
        
 

 

Анлайн-семінар 

для прадстаўнікоў адукацыйнай сферы 

 

Узгадваючы яўрэйскую гісторыю з выкарыстаннем 

мультымедыйных сродкаў 

 
22-24 кастрычніка 2020 г. 

на Zoom 

Працоўныя мовы: руская/беларуская, англійская 

 

 

Праграма 

 

Дзень 1 – Чацвер, 22 Кастрычніка 

 

17:00 Тэхнічныя ўводзіны ў Zoom ад Нінджы Стэр (Centropa). 

 

17:10 Прывітальныя словы Ірыны Кашталян (дырэктар Гістарычнай майстэрні імя 

Л.Левіна), Галіны Левінай (старшыні Рэспубліканскага фонду “Халакост”) і прадстаўнікоў 

Centropa Фабіяна Руле і Максіміліяна фон Шолера. 

 

17:20 Знаёмства. 

 

17:40 Прадстаўленне адукацыйнай праграмы Centropa і новага сайта праекта для 

Беларусі. 

 

18:00 Лекцыя на тэму "З гісторыі беларускіх яўрэяў да і пасля Халакоста" – Іна Герасімава 

(канд. гіст. навук, стваральніца Музея гісторыі і культуры яўрэяў у Беларусі), з наступнай 

дыскусіяй. 

 

18:40 Віртуальная экскурсія па яўрэйскай гісторыі і спадчыне Міра – Алена Крэнь (гід па 

Беларусі). 

 

19:10 Падвядзенне вынікаў, каментары пра планы на 2-гі дзень семінару. 

 

19:15 Канец 1-га дня семінару. 

------- 

 

Дзень 2 - Пятніца, 23 Кастрычніка 



 

17:00 Прывітальнае слова ад прадстаўнікоў Centropa і Гістарычнай майстэрні. 

 

17:05 Лекцыя на тэму "Мінскае гета і яго гістарычныя парадыгмы" – Кузьма Козак 

(Гістарычная майстэрня). 

 

17:40 Прэзентацыя новага фільма Centropa пра Алену Драпкіну, якая збегла з Мінскага 

гета і далучылася да партызан падчас Другой сусветнай вайны. 

 

18:00 Удзельнікі працуюць у невялікіх групах, каб распрацаваць ідэі планаў урокаў, як 

выкарыстоўваць фільм пра Драпкіну і біяграфіі ад Centropa на сваіх занятках. 

 

18:30 Групы коратка прадстаўляюць свае вынікі. 

 

18:40 Маркус Фройндорфер і Людвіг Петэр, выкладчыкі Centropa з Германіі, прадставяць 

свае практыкі выкарыстання фільмаў Centropa са студэнтамі ў Баварыі; Яцэк Яраш і 

Бэата Гендэк, выкладчыкі Centropa з Польшчы, распавядуць пра выкладанне гісторыі 

яўрэяў ХХ-га стагоддзя ў Кельцах і Чэнстахове, выкарыстоўваючы базу дадзеных 

яўрэйскіх біяграфій і фотаздымкаў Centropa. 

  

19:15 Кароткія каментары пра планы на дзень 3, канец 2-га дня семінару. 

------- 

 

 

Дзень 3 - Субота, 24 кастрычніка 

 

17:00 Прывітальнае слова ад прадстаўнікоў Centropa і Гістарычнай майстэрні. 

 

17:05 Прэзентацыя праекта "Формула чалавечнасці" – Леанід Каліценя (прадусар Цэнтра 

сучаснай культуры "Бягучы чарапаха"). 

 

17:25 Прэзентацыя на тэму "Як выкладаць гісторыю Халакосту ў Беларусі" – Дар'я 

Касякова (Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка). 

 

17:55 Прэзентацыя лічбавай версіі выставы да дыдактычных матэрыялаў „(Не) забытыя 

ахвяры вайны“ (ад Гістарычнай майстэрні і Беларускага архіва вуснай гісторыі). З 

практычнымі парадамі па выкарыстанні ў адукацыйнай дзейнасці – з удзелам аўтараў 

Ірыны Бернат, Таццяны Гайдук, Людмілы Гурыновіч, Ірыны Кашталян, Дар'і Касяковай 

 

18:35 Абвяшчэнне конкурсу для беларускіх педагогаў на лепшы план заняткаў. 

 

18:50 Падвядзенне вынікаў семінара і заключныя думкі. 

 

19:00 Канец анлайн-семінара. 

 

 

 


