
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 11. 9. 2017 a končí v posledním lednovém týdnu 2018.

JAK SE MOHU PŘIHLÁSIT?
Do kurzů se přihlaste nejpozději 28. června 2017 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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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM18NgEBCo_uLcsa6b1hFXFk4svQ1AH7k6fQR-HdX8paK6mg/viewform


MNOHO TVÁŘÍ JUDAISMU
lektor Aleš Weiss, každé úterý 21:00 – 21:45, cena 550 Kč / pololetí

Musí Žid v něco věřit? Jak funguje halacha? Jsou Židé primárně „náboženskou komunitou“, nebo „velkou 
rodinou“? Co je tak významného na šabatu? Tradiční odpovědi na tyto a jiné otázky se mohou diametrálně 
lišit v závislosti na potřebách doby a místa nebo na ideové orientaci svých tvůrců. Cílem tohoto semináře je 
prostřednictvím práce s texty představit diskuze o vybraných tématech a konceptech, které zaujímají důležité 
místo v rabínském myšlení od starověku až po současnost. Texty budou k dispozici v českém překladu.

STUDIUM MIŠNY
lektor Jan Divecký, každou neděli 21:00 – 21:45, cena 550 Kč / pololetí

Filozofové mohou hodiny debatovat o stáří koně, protože je baví mudrování. Žid koni raději otevře tlamu 
a podívá se mu na zuby. (No, nevím, kdo z nás by z nich něco vyčetl.) To proto, že ho láká poznání pravdy. 
Cílem mého semináře není povídání „o“ Tóře, Mišně a jiných důležitých textech judaismu, ale jejich otevření 
a četba. Četba a pokus o porozumění. V závislosti na míře zájmu, dovednostech a schopnostech budeme 
pročítat vybrané klasiky rabínské literatury. Četba s překladem a výkladem.

MODERNÍ HEBREJŠTINA – ZAČÁTEČNÍCI
Lektorka Mariana Kuželová, každé pondělí 20:00 – 21:30, cena 770 Kč / pololetí

MODERNÍ HEBREJŠTINA – ÚROVEŇ ALEF+
Lektorka Mariana Kuželová, každou středu 20:00 – 21:30, cena 770 Kč / pololetí
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