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ХОЛОКАУСТУ НАСТАВИ
методолошке напомене

Учење историје Холокауста од наставника захтева висок степен осе- 
тљивости за познавање материје с једне стране, и свест о сложености садр- 
жаја које треба пренети ученицима са друге стране. Подучавање о Холока- 
усту има циљ да ученицима помогне:

♦ да разумеју до каквих последица доводе предрасуде, расизам и стерео- 
типи у сваком друштву

♦ да постану свеснији последица злоупотребе моћи, као и да разумеју 
одговорност појединца, организација, народа, у одређеним догађајима

♦ да повећају капацитет за прихватање различитости у плуралистичком 
друштву

♦ да разумеју разлоге зашто је опасно ћутати и бити равнодушан када се 
суочимо са угњетавањем других људи.

Управо из наведених разлога настава са оваквим садржајима захтева 
добро осмишљене методе и технике рада са ученицима које ће обезбедити 
да се постигну постављени циљеви и остваре очекивани исходи.

Учење о Холокаусту је историјска тема која тражи професионални 
приступ са високим стандардима у планирању наставе, узимајући у обзир 
све кључне елементе као што су: садржаји, циљеви и методе подучавања. 
Такође, важно је да наставник добро познаје развојне карактеристике 
ученика као и начине мотивације за активно учење и даље проширивање 
знања, јер је циљ проучавања било ког предмета, па и учења о Холока- 
усту да се подстакне интелектуална знатижеља, критичко размишљање и 
лични образовни раст ученика.
1. Једна од метода која олакшава процес учења, а истовремено подстиче 

ученике да преузму одговорност за сопствено учење, коју наставник 
може применити и за учење о Холкаусту је тзв. кооперативно - сарад- 
ничко учење.

Појам кооперативно - сарадничко учење представља инструкцијску 
методу у којој ученици разних нивоа знања уче заједно у малим групама. 
Ученици су сами одговорни за своје учење као и за учење осталих. Успех 
једног члана групе помаже другом да буде успешан. Постоје уверљиви 
докази, да кооперативни тимови постижу више нивое мишљења и задр- 
жавају информације шире од оних који раде индивидуално. Постоје многе 
стратегије које се могу применити у оквиру сарадничког учења. Најчешћи



пблнк је рад у пару, н рад у малнм групама. Ефиааенп кппперативап учоњо 
ке засннва на дпбрп пдабраннм задацнма, кпјн нмају кнагу ннтегpацнjс - 
штп значн да ппједини чланпви групо мпгу да рошо задатае камп уз ппмпћ 
карадњо н комуникације ка псталима.

Предносши сарадни- 
чкоГучења:

♦ ппдетиче вгзумевање кадржаја н разрој критичког мншљења
♦ мотирише учвњо
♦ пружа мпаућипет да ее дпаађаји размптре нз туђе перепвктиве
♦ ствава ее позитивнији, тплвваитнијн н пријатвљски однок ка рршња- 

цнма н наставницима
♦ утнчо на развој самопоштпвања

Када планирамо ппдучарањо п Хплпкаукту ражип нам јв да узмемп у 
обиор пдлико савадничкпг - кпвпевгтивнпг учоња уз прнмогу вазлнчитих 
тех]ннка које ћо на оФнкгкгн начнн рпдити ка жељоннм икхпдима. Срааа 
лекција трвба да 6удв ^^^0^^^ нз рншо ргзлнчитих уалпва н ппткропљона 
ка рншо иетпријских извора н дпказа. У прпм гпитоккту игкгавнна трвба 
да прнкаже учениау ^^^0^0^^ истпвиjскн дпггђгj н да га наводв да кприети 
дпдатнв изрпре да га охрг6ри да кам даљо иетражује, аиалн-
знра н казнајо.

2. Један пд начина да ее учсницимг приближе мотпде дплакка дп нктп-
ријских знања н чињеница ку мглг самостална истраживања н прн- 
купљањо коћања, изјава, мгторијглг пд исппсродиих учссннсг у иокнм 
иетпријским дешарањима. ^^0^^^ ее на чаку ^^^^^^0 на ^^^^0^- 
ннм астивностимг н томама. Дп знгњг ко 0^(0 крпз аиалнзу нзрпра, 
укрштање добиЈених ппдгтгкг н ппређоњо дп6иjсинх рвзултата дп кпјнх 
јв сваки у^еник дпшап. за аналнзу мпжо 6нтн фнлм, фптпгра-
фија, чланак нз ипвииа, пнкмп нлн илужбиоо дпкумонт.

3. Групна дискусија је ропма 0^^^^^^ мотпд кпјн мпжо да кв кпристн када 
ее пбрађују еадржаји кп>ји ее одноее на Холокаует.

Питања која настав- 
ник може да користи 

за унапређивање 
дискусије:

♦ Шта миелиш п... (усмеравање на тему)
♦ Постпји лн нвштп штп кн видеп/ла прдо н п тпмв желнш да 

(откривање дечјих брта)
♦ Шта рн миклите п прпме штп ете видели.... (откривање дечеег схватања)
♦ Заштп миелиш п? (охрабривање деце да појасне своја схватања)
♦ Шта мнклнш када тп кажош? (уче да аргументују)
♦ Кп ее елаже ка овим? (проверавање сагласности)
♦ Миелиш лн да јв тп часип? (проверавање вредности)
♦ Шта MJicniiin да ће ко дееити даљо? (учеда предвиђају)
♦ Шта 6н тн да кн у овој снтуаци)н? (развијају машту)
♦ Шта кмп дп када ^0^^? (сумирање, интеграција)
♦ О чему кмп пвичали? (интеграција)
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о Које еу потребе злочина, жртава, пваведннка? Шта миелиш
сасо еу ес тс оеобс оеећалс?

о Које потребе еу имали људи соји еу то радили?
о Да ли је начин да ее задоиоље те потребе био коиетруктнван?
о Да ли еу те потребе могле да ее задоеоље на неси други начин?
о Миелиш ли да је то чаено?
о Зашто, зашто не?
о Шта миелиш зашто је то радио/ла?
о Миелиш ли да је имао/ла пргво да то уради?

1. „Микрофон”

Група ееди у сругу а у ередини је „мнсвофон”. Ко жели да дие-
сутује узима мисрофон и еамо ои може да говори, оетали еамо елушају и 
гледају. Када гоеорнис враћа мнквофон у ередииу сруга и диесу-
еија ее наетавља на иети начин.

2. „Концентрични кругови”

Разред ее подели у две групе соје фовмнвају два сонцентрнчна сруга, 
унутрашњи и епољашњи. Унутрашњи сруг ее осрене према епољашњем 
тасо да имамо пароове соји ће Насон неколнко минута диесу-
еије, епољашњи сруг ее поквене у леоо, тасо да еада имамо нове пароове за 
диесу^еију^. Поетупас ротације ее понавља еа иетим или новим пнтгњнмг.

3. „Слажем се - не слажем се”

прнпвемн три или четнвн контвовевзне изјаве у вези еа 
Холосауетом. На поду учионице ее нацрта средом или несом трасом - 
санапом Лева етрана проедетавља јасо елагање еа нечим о чему ее

а деена етрана јасо неелагање. Од учениса ее тражи да етану на 
меето соје проедетавља њихов етав. Када еу у питању млађа деца може ее 
предвидети и опција „ниеам еигуран”.

Имајући у виду спецнфнчностн еадржаја соји ее изучавају у освиру 
подучавања о Холосауету, наставннк треба да води рачуна о несим момен- 
тима соји еу предуелови уепешног учења и подучавања. Ево несих сон- 

препоруса:

Покажите људско лице статистике
Прича о Холосауету чеето почиње стгтнстнком: подацима, бројеви- 

ма жртава.... Сам број жртаеа за ученнке предетавља еамо цифре 
бројева, а бројеви ее брзо заборављају. Важно је показатн ученнцнма да 
ее иза стгтнстнчснх податаса срију ствгрнс оеобе, деца, басе, родите^љи... 
Наглаеите сасо ее иза нcтовнјcкнх догађаја срије вгзноврcно лично иесу- 
етео. Ерој не сомуннцнва са срцем, лична пвнчг је оно што памтимо, о 
чему вазмншљамо и што нам помаже да ее сећамо. А сад год се сећамо, 
онда и не заборављамо. А суштина учења Холосауста је да не
згбовгвнмо да се не би поновило.

Питања која наста- 
ник може користити 
за унапређивање 
свести о моралним 
вредностима

Неке од техника 
које наставник може 
применити за развој 
вештина дискуто- 
вања и арГументова- 
но1 изношења ставова

Препоруке о којима 
наставник треба 
да води рачуна када 
подучава о Холока- 
усту



Аутентичне прнче по)единца ппмажу децн да видв људскп лнце ста- 
тистикв н тп им ппмаже да иствријска збивања ппрезаиа ка Холокаустом 
дпжирв на блискији начнн. Важнп је да разумеју да сс радн п 
жирвтима који ку 6нлн икпуњени тугпм, ерећпм, укпекима н тешквћама. 
Приче у пррпм лнцу јeдниио н мемпари ппмажу ученицима да нз бројнии 
ктатикгичких ппдатака нзруку емиеап. ка рашнм учеинцнма
неке дпгађаје, лнчну прнчу, срсдпчсњс нз рашег меета укплнкп је тп мвгуће.

Изаберите активности које су примерене садржајима које преносите

Потребно је да игктгвиик да преднпет агтивнпстима којс ку кпгии- 
тирип подстицајне. Нактариици мпгу пвдетаћи ученике на нстраживгњс 
различитих гспекатг људеква ппнашања н омпцијг пппут ствгха, бека, 
веећања кривицв, дпипшењг ргжннх пдлука, кпифликтиих
китугцијг нлн еггледaвања пдвсђеипг дпгађаја ка различитих гкпвкгтг.

Активипсти ее боројр у ккладу ка узрактпм н кпгинтивним н емптив- 
ннм капацитетима учеиика н на тај начнн наставник кпд ученнка рг.звијг 
унутрашњу мотирацију.

Нагласите циљеве и исходе које желите да остварите на часу

Важнп је заппчвтн учвње п Хплпкгукту пхвг6ривањем учеиика да 
ппрежу овнј иктпријски догађај к другнм крсткким дпгађајнма н ка срстпм 
у кпме двца данак жнрв. Ученике треба ппдктаћн да размншљају п тпме 
шта ку научнлн, н шта ку нм прн еадржаји зиачнлн кап ппјединцнма н кап 
гвађаинма демократекпа друштра.

Водите рачуна како ћете да завршите час
Врлп чвегп рвћн двп к^^р:жаја п Хплпкаукту кпд ученнка мпгу ппкрв- 

нутн еиажие емпције, пнтања н дилеме. Важнп јо рпдити рачуна да у 
3^^^^^^^ делу чака иапвгви кадржаја ка ппзитив-
нпм опвукпм н заједнп ка ученицима прпнађо нештп какп ћв чак 3^^^^-™ 
ппзитивип. Поаледајто у бррнНнррр ка рашнм учеиицима ка рерпм да ће 
пнп штп доноеи еледећи дан 6нтн ппзитивнп н изазпвип, н да јо људккн 
живот ^^0^^^^ кама пп ееби.

Избегавајте стереотипне описе

Иакп ку нацикти крв Јовреје предпдредили на ^^^^^^0, ннку крн 
Јеореји нмалн нкта иекуетра. Троба наглгшавгти да еве Номцв но мпжвмп 
пбвлвжити кап нгцисте, ннтн бисои 6нлп кпју националнокт кмвлн да ере- 
двмп на једноктран опик Начнн на који ку етничке арупе пболежеио н прн- 
казаие у шкплеким иаставиим планорима у реликпј мврн утнчу на тп какп 
ћо ученици тв групв људн доживљавати у свакпдиовипм жирпту.

НРИРУЧНИК ЧА УЧЕЉЕО ХОЛОКАУСТУ



Водите рачуна да предавање о Холокаусту 
може изазвати различите емоције

Један од највећих страхова просветних радника који подучавају 
децу историји Холокауста је како да се прикажу слике ужаса на приме- 
рен начин. Увек имајте на уму како су сви ученици различити, и да оно 
што чините у једном разреду не мора бити примерено другом. Ученици 
су „рањива публика”. Водите рачуна како водите дискусију када им при- 
казујете слике ужаса. Погрешна је претпоставка како ће сви ученици 
разумети људско понашање након што буду изложени сликама ужаса. 
Неке ће ученике призори бруталности и масовних убистава у толикој 
мери растужити, да ће у потпуности изгубити храброст за даље истра- 
живање теме. Други би могли бити опчињени тим призорима на један 
непримерен начин, подређујући будуће критичке анализе површном 
сагледавању ствари. Треба водити рачуна о контексту догађаја у оквиру 
Холокауста. Изаберите слике и текстове који не злоупотребљавају емоцио- 
налну рањивост ученика, односно који 6и могли бити протумачени као 
мањак поштовања према самим жртвама. Уколико дође до излива емоције 
туге, покажите емпатију за доживљену емоцију и дајте дозволу ученику 
да је покаже. Исто тако, помозите ученицима да на конструктиван начин 
изађу из те емоције.

Изражавајте се прецизно
Свако проучавање Холокауста подразумева и проучавање нијанси у 

људском понашању. Захваљујући сложености историје, постоји склоност 
да се чињенице превише уопштавају и тиме искривљују (нпр. „Сви Немци 
су били нацисти”). Уместо тога, помозите ученицима да разјасне изло- 
жене информације и охрабрите их да уочавају разлику између категорија: 
инспиратори, пропагатори, извршиоци, корисници и ћутљива већина.

Избегавати поједностављене одговоре на сложена историјска питања

Учење о Холокаусту отвара тешка питања о људском понашању и 
често подразумева сложене одговоре и моралне дилеме зашто се то дого- 
дило. Чувајте се претераних поједностављења. Омогућите ученицима да 
размисле о различитим чиниоцима који су довели до појаве Холокауста.

Избегавајте упоређивање патњи
Приликом учење о Холокаусту увек треба наглашавати различитост 

политика које је нацистички режим спроводио према различитим групама 
људи. Међутим, те разлике не треба приказивати као основу за упоређи- 
вање патње коју су претрпеле различите групе. Слично томе, не би требало 
претпоставити како је ужас неког појединца, породице или заједнице које 
су уништили нацисти већи или мањи од ужаса који су искусиле и друге 
жртве геноцида.



Шта наставник може 
да планира за часове 
на којима подучава о 

Холокаусту

Када утврдите чије је гледиште извор информација за ваше градиво 
о Холокаусту, покушајте да направите равнотежу

Јако је важно да ученици разликују чињенице од фикције и мишљења, 
као и примарне од секундарних извора, као и различите врсте доказа као 
сто су искази сведока, усмена сведочанства и друга писана документа. 
Ученике треба охрабрити да размисле зашто је неки текст написан, ко га је 
написао, којим читаоцима је намењен, да ли су информације пристрасне, 
субјективне, да ли су одломци приказани у целости или делимично, који 
одломци су пропуштени, које информације су коришћене за тумачење 
различитих догађаја.

Утврдите чије је гледиште извор информација и то кажите вашим 
ученицима, покушајте да успоставите равнотежу између различитих 
извора

Ученицима треба показати све актере, нарочито жртве и починиоце 
насиља, као људска бића која су имала способност доносити самосталне 
одлуке и која су могла морално расуђивати. Нагласите улогу праведника - 
људи који су угрожавајући сопствени животе и животе својих најближих 
спасавали жртве.

Наставник може да користи различите историјске изворе које учени- 
цима треба да представи на осмишљен начин узимајући у обзир све специ- 
фичности о којима смо говорили.

♦ Сведочења преживелих, који својим присуством и причом остављају 
веома снажан утисак на ученике. Овај сусрет са ученицима треба пла- 
нирати како са ученицима тако и са сведоцима који желе да говоре о 
свом искуству.

♦ Употребу, визуелног материјала, фотографија, симбола, слика, поезије, 
као и тумачење уметничких дела Јевреја који су стварали у времену 
Холокауста. Ученицима се могу приближити догађаји, места и људи тог 
времена и може им се олакшати разумевање ширег историјског конте- 
кста. На тај начин може им се приближити живот Јевреја, које никако 
не треба третирати само као жртве.

♦ Читање кратких прича о животу Јевреја, неке биографије или само 
делове неког текста који описује догађаје пре Холокауста и за време 
Холокауста. На овај начин ученицима се пружа могућност, компара- 
ције два света, пре и после Холокауста и разумевање времена и живота 
људи, као и усмеравање на критичко промишљање.

♦ Студије случаја као што је пример записа Ане Франк.
♦ Предавање о томе како су Јевреји преживели, како су дочекали сло- 

боду, како су се осећали, на које су тешкоће наилазили када се завршио 
рат и како су наставили да живе. Предавање може да буде засновано на 
етичким питањима: да ли су они што су убијали и наређивали убијање 
осећали одговорност, какве су биле њихове емоције, вредности, ста- 
вови, шта им је помогло да изгубе људске морални вредности.



♦ На који начин се негују сећања на Холокауст. Примери памћења су мно- 
гобројни н наставннк нх мпже корисппи у раду ка ученнцнма, фнл- 
мови, уметничаа дела, ањиае, сведечења...

♦ Корншћење ^01*0^^^^ сеје у настале пре, за рреме н ппсле Хплп-
сауста. треба да буде пре среаа свестан емптивнпг утнцаја
фптпграфнjе н да пиа ррлп честп, уколнкп се ковнстн у наставн, мпже 
да утнче иа стгр п темн. Нгстгвниг треба да нма у рнду да је „чнтање” 
ФптпгргФијг вештииа спју је пптвебгп научнтн н развијати.

Радпм са ФптпгргФијпм раше учеиисе визуелип ппнсмењгвгте. Када 
пвиагжете ФптпгргФију пррп штп треба да ппразгпвавате са рашнм уче- 
гицимг је тп, сп ју је сачиинп и згштп је сгчнњена - спји мптири бн могли 
да стпје иза тпга.

♦ Кп је на слици, спг узраста, ппла, каквпг је здрарља, статуса?
♦ Шта нам п њему/њпј гпвпве ппложај тела и нзраз лица?
♦ Шта мислите да лн је пспба прнпремљена да се фптографншe? Да ли је 

намештенг нлн прпродна?
♦ Касп изаледа пколнна? Да ли је у ссладу са пспбпм, нли је у супрптнпсти 

са њпм/њнм?
♦ Шта раде пспбе иа фптпгвафнјн? Да лн је тп неса актнвнпст,

или нештп посо6ио?
♦ Кпји је раш ппшти утнсас п особи са елисе? Да лн је нлн

негатнван, сапсећајан нлн ете незаннтевесовгнн ?
♦ Да ли на учениса пстарља утнсас угап ппд спјим је слнсана фптпгра- 

фија?
♦ Кпјн спецнjглнн ефестн су кпрншћеин, сап штп су псветљење илн 

квупнн план?
♦ Гдо је фптпарафија орнгниалип пбјављена?
♦ Да лн је аматевскн настала фптографијг нлн је насликап плаћеии фптп- 

граф?
♦ Шта фптпграф жели да иам ппручн фптпгвафнјпм?

Предлози питања 
за наставнике када 
користе фотспрафије 
у раду са ученцима


