W obliczu Holokaustu
współcześnie — ratowanie europejskich,
żydowskich i romskich wspomnień
Zapraszamy na międzynarodowe
seminarium dla nauczycieli edukatorów i uczniów z Polski, Czech,
Słowacji i Węgier, które odbędzie
się w Lublinie i Bełżcu w 81 rocznicę
eksterminacji Romów i Sinti w niemieckim obozie pracy w Bełżcu.

Organizatorzy: Terezín Initiative Institute, Fundacja
w Stronę Dialogu, Centropa
Budapest and Milan Šimečka
Foundation
Seminarium w całości zostanie przeprowadzone w języku polskim. Dla
uczestników i uczestniczek z zagranicy będzie tłumaczone na j. czeski
i węgierski.

26–27

października
2021

Do udziału zapraszamy nauczycieli,
edukatorów i młodych ludzi, uczniów
w wieku 15-25 lat zainteresowanych
tematyką romskiego Holokaustu.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny,
organizatorzy pokrywają wszystkie
koszty, za wyjątkiem osób spoza
Lublina (dojazd do Lublina i z powrotem oraz nocleg jest po stronie
uczestników i uczestniczek).

Prosimy o uzupełnienie formularza
uczestnictwa do 15 października 2021.
Liczba miejsc jest ograniczona.

W przypadku pytań prosimy o skontaktowanie się z organizatorami:
agnieszka.m.caban@gmail.com — Fundacja w Stronę Dialogu (dla grup z Polski)
marie.smutna@terezinstudie.cz — Terezín Initiative Institute
(dla grup z zagranicy)

UWAGA

!

Wydarzenie będzie odbywało się z zachowaniem wszelkich
środków ostrożności związanych z sytuacją
epidemiologiczną.
W przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych
z sytuacja epidemiologiczna w kraju, seminarium
odbędzie się online w tym samym terminie.

Więcej informacji www.terezinstudies.cz,
https://fundacjawstronedialogu.pl

Wydarzenie jest finansowane w ramach Programu Europa dla Obywateli
i wsparcia finansowego z Międzynarodowego Funduszu Wyszechradzkiego.
The project is co-financed by Europe for Citizens program (EU) and by the Governments
of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International
Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional
cooperation in Central Europe.

PROGRAM

26 pazdziernika 2021
09.30–10.15
Udział w obchodach 81 rocznicy eksterminacji Romów i Sinti
w obozie pracy w Bełżcu.
Złożenie kwiatów i zniczy pod pomnikiem ku pamięci
pomordowanych Romów i Sinti.
10.30–12.30
Zwiedzanie Muzeum Miejsce Pamięci w Bełżcu
z przewodnikiem — uczniowie
10.30–13.30
Warsztaty dla nauczycieli — “Porozmawiajmy o przesłości
— Holokaust Romów I Sinti, co powinniśmy wiedzieć?”
— Muzeum Miejsce Pamięci w Bełżcu
12.30–14.30
Lunch w II turach
13.30–16.30
Warsztaty dla uczniów — “Wspólna przeszłość — wspólna
przyszłość” — Muzeum Miejsce Pamięci w Bełżcu
14.30–16.30
Zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Miejsce Pamięci
w Bełżcu — nauczyciele i edukatorzy
16.45 — wyjazd z Bełżca

27 pazdziernika 2021
09.30–13.00
Zwiedzanie z przewodnikiem Państwowego Muzuem
na Majdanku (nauczyciele I uczniowie)
13.30–15.30
Refleksje nad programem seminarium
(rozmowa w międzynarodowych grupach)
Lunch
16:00
Zwiedzanie Lublina z przewodnikiem
19.00 – Kolacja (opcjonalnie)

