
  

 

 

 

PROGRAM 
Seminář pro pedagogy 

„Jak vyučovat o holokaustu“ 
19. - 21. 2. 2016 

1. den – pátek 

 

VKC Židovského muzea v Praze 
 

9.00 – 9.30  

Uvítání a prezence účastníků 
 

9.30 – 11.00  

Základní informace o judaismu a židovském osídlení Čech a Moravy 

Blanka Rozkošná 

Cílem přednášky je seznámit učitele se základními tématy judaismu, jeho vymezení vůči 

křesťanství a hlavními myšlenkovými směry v současnosti. Výklad bude podáván s odkazem 

na reálie vztahující se k prostoru Čech a Moravy tak, aby účastníci semináře získali ucelenou 

představu o židovském osídlení českých zemí a jeho přínosu pro českou kulturu. 

 

11.00 – 11.30 - přestávka 

 

11.30 – 13.30  

Prohlídka expozic Židovského muzea v Praze 
  Eva Kuželová, Blanka Rozkošná 

 

13.30 – 14.00 - přestávka 

 

14.00 – 15.15 

Antisemitismus: stereotypy a aktuální projevy 

Leo Pavlát 

Přednáška se zabývá hlavními antisemitskými stereotypy a mýty, které hrály roli v 

antisemitismu 19. a 20. století, např. stereotypizací náboženskou, profesní, rasovou či teorií 

světového židovského spiknutí. Mnohé z těchto předsudků jsou stále aktuální.  

 

15.15 – 15.30 - přestávka 

 

15.30 – 16.45 

Psychologický aspekt genocidy 
           Helena Klímová 

 

Přednáška je založena především na mnohaleté zkušenosti psychoterapeutické. Sleduje dopad 

totalitního režimu a genocidy na jedince včetně transgeneračního přenosu. Jak se lišily 

následky utrpení a zda a do jaké míry bylo možno traumatu čelit? Vedle lehčích a těžších 

postižení se objevovaly i adaptační reakce vedoucí k přežití a přinášející též nové pozitivní 

prvky kulturotvorné. Je možno pátrat po předpokladech frustrační tolerance, hledat, jak 

špatnou situaci obracet v dobrou. Kdy a jak má člověk vůbec možnost volby?  

 

17.00 - Odjezd autobusem od Čechova mostu do Terezína 

 

 
  



  

 

Památník Terezín 
 

18.00 – 18.45     Prezence (recepce Magdeburských kasáren), ubytování 

18.15 – 19.15     Večeře (jídelna Magdeburských kasáren) 

      Káva (předsálí půdního divadla Magdeburských kasáren) 

19.15 – 19.30     Seznámení s programem (půdní divadlo Magdeburských kasáren) 

19.30 – 20.30     Prezentace: Výuka o holokaustu  

              Jan Špringl 

2. den – sobota 
 

6.45 – 7.15     Snídaně  

7.30 – 10.30     Prohlídka bývalého ghetta a expozic Památníku Terezín                                                                                                                       

                                                                            Pracovníci vzdělávacího oddělení PT 

 

10.45 – 11.45     Přednáška: Táborové velitelství SS v ghettu Terezín 

 Tomáš Fedorovič 

11.45 - 12.00     Diskuze 

12.15 – 13.15     Oběd 

      Káva (předsálí půdního divadla Magdeburských kasáren) 

 

13.15 – 15.15     Beseda s přeživšími holokaustu  

Dagmar Lieblová, Hana Hnátová 

 

15.30 – 17.30     1. workshop – Mezní situace v životě člověka: Příběh Judity, hrdinky  

    starověku 

                           Výtvarný workshop (půdní divadlo Magdeburských kasáren) 

Jana Jebavá 

    2. workshop – Jak vyučovat o romském holokaustu  

    Workshop Muzea romské kultury (učebna v Muzeu ghetta) 

Eva Dittingerová 

    3. workshop – Od čísla ke jménu 

    Workshop VO PT (předsálí půdního divadla Magdeburských kasáren) 

Pracovníci vzdělávacího oddělení PT 

17.40 – 18.45     Večeře 

    Káva (předsálí půdního divadla Magdeburských kasáren) 

18.45 – 19.45     Prezentace výsledků workshopů 

      Půdní divadlo Magdeburských kasáren 

20.00 – 21.00     Úvod k tématu o genocidě Romů   

    „To jsou těžké vzpomínky“, film 
 

3. den – neděle 
 

6.40 – 7.30     Snídaně 

7.30 – 8.45     Přednáška: Genocida Romů za 2. světové války na území bývalého  

    Československa 

Michal Schuster 

8.45 – 9.00     Diskuze 

9.15 – 11.15     Prohlídka bývalé policejní věznice gestapa v Malé pevnosti 

Pracovníci vzdělávacího oddělení PT 

11.30 – 11.45     Závěr semináře, vydání osvědčení 

11.45 – 12.30     Oběd, káva (jídelna Magdeburských kasáren) 

12.30                 Odjezd do Prahy 


