E-škola
Chcete svým dětem dopřát vzdělání v židovské
škole, ale bydlíte daleko od Prahy?
Přihlašte je do programu
e-škola Lauderových škol!
E-škola je speciální výukový program Nadace Ronalda S. Laudera
a pražských Lauderových škol. Umožňuje studium judaismu
a hebrejštiny dětem židovského původu, které mají zájem o židovské
vzdělávání, ale žijí mimo Prahu a nemají možnost navštěvovat běžnou
výuku v Lauderových školách.
Pro koho?
Studium v e-škole je určeno dětem ve věku 6–18 let (resp. od 1. třídy
do maturity). Výuka probíhá v odpoledních hodinách a studenti se jí
účastní online prostřednictvím vlastního počítače nebo zapůjčeného
tabletu a sluchátek s mikrofonem. V jedné třídě je vždy maximálně
6 žáků podobného věku. Všichni se během výuky navzájem vidí,
hovoří spolu nebo ve virtuálním prostředí pracují na nejrůznějších
typech úkolů. Studium probíhá v češtině, ale je otevřené také zájemcům
ze Slovenské republiky, popřípadě Čechům a Slovákům žijícím
v zahraničí.
Co se naučíte?
V rámci programu e-školy nabízíme studium židovské výchovy, moderní hebrejštiny a angličtiny. Studium hebrejštiny
a židovské výchovy je povinné, angličtina je dobrovolná. U každého zvoleného předmětu je potřeba účastnit se obou
vyučovacích hodin v týdnu. Vyučovací hodina trvá 45 minut.
Studium včetně studijních materiálů je zcela zdarma, přihlášené děti se ale zavazují k pravidelné docházce do hodin.
Zájemcům můžeme také zdarma zapůjčit tablet. Všichni žáci na konci roku dostanou vysvědčení o absolvování kurzu.
Během školního roku se studenti několikrát scházejí se svými učiteli osobně v Praze – vždy v září při slavnostním zahájení
školního roku, v červnu při předávání vysvědčení a během jara při společném víkendovém šabatonu studentů e-školy
a jejich rodičů.

Přihlášky do e-školy na školní rok 2018/19, prosím, zasílejte pomocí elektronického dotazníku, který naleznete
na http://www.lauder.cz/cs/eskola/es_zapis.html. Uzávěrka přihlášek je 3. června 2018.
V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na koordinátorku e-školy Terezu Gafnu Váňovou na emailu
gafna@team.clicktobejewish.cz nebo na telefonu +420 777 700 858.

