
Vážené dámy a vážení pánové, ředitelky a ředitelé základních a středních škol v České 
republice,

dovolujeme si Vám předložit pozvánku k Druhému pedagogickému semináři ve spojení s 
Židovským památníkem v Černovicích u Tábora. 

Tento seminář proběhne od 23. do 25.  září 2005.

Židovský památník Černovice, který byl odhalen 10. listopadu 2002, u příležitosti 60. výročí 
deportace tamního židovského obyvatelstva do nacistických koncentračních táborů, je zvláštní svou 
uměleckou koncepcí založenou na spojení minulosti s přítomností. Významným výrazem tohoto 
spojení je fakt, že na rozdíl od mnoha jiných pojímá tento památník jako oběti holocaustu nejen ty, 
kteří zahynuli, ale také ty černovické občany židovského původu, kteří strasti holocaustu přežili a 
ztráty rodin i další osobní důsledky nesou až do přítomnosti. 

Pedagogický seminář, který v rámci svého informačního a vzdělávacího programu pořádá občanské 
sdružení Židovský památník Černovice (OS-ŽPČ) reprezentuje prodloužení časové osy probíhající 
z minulosti přes přítomnost do budoucnosti. Živé spojení mezi minulostí a budoucností tvoří 
návštěvníci památníku, k nimž jako významná cílová skupina patří žáci a učitelé základních 
a středních škol.

Seminář je určen především učitelům základních a středních škol v České republice. Jeho cílem je 
připravit vyučující osmých a vyšších ročníků v oborech dějepis, občanská výchova, jazyky 
a estetické předměty na mnohostranné mezipředmětové projekty. Centrálním tématem těchto 
projektů je sice holocaust a porozumění souvislostem mezi minulostí, přítomností a budoucností, 
ale zároveň májí přispět k tomu, aby žáci vyspěli do osobností s občanskou odvahou 
a zodpovědností. Téma holocaustu má studentům přiblížit příklad autentických osudů černovického 
židovského obyvatelstva.

Pedagogický projekt vychází z  koncepce památníku a koresponduje s idejí „Rámcového 
vzdělávacího programu„. Při semináři budou představeny praktické ukázky výuky a možnosti jejich 
implementace do konkrétní práce ve škole. Zvláštní pozornost bude věnována didaktickému 
uchopení problému s využitím interaktivních a zážitkových metod.

Seminář bude obohacen o příklady pedagogických přístupů ze zahraničí. Již první černovický 
seminář v roce 2004 byl podporován Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy České 
republiky. MŠMT udělilo semináři akreditaci. 

Občanské sdružení Židovský památník Černovice vydalo dvě pedagogiclé publikace, které budou 
během semináře představeny. Publikace byly vyvinuty ve spolupráci s paní Dr. Janou Skácelovou a 
týmem z katedry občanské výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

1. Pedagogická příručka je  určena vyučujícím. Obsahuje mimo jiné formulaci cílů jednotlivých 
cvičení, návrhy postupů k jejich dosažení, soupis pomůcek, časové údaje atd. 

2. Pracovní listy určené žákům obsahují formulaci konkrét-ních zajímavých úloh pro samostatnou 
a skupinovou práci, cvičení, návrhy k samostatnému studiu a průzkumům, dotazníky, soupis zdrojů 
atd. V některých úlohách budou žáci osobně osloveni prožitkem a následně vyzváni k zaujetí 
vlastního stanoviska, čímž má být dosaženo vysoké míry porozumění. Cílem není jen 



zprostředkování teoretické znalosti dějin a faktů holocaustu, ale probuzení 
a prohloubení schopnosti vcítit se do situace lidí, kteří 
v této době žili. Pracovní listy se mají žákům stát jejich osobní tematickou dokumentací.

Obsahem semináře budou: 

• Odborné přednášky a diskuse s účastníky

• Praktické dílny, představení publikací a práce s nimi

• Návštěva Židovského památníku v Černovicích  a dílny zaměřená na využití autentického 
prostoru a umění 
ve výuce 

• Prezentace zahraničních zkušeností (např „Holocaust v holandské pedagogice„)

Seminář se koná v blízkosti černovického památníku, na místě vybaveném potřebným zařízením, 
kam budou mít vyškolení vyučující později možnost jezdit se svými třídami i na vícedenní exkurze. 
Přednášky, dílny a diskuse během třídenního školení povedou experti z České republiky, Nizozemí 
a Německa v českém jazyce.

Organizace školení

Třídenní seminář s plnou penzí se koná v rekreačním středisku nedaleko Černovic. Účastníkům 
nabízíme možnost přenocování ve vícelůžkových pokojích. 

Náklady za účastníka se skládají z následujících částí: 
seminář: 1300 Kč 
tištěné podklady:  300 kč; 
strava: 500 Kč; 
nocleh za 2 noci: 300 Kč 

Počet účastníků je limitován. 

Předchozí znalosti tématu jsou vítány, nejsou ale podmínkou účasti na sermináři.

Zájemce prosíme čitelně a kompletně vyplnit přihlášku a zaslat ji nejpozději do uzávěrky 
Michaelu Deimlovi faxem na číslo 0049-7031-4637702 nebo e-mailem 
na adresu: pamatnik-cernovice@ngi.de.

Uzávěrka přihlášek je v pátek 2. 9. 2005 v 18 hodin.

Všichni žadatelé budou o výsledku vyrozuměni do 9. září 2005. S písemným potvrzením účasti 
obdrží přijatí přesnou adresu a popis příjezdu na místo školení.

Další informace podají:
Michael Deiml     

mideiml@ngi.de                                
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Jana Skácelová (MU Brno Katedra OV PdF) 

skacelova@jumbo.ped.muni.cz

www.ped.muni.cz/wphil/

Zájemci o účast na semináři, jimž nebudeme moci vyhovět, budou, pokud si to přejí, vyrozuměni o 
příštím termínu. 

Poznámka: Ti účastníci školení, kteří přijedou v pátek 23. 9. ráno vlakem z Tábora (8:40) do 
Obrataně (9:04), mají z Obrataně přímé návazné spojení do Černovic 9:13, přijezd 9:29. Tito 
účastníci budou vyzvednuti na Černovickém nádraží a bezplatně dopraveni na misto konání 
seminaře, aby nezmeškali jeho zahájení. Prosíme proto zájemce, kteří chtějí využít této 
bezplatné služby, aby to v přihlášce předem písemně ohlásili.

Pořadatel semináře: 

Občanské sdružení Židovský památník Černovice

Dukelských hrdinů 14, 170 00 Praha 7

Referenti v abecedním pořádku:
Dr. phil. Michal Arend – sociolog Curych, předseda občanského sdružení Židovský památník 
Černovice

Dr. Bobek-Engelová Julie – pedagožka, Amsterdam

Deiml Michael – výtvarník a vedoucí projektů OS ŽPČ
Mgr. Hrázská Gabriela – Absolventka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno 

Mgr. Novotná Edita – absolventka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno

Dr. Pojar Miloš – Ředitel Vzdělávacího a kulturního  centra Židovského muzea v Praze 
Mgr. Rozkošná Blanka – historička, odborná lektorka Vzdělávacího a kulturního  centra 
Židovského muzea v Praze

PhDr. Skácelová Jana – pedagožka Masarykovy univerzity Brno

Mgr. Zahradníková Marie – pracovnice Vzdělávacího 
a kulturního  centra Židovského muzea v Praze

Program *
Pátek 23. 9. 2005 10:00

• Zahájení semináře -Dr. Michal Arend 

• Představení programu semináře a jeho účastníků
M. Deiml 

• Základní představení pedagogických podkladů projektu Dr. J. Skácelová
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oběd

• Dějiny židů na českém a moravském území od nejstarších dob do nacistické okupace 
Přednáška - B. Rozkošná 

• První společná informační  návštěva Židovského památníku Černovice Účastníci semináře 
se seznámí se základními elementy památníku - M. Deiml 

večeře

• „Památníky zapomnění“– Konflikty mezi politikou, kulturou a uměním v NSR. přednáška - 
M. Deiml (účast dobrovolná)

Sobota 24. 9. 2005

snídaně 7:45 – 8:45; začátek semináře 9:00

• Úvod k dějinám holocaustu Přednáška 
Dr. J. Bobek-Engelová  

• První část představení jednotlivých části pedagogických podkladů Dílna - Dr. J. Skácelová 
+ absolventky PF MU Brno

 

• oběd

•  Druhá část představení jednotlivých části pedagogických  podkladů - Dr. J. Skácelová, 
M.Deiml a další spoluautoři publikací 

• Téma „holocaust„ v holandské pedagogice; 
Holocaust v holandskych učebnicích a ve výuce dějepisu, Demonstrace vyučovací hodiny 
s diskusí  

Dr. J. Bobek-Engelová 

• Terezínský časopis „Kamarád„ Přednáška a dílna 
- doplněk pedagogického projektu - M. Deiml

večeře

Izrael –  Stát mezi minulostí a budoucností  Přednáška  
Dr. M. Pojar
 

Neformální, společenská část semináře (účast dobrovolná)

Neděle. 25. 9. 2005

snídaně 7:45 – 8:45; začátek semináře 9:00

• Holocaust v dokumentech Dílna - M. Zahradníková



•  Krátké představení programu dílen  Reflexe– viníci, zachránci a ti ostatní  - 
M. Zahradníková 

• Druhá návštěva židovského památníku a hřbitova v Černovicích. Praktická práce s  
pedagogickými a informač-ními podklady památníku Černovice -Dr. J. Skácelová, M.Deiml 
a další spoluautoři publikací

oběd 

• Hodnocení semináře s diskusí (plénum)

Závěr semináře asi v 15 hodin 

* Mezi jednotlivé díly semináře budou v přiměřených odstupech zařazeny  přestávky s 
občerstvením. 

Závazná přihláška na školení v Černovicích 

23. do 25. září  2005



Závazná přihláška na školení v     Černovicích   23. do 25. září  2005  

Vyplňte prosím čitelně a zašlete nejpozději do 2. 9. 2005 18 hodin faxem na Michaela Deimla 
0049-7031-4637702 nebo e-mailem : pamatnik-cernovice@ngi.de

1. Jméno a příjmení:

Rok narození:

2. Adresa bydliště:

Telefon: Fax:

E-mail:

3. Zaměstnání, adresa a typ školy:

Telefon: Fax:

E-mail:

4. V roce 2005 / 2006 vyučuji následující předměty 

v osmých a vyšších třídách:

           1.

           2.

           3.

5. Výukou tématu holocaust jsem se již zabýval/a: ANO / NE

6. Zúčastnil/a jsem se již následujících školení:

Instituce:       Rok:                

Téma:

7. Projektem památníku Černovice se budu ve školním roce 2005 / 2006 zabývat

v předmětu:                                   / stupeň

8. V době semináře mám zájem o přenocování ve vícelůžkových pokojích         ANO / NE

9. V pátek 23. 9. (9:29) mám zájem o přepravu z nádraží Černovice na místo semináře
 ANO / NE

10. Prosím o informace o příštích seminářích v Černovicích                               ANO / NE 
Závazně se přihlašuji na školení v Černovicích 
23.–25. 9. 2005
Datum:  Podpis žadatele: 
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