světlo
paměti

Ojedinělý projekt
primární prevence
pro české školy
Vzděláváním o antisemitismu a holocaustu
proti soudobým předsudkům

besedy

studenti

s pamětníky
holocaustu

při přednášce
s pamětníkem

dosavadní výsledky projektu
Česká pobočka Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ ČR) realizuje od roku 2007 pro žáky základních a středních
škol v celé České republice rozsáhlý vzdělávací projekt „Světlo paměti“,
pro který získala v roce 2009 tříletou podporu Evropského sociálního
fondu prostřednictvím MŠMT v rámci OPVK pod názvem „Centra
vzdělávání a dialogu“ (www.centravzdelavaniadialogu.cz).

Od počátku této vzdělávací
aktivity jsme navštívili přes
800 škol a oslovili více než
70 000 žáků v celé ČR při 2025
přednáškách a workshopech.
Skutečnost, že jsme tento grant získali, dokládá, že MŠMT považuje projekt za potřebný. Jeho úspěšný průběh dosvědčuje schopnost
a kapacitu naší organizace realizovat a řídit takto rozsáhlou činnost.
V současné době je na celém území ČR aktivních 36 certifikovaných lektorů, kteří byli všichni proškoleni Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze (OVK ŽMP). Dvacet pět
z nich navíc absolvovalo týdenní výjezdní seminář v Mezinárodní
škole studia holocaustu při muzeu Jad Va-šem v Jeruzalémě.

partneři projektu
Na tomto dlouhodobém projektu spolupracujeme s Terezínskou iniciativou sdružující přeživší holocaustu a dále s řadou renomovaných vzdělávacích institucí v ČR i v zahraničí. Patří mezi ně
zejména Mezinárodní škola studia holocaustu při muzeu Jad Va-šem
v Izraeli a Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea
v Praze (OVK ŽMP). Dále spolupracujeme s Památníkem Terezín
a Ústavem pro studium totalitních režimů.

cíl projektu
Cílem celého projektu je zvýšit u mladé české populace povědomí o závažnosti rasových předsudků a mechanismech jejich vzniku
a působit tak preventivně proti výskytu rizikového chování
a extremismu ve společnosti.

zvolená metoda
Na příkladu holocaustu – konkrétní historické události – se
žáci interaktivní formou během vzdělávacích aktivit dozvědí
o tom, jak strašlivé důsledky mělo uplatňování rasistické ideologie
v praxi. Jsou vedeni k tomu, aby o tomto nebezpečí samostatně uvažovali
a naučili se citlivosti na projevy předsudků, rasismu, antisemitismu,
xenofobie a extremismu, které se vyskytují i v současné době.

vzdělávací aktivity na školách
Jádrem projektu jsou přednášky a besedy na školách, jenž
uskutečňují odborně vyškolení lektoři, kteří používají dobové dokumenty, multimediální pomůcky, citují z publikací souvisejících
s tématem a využívají osobní znalost životních příběhů pamětníků.

výuka

výchova

s použitím
dobových
dokumentů

k odpovědnému
občanství

pamětníci holocaustu
V současné době ještě stále můžeme uskutečňovat řadu přednášek společně s pamětníky holocaustu, nicméně v budoucnosti
to bude stále složitější.

video dokumenty
V rámci předchozí fáze projektu byly natočeny originální video dokumenty, které zaznamenávají životní příběhy dvaceti pamětníků. Zvláštní přidanou hodnotou těchto
dokumentů oproti jiným podobným projektům je jejich osobní rozměr: zachycují pamětníka se studenty škol a posléze
i v rozhovoru s lektorem. Navíc na základě těchto natočených
video dokumentů vzniklo vzdělávací multimediální DVD, jehož
obsah tvoří sedm ucelených souborů výpovědí pamětníků holocaustu na tato témata:
•
•
•
•
•
•
•

Život před válkou
Protižidovská opatření
Předvolání k transportu do Terezína
Ghetto Terezín
Auschwitz-Birkenau
8. březen 1944 – největší hromadná vražda českých občanů
v moderních dějinách
Transporty smrti a další koncentrační tábory

Tyto video kompilace jsou doplněny nahrávkou autorské básně
a písně s významným přesahem do současnosti. Všechna DVD
obsahují navíc obecný historicko-etický úvod a tvoří tak ucelenou
vzdělávací jednotku, se kterou mohou žáci a studenti pod vedením
lektorů samostatně pracovat.

materiály pro pedagogy
S pomocí Mezinárodní školy pro výuku holocaustu při Jad
Va-šem v Jeruzalémě jsme pro české školy připravili tři vybrané
kompletní vzdělávací jednotky zaměřené na výuku o holocaustu.
Sada těchto materiálů je doplněna metodickými pokyny „Proč učit
o holocaustu“, „Co učit o holocaustu“ a „Jak učit o holocaustu“, které vypracovala mezivládní organizace ITF a které poprvé vycházejí
takto souborně v českém překladu.
Tyto materiály ve formě praktického kufříku jsou zdarma poskytovány těm zájemcům z řad pedagogů, kteří se problematikou výuky
o holocaustu chtějí zabývat intenzivněji a dlouhodobě v rámci svých
oborů. Inspiraci zde naleznou učitelé dějepisu, literatury, výtvarné
výchovy, občanské nauky a základů společenských věd.

cena
Cena přímých nákladů za provedení vzdělávací aktivity činí
Kč 810,00 (odměna lektorovi) + Kč 810,00 (odměna pamětníkovi,
je-li přítomen) + náklady na cestovné. Stanovení finální výše ceny
i způsobu jejího proplacení necháváme na individuální domluvě
mezi konkrétním lektorem, pamětníkem a školou.
V období 1. 9. 2009 – 31. 7. 2012 byly díky podpoře Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky nabízeny vzdělávací aktivity školám zdarma.

Interaktivní přednáška se
uskutečňuje přímo ve škole
a trvá dvě vyučovací hodiny.

