Národní institut pro další vzdělávání,
krajské pracoviště Ústí nad Labem
si Vás dovoluje pozvat na

Mezinárodní braniborsko-český seminář
Číslo programu: D91-03-16-131
Jubilejní 20. ročník semináře se uskuteční

ve dnech 11. - 14. 9. 2013 v Památníku Terezín a v Praze.
Tradiční česko-německá setkání, pořádaná ve spolupráci Národního institutu pro další
vzdělávání, Památníku Terezín a RAA-Brandenburg - Büro für Integration und Toleranz
Potsdam, se těší již řadu let velkému zájmu českých a německých učitelů. Konají se
pravidelně každý rok, vždy jednou v České republice a následně v SRN. Program
seminářů zahrnuje přednášky, workshopy, diskuse a prohlídky památek, které souvisí
s tématikou druhé světové války, holocaustu, komunismu, nacismu, neonacismu,
porušování lidských práv a totalitních režimů vůbec.
Určeno: pedagogům základních a středních škol
Podrobný program semináře je součástí přílohy.
Přihlášení:


Online: www.nidv.cz v sekci Programová nabídka - oblast: 03 - Základní vzdělávání,
krajské pracoviště Ústí nad Labem, období: 1. pololetí 2013, odkaz:
http//www.nidv.cz/aplikace/prihlasovani/kurzy_prihlasit.



E-mailem na adresách: votavova@nidv.cz nebo flanderkova@nidv.cz, a to
vyplněním následujících údajů: název nebo číslo semináře, titul, jméno a příjmení,
datum a místo narození účastníka, název nebo IČO školy, telefonní číslo účastníka či
školy.

Těšíme se na Vaši účast.
Bc. Bohdana Flanderková
hlavní garant

Program Mezinárodního braniborsko-českého semináře
11. - 14. září 2013
Čas

Středa 11. 9. 2013
13:00
14:15
15:00
18:00
19:00
Čtvrtek 12. 9. 2013
7:00
8:00
9:00 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30
12:30 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 - 17:00
17:30
do 20:30
20:30
Pátek 13. 9. 2013
7:30
8:30
9:30 – 11:30
11:30 – 12:00
13:00 – 15:00
15:00
do 17:45
17:45 – 18:30
19:00 – 20:30
Sobota 14. 9. 2013
7:00
do 8:30
9:00 - 11:00
11:15 – 12:00
12:00
13:00

Program

Příjezd účastníků, ubytování (bývalá Magdeburská kasárna)
Studený bufet
Zahájení semináře, představení zúčastněných institucí, seznámení
s programem, organizační záležitosti
Prohlídka bývalého ghetta Terezín (zvlášť česky a německy)
Večeře v Terezíně
Společný večer, prezentace mezinárodních školních projektů
Snídaně v Terezíně + cestovní balíček
Odjez do Památníku Lidice
Dokumentární film (zvlášť česky a německy)
Individuální prohlídka expozic
Prohlídka pietního území Památníku Lidice s výkladem (česky a německy)
Přestávka na občerstvení
Odjezd do Prahy
Prohlídka Národního památníku hrdinů heydrichiády
Přesun do VKC Židovského muzea v Praze
Beseda s pamětníkem ghetta Terezín
Společná večeře v Praze
Individuální program
Odjezd do Terezína
Snídaně v Terezíně
Odjezd do Ústí nad Labem
Program na ZŠ
Oběd v ZŠ
Workshop: Zapomenutí hrdinové (Muzeum města Ústí nad Labem)
Odjezd do Terezína
Individuální prohlídka expozic Muzea ghetta a bývalých kasáren
Večeře v Terezíně
Prohlídka podzemního systému Terezína (společně s tlumočením)
Snídaně v Terezíně
Uvolnění pokojů
Prohlídka bývalé věznice v Malé pevnosti (zvlášť česky a německy)
Zhodnocení semináře, předání osvědčení
Oběd + káva
Odjezd účastníků

Tento seminář je pořádán ve spolupráci s památníkem Terezín a s německou organizací RAA Brandenburg.

