
“Як говорити про Голокост після 24.02.?”
Запрошуємо до робочої групи

У 2022 році ми вирішили відмовитися від традиційного вже майже 10 років формату
Літнього освітнього семінару-школи для вчителів. Зважаючи на активні воєнні дії, на
військову агресію росії, спрямовану на нашу країну з 2014 року, яка вибухнула з новою
силою 24.02., ми відчуваємо потребу усвідомити те, що з нами усіма зараз
відбувається та які наслідки це може мати для майбутньої освіти про Голокост і Другу
світову війну. Цей процес ми хотіли б розділити з учасниками й учасницями наших
освітніх заходів, коліжанками та колегами освітянами.

Ми оголошуємо набір бажаючих долучитися до обговорень в рамках робочої групи “Як
говорити про Голокост після 24.02.?”. Наша кінцева мета - підготувати рекомендації
для колег щодо викладання про Голокост в контексті війни, що триває.

Ми хотіли би розглянути теми, пов’язані з термінологією, визначенням геноциду та
масових злочинів, правосуддям й визнанням, пропагандою, добором і новим
прочитанням джерел, відповідальним включенням в навчальний процес досвіду його
учасників, історичною пам’яттю, формуванням безпечного простору тощо.

⇒Ми шукаємо 10 колег та коліжанок, які будуть готові:
- приділяти час та зусилля усім нашим онлайн-зустрічам;
- спільно й проактивно формувати програму, порядок денний та зміст зустрічей;
- долучатися до додаткових зустрічей та обговорень;
- працювати в фокус-групах;
- долучатися до формулювання конкретних рекомендацій до викладання окремих

тем та історії Голокосту загалом в контексті сучасної війни росії проти України;;
- динамічно реагувати на зміну плану та графіку зустрічей;
- ділитися здобутками з широким загалом під час тематичних вебінарів.

Х Ми НЕ будемо:
- працювати за точно визначеною програмою;
- переповідати історію Голокосту;
- проводити звичні лекції та практикуми;
- розкривати теоретичні та методичні засади викладання про Голокост самі по

собі.

Усі учасники заходу будуть співавторами кінцевого продукту - рекомендацій
щодо викладання історії Голокосту в контексті війни, що триває.

Попередньо ми плануємо заняття щовівторка з 27.06. по 22.08. (однак цей план
може зазнавати змін в процесі нашої спільної роботи над програмою)

Просимо зацікавлених осіб заповнити заявку за посиланням до 15.06. Відповіді усім
учасникам ми надішлемо до 17.06.

Ми сподіваємося, що традиційний семінар-школа “Історія Голокосту в Україні:
вивчення, викладання, пам'ять” повернеться до нас із Вами восени.

https://forms.gle/gRAsJvmXDwJsqTCo8

