Kurzy lauderovského
e-learningu pro dospělé
pro PODZIMNÍ semestr
září 2018 – leden 2019

O co jde?
E-learning pro dospělé nabízí on-line kurzy židovských studií a hebrejštiny. Lauderovy školy jej zřizují pro ty,
kteří mají zájem o studium, ale pracovní nebo rodinné povinnosti jim nedovolují docházet do běžných kurzů
mimo domov.

Jak to funguje?
K účasti v kurzu je potřeba pouze počítač nebo tablet, sluchátka s mikrofonem, web kamera a připojení
k internetu. Hodiny probíhají online v reálném čase. Ke kurzům je možné připojit se z domova poté, co uložíte
děti ke spánku, resp. ve večerních hodinách.

Kdo se může přihlásit?
Kurzy jsou určeny primárně pro rodiče studentů
Lauderových škol a studentů žákovského e-learningu,
při volné kapacitě ale přijímáme všechny zájemce z širší
židovské obce nebo zájemce s židovským rodinným
zázemím.

Jaké kurzy jsou v nabídce?
Kurzy, jejich lektory, časy konání a ceny najdete
na druhé straně letáku.

Kdy kurzy začínají?
Všechny kurzy začínají v týdnu od 3. září 2018 a končí v posledním lednovém týdnu 2019.

Jak se mohu přihlásit?
Do kurzů se přihlaste nejpozději 24. června 2018 prostřednictvím elektronického dotazníku, jenž najdete zde.
V případě jakýchkoliv otázek kontaktujte koordinátoru e-školy Gafnu Váňovou na emailu
gafna@team.clicktobejewish.cz nebo na telefonu 777 700 858.
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Čtení příběhů Tóry s Rašiho komentářem
Lektor Jan Divecký, každou neděli 20:00–20:45, cena 550 Kč / semestr
Ach ty návody... Chce-li se člověk v životě pustit do nějaké složitější akce, chce-li zvládnout nečekanou
výzvu, neměl by spoléhat jen na stručný návod. Měl by vše pořádně odkoukat od zkušenějšího, nechat si
poradit. Pokud to platí u banalit, lepení papírového zámku či montáže botníku IKEA, tím spíš by to mělo platit
v případě čtení návodu na slušný život, jakým je Tóra. Samotné slovo Tóra totiž znamená tolik jako Návod
nebo Instrukce. Není to sice tak komplikovaný text, jako postup lepení novogotické perly, ani to nemá ty
pantomimicky matoucí obrázky, ale i tak se hodí číst text Mojžíšových knih s výkladem zkušeného učitele,
jakým byl učený rabi Šlomo Jicchaki - Raši. V kurzu budeme číst a překládat hebrejské texty a pokusíme se jim
porozumět. Soustředit se budeme zejména na ta místa, která bychom bez Rašiho pomoci snadno popletli.

Rodina, děti a partnerství v dnešním židovském světě
Lektor rabín Menachem Kalcheim, každou středu 20:00–20:45, cena 550 Kč / semestr
Tento kurz bude kombinací přednášky a známého formátu otázek a odpovědí „Ask the rabi“. V šiurech
se budeme zabývat různými tématy z oblasti partnerství, rodičovství a rodiny z pohledu židovské
tradice. Podíváme se na klasické textové zdroje, názory různých rabínů, ale i na moderní zkušenosti
z lektorovy terapeutické praxe. Významná část kurzu bude věnována konkrétním otázkám posluchačů.
Kurz bude probíhat v anglickém jazyce.

Moderní hebrejština – začátečníci – „ALEF“
Lektorka Šoši Kadlečková, každou středu 19:00–20:30, cena 770 Kč / semestr
Tento kurz nepředpokládá žádnou předchozí znalost hebrejštiny.

Moderní hebrejština – začátečníci – „ALEF plus“
Lektorka Šoši Kadlečková, každý čtvrtek 19:00–20:30, cena 770 Kč / semestr
nebo lektorka Mariana Kuželová, každé pondělí 20:00–21:30, cena 770 Kč / semestr
Pro tento kurz je nutná znalost hebrejské abecedy, psaní hebrejskou kurzivou, schopnost přečíst jednoduchý
hebrejský text s vokalizací i bez, znalost základních slovesa (v přítomném čase), a schopnost základně
konverzovat (pozdravit v každé denní době, představit se, pohovořit o tom, kde bydlí, co mají rádi…).

Moderní hebrejština – „BET“
Lektorka Mariana Kuželová, každou středu 20:00–21:30, cena 770 Kč / semestr
Pro tento kurz je nutné ovládat slovesa kmene PAAL, PIEL a HIFIL v přítomnosti včetně jejich infinitivů. Studenti
jsou schopní konverzovat na libovolné téma, u vybraných sloves používají minulý čas.

