Інститут вивчення та викладання Голокосту і прав людини
ім. Ольги Ленгель (Нью-Йорк)
та
Український центр вивчення історії Голокосту (Київ)
оголошуть додатковий набір учасників на семінар-школу
«Вчимося з минулого – діємо заради майбутнього»
Навчання про історію Голокосту і права людини

онлайн, 30 жовтня – 30 листопада 2020 року
Семінар є спільним заходом Інституту ім. Ольги Ленгель (The Olga Lengyel Institute,
New York) та Українського центру вивчення історії Голокосту.
Метою семінару-школи є покращити рівень навчання про історію Голокосту та
права людини в Україні. Програма надає можливість поєднати український та
міжнародний досвід у викладанні цих тем та обґрунтуванні актуальності історичних
подій у сьогоденні.
Завданнями семінару-школи є:
 поглибити знання вчителів-учасників щодо історичних та сучасних
інтерпретацій подій Голокосту;
 розглянути вплив стереотипів, упереджень та дискримінації на
особистісному, груповому та суспільному рівнях;
 надати розуміння особливостей єврейського життя до та після Голокосту;
 заохотити використання інноваційних методів навчання, зокрема під час
позакласних заходів, та співпрацю шкіл з іншими установами та організаціями;
 стимулювати поєднання навчання про Голокост та права людини.
Програма семінару-школи спрямована на підтримку учасників та заснована на
принципах прав людини та практичного навчання.
Методологія проведення має сприяти залученню учасників, саморефлексії та
високому рівню взаємодії. Навчання відбуватиметься шляхом лекцій, роботи з
прикладами, обговорень, рефлексії, групової роботи, перегляду відео та використання
свідчень очевидців тощо.
Навчання орієнтовно складатиметься з восьми дво-три годинних зустрічей
протягом місяця, двічі на тиждень. Зустрічі будуть відбуватися у другій половині дня. Ми
НЕ плануємо проводити зустрічі на вихідних.

Мови семінару: українська та англійська (з перекладом).

Набір учасників
Семінар-школа являє інтенсивну онлайн-програму, направлену на освітян,
вчителів середньої та старшої школи. Майбутні учасники школи мають
продемонструвати певний досвід викладання про Голокост, а також мотивацію
продовжувати навчати про Голокост і права людини після участі у школі.
Після семінару-школи учасники зможуть подаватися на програму міні-грантів задля
втілення освітніх проектів зі своїми учнями та донесення отриманої інформації до учнів
власних шкіл та місцевих громад.
Вступний внесок за участь у семінарі-школі становить 400 грн. Його необхідно
сплатити після підтвердження участі. У разі відмови від участі після 26 жовтня вступні
внески НЕ повертаються.
Інститут ім. Ольги Ленгель за співфінансування Нідерландського єврейського
гуманітарного фонду (Гаага) покриває витрати на навчання та освітню літературу.
Усі учасники школи отримають сертифікати про участь та пакети освітньої
літератури.
Запрошуємо зацікавлених освітян заповнювати форму реєстрації за посиланням:
https://forms.gle/SDgCbu8heRJqojVR8
Зверніть увагу, що участь в усіх заходах програми є обов’язковою!
Кінцевий термін реєстрації: 16 жовтня 2020 року. Очікуйте на підтвердження участі
до 20 жовтня 2020 року.

