře proběhne moderovaná diskuse k ukázkové hodině a přítomní pedagogogvé budou
tímto způsobem seznámeni se vzdělávacím přístupem Jad Va-šem a obdrží výukové materiály s ucelenou
metodikou a několika vzdělávacími jednotkami, které mohou použít ve školách.

•

Po společném obědě, který zajistí Gymnázium Olgy Havlové v prostorách školní jídelny, se účastníci
vzdělávacího semináře zúčastní workshopu o využití webových stránek Jad Va-šem ve výuce moderních
dějin s důrazem na mezioborový přístup.

•

Zúčastnění učitelé dostanou certifikát o absolvování DVPP.

•

Jde o druhý seminář v rámci programu pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce
2016/17, jehož cílem je informovat o nových trendech a poznatcích v oboru výuky moderních dějin
a prevence rizikového chování.

		 Místo setkání:

					

Gymnázium Olgy Havlové, M. Majerové 1691
Ostrava-Poruba

		 Datum a čas:

2. března 2017 | 10.30–15.00

		 10.30 –10.50

Prezence účastníků

		 10.50–11.35
Ukázková hodina „Vymazat paměť“
					Mgr. Miriam Mouryc, odborná pracovnice Mezinárodní školy pro výuku

					

o holocaustu při památníku Jad Va-šem v Jeruzalémě

		

11.35–12.20

Diskuse k ukázkové hodině s přítomnými pedagogy

		

12.20–13.00

Společný oběd a neformální setkání

		 13.00–14.00
					

Představení on-line edukativní sekce Jad Va-šem
pro výuku na českých školách

		
		

14.00–14.15

Přestávka

		

14.15–15.00

Moderovaná diskuse a závěr
Seminář proběhně v českém jazyce

Poplatek za seminář včetně oběda ve školní jídelně činí 250 Kč
a bude od účastníků vybírán na místě v hotovosti proti potvrzení.
Svou účast prosím potvrďte do 23. 2. 2017 na e-mailovou adresu:
icej@ecn.cz

www.icej.cz

www.yadvashem.org

www.gyohavl.cz

