Kurzy lauderovského
e-learningu pro dospělé
pro JARNÍ semestr
ÚNOR – ČERVEN 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 4. února 2019 a končí v předposledním červnovém týdnu 2019.

Jak se mohu přihlásit?
Do kurzů se přihlaste nejpozději 25. ledna 2019 prostřednictvím elektronického dotazníku, který najdete zde.
V případě jakýchkoliv otázek kontaktujte Irenu Němcovou na emailu irena@team.clicktobejewish.cz.
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Všední den v životě žida
Lektor rabín Štěpán Kliment, úterý 19:00–19:45, cena 550 Kč / semestr
Tisíce let židovští myslitelé hloubají nad vztahem Tóry a každodenního života. Co Tóra říká k nejrůznějším
situacím, ve kterých se člověk ocitá? Jak vypadá v rámci židovské tradice všední den od ranního probuzení
až po večerní usínání? Je možné aplikovat názory Tóry do rodinného života a pracovních povinností? A jsou
názory rabínů a učených mužů tradice relevantní pro všední dny roku 2019?

Býti českým židem
Lektor Martin Šmok, středa 19:00–19:45, cena 550 Kč / semestr
Kurz bude věnován poznávání moderní židovské historie českých zemí, zejména proměny židovských
identit a komunit ve dvacátém století, prostřednictvím svědectví pamětníků a dalších primárních zdrojů
informací. Po úvodní hodině společně se svědky prozkoumáme osudy zbožných uprchlíků z Haliče v Čechách
a na Moravě za první světové války či pogrom v Holešově oslavující vznik ČSR, migraci z venkova
do velkých měst a její dopad na mladou generaci, tradiční konstrukty české nenávisti k židům a židovské
snahy o vypořádání se s nimi, roky 1938, 1939 a dobu Protektorátu, návrat přeživších a velké migrace
po osvobození, ale také židovský život za komunismu a motivace židovských komunistů.

V tomto semestru neotevíráme žádné nové kurzy hebrejštiny. Stávající kurzy pokračují ve stejných
termínech jako v podzimním semestru. Jejich kapacita je bohužel zcela naplněna. Nové kurzy otevřeme
opět na podzim 2019.

