
 

 

 

Міжнародний семінар Centropa 
Для 50 вчителів, громадських активістів,  

журналістів з України, Молдови, Німеччини та Польщі   

 

 

Місце проведення: Львів, Україна 

Дати: 31 березня – 1 квітня 2017 року 

 

 

За підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини 
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Програма 

31 березня (п'ятниця) 

11: 00-12: 00 Реєстрація в готелі «Таурус» 

12:00 Обід 

12:50 Вітальне слово Еда Серотти, директора Centropa і наших українських 
партнерів 

13:00 Активності на знайомство- учасники з України та делегації з Молдови, 
Німеччини та Польщі в невеликих групах, поділяться власним досвідом та 
очікуваннями 

13:30 Світлана Саковська, викладач англійської мови з Києва, представить сайт 
Trans.History і його освітні ресурси для українських і молдавських вчителів  

13:50 Ед Серотта представить фільм Centropa "Повернення в Рівне".  

Шеллі Вайнер і Рая Кіжнерманн  живуть в Грінсборо, штат Північна Кароліна. Ці 
двоє доброзичливих бабусь народилися в Рівному -тоді в Польщі, зараз в Україні. У 
1941 році 20000 євреїв жили в Рівному, але коли німецький Вермахт і Ваффен СС 
увірвалися в місто, вони планували вбивство кожного єврея. Як Шеллі і Рая 
пережили бійню, -  історія , яку вони розповідають самі, недовго після того, як вони 
відвідали Рівне в 2013 році. 

14:20 Ярмарок ідей: 6 викладачів з України та Молдови представлять свої проекти, 
як вони використовували цей фільм і інші проекти Центропа 

15:20 Перерва на каву 

15:50 Основна лекція Владислави Москалець (підтверджується) на тему "Єврейська 
спадщина Галичини».  

16:20 Питання та відповіді 

16:30 Учасники діляться на невеликі групи. Українські вчителі-новачки 
розробляють ідеї щодо плану уроку про те, як використовувати фільм "Повернення 
в м.Рівне". 

Досвічені вчителі окремо зустрічаються з командою Trans.History для семінару з 
соціальних медіа, де ми будемо розробляти стратегії про те, як українські і 
молдавські викладачі можуть активно взаємодіяти один з одним 

17:30 Короткі презентації від кожної робочої групи 

18:00 Заселення учасників в готель Таурус, переодягання для суботньої служби 
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18:45 Візит до місцевої синагоги, де учасники візьмуть участь у п'ятничній службі 
Шаббат 

20:15 Вітальна вечеря в ресторані 

21:30 Повернення в готель 
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1 квітня (субота) 

8:15 Пішохідна екскурсія єврейським Львовом з місцевими істориками. Групове 
фото 

9:45 Учасники відвідають нашу експозицію, присвячену 200 річниці єврейсько-
української історії. Три українських учасники, які організовували виставку будуть 
гідами для решти групи, і поділяться тим, як вони організовували виставки в своїх 
містах. 

10:30 Повернення в готель 

10:45 Робота в малих групах: Учасники обговорюють, як використовувати в 
навчальному процесі  виставку в поєднанні з фільмом "Повернення в м.Рівне", і 
працюють над проектними ідеями. (Кава і чай забезпечуватимуться) 

11:45 Презентація нового молдавського фільму Центропа Едом Сероттою, який 
написав сценарій для цього фільму. Коментар історика по фільму 

12:30 Обід в готелі 

13:30 Короткі заключні виступи кожної групи 

14:00 Фабіан Рюле, Петро Долганов і Наталія Івчик оголосять переможців 
Всеукраїнського конкурсу студентський фільмів. Показ фільмів-переможців. 
Церемонія нагородження учнів зі шкіл, що перемогли у конкурсі. 

14:30 Заповнення опитувальників учасниками 

15:00 Закриття семінару 


