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Тема уроку: Проблеми, протиріччя та пошуки шляхів для порозуміння у
сучасному світі.
Мета: на прикладі утворення держави Ізраїль проаналізувати основні досягнення
і проблеми, котрі виникли у процесі утворення нової, суверенної держави; порівняти
схожі та відмінні особливості, які виникли у ході утворення та розвитку єврейської та
української республік; звернути увагу на ключові відмінності понять конструктивної
критики і антисемітизму; на прикладі дружби єврейської дівчини Оделії і палестинки
Амал показати, що шлях до діалогу, порозуміння завжди можна знайти, незважаючи
на жодні перешкоди.
Обладнання: дошка, крейда, карта Близького Сходу, частина 2 посібника
«Антисемітизм-вічна боротьба».
Хід уроку

Вступ учителя: На сьогоднішньому уроці, у процесі вивчення Всесвітньої історії,
ми спробуємо розібратися у деяких проблемах сучасної світової політики, які увійшли
в історію під назвою «гаряча точка сучасності». Я маю на увазі процес утворення
держави Ізраїль і ті арабсько-ізраїльські протиріччя, котрі виникли і, на жаль, до
цього часу не припиняються на Близькому Сході.
- Де шукати витоки цієї проблеми?
Виступ учнів: «На шляху до утворення своєї незалежної, суверенної держави».
Основні етапи утворення єврейської держави.
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Учитель: Відкрийте с.8-9 блоку 4 «Ізраїль:сподівання на єврейську державу»
- Чому ключове слово,яке падає в вічі є міграція?
Знайомство с текстом та робота з термінологією:
- сіонізм;
- на шляху до єврейської держави;
- антисіонізм.
Аналіз матеріалу. Робота з завданнями на с.9
Учитель. Право на свою, національну, державу – це невід’ємне право кожної
нації. Спробуйте, використовуючи методику «мозкового штурму», знайти
схожість та відмінність шляху утворення української і єврейської держави.
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Висунуті ідеї учнів.
Схожість
- сіонізм у євреїв та українська
національна ідея;
- давня, високо розвинена
культура українського та
єврейського народів;
- Ізраїль та Україна – молоді
держави;
- Зручне географічне
розташування між Сходом та
Заходом;
- впливові діаспори;
- релігійний вплив на суспільство.

Різниця
- різноманітність процесу
еміграції. Євреї вихідці з різних
країн;
- економічні особливості;
- складні зовнішньополітичні
відносини Ізраїлю з сусідніми
державами.

Висновок (роблять учні ): Оскільки багато поколінь євреїв проживали на
українських теренах, пов’язували свою долю з нею, враховуючи те, що
український та єврейський народ дуже довгий час не мали своєї державності, ми
бачимо більше схожості у процесі утворення держав.
Учитель: Враховуючи той факт, що євреїв дуже часто звинувачують у
односторонньому небажанні вирішити Ізраїльсько-Палестинський конфлікт,
спробуємо розібратися , коли справедлива конструктивна критика як головний
аспект розвитку сучасного демократичного суспільства переходить в
антисемітизм?
Учитель: Використовуючи метод «подвійного щоденника», ми зможемо
зрозуміти зміст блоку 5 «Просто критика чи антисемітизм?» (аркуш поділяємо на дві
частини)
- запишіть частину тексту яка
справила найбільше враження.

- чому записали саме цю частину
тексту;
- що вас змусило замислитися

Підведення підсумків. Учні висловлюють свою точку зору. Робота з завданнями
на с.11
Учитель: Дуже часто кажуть: «Історію творять самі люди». І дійсно, у багатьох
випадках, коли здається проблема є не вирішуваною, намагання порозумітися між
звичайними, у першу чергу молодими, незаангажованими багатьма умовностями
людьми, дає шанс на хоч невелику, але надію на те, що конфронтацію з часом
вдасться подолати. Обговорюючи цю проблему, ми звернемося до прикладу дружби
звичайних дівчат: іудейки ізраїльтянки Оделії і мусульманки палестинки Амал.
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Робота з посібником с.12-13 блок 6 «Амал і Оделія»
Учитель: Використовуючи метод «Евристична бесіда», ми зможемо,висловлюючи
свою точку зору, розібратися і знайти вірну відповідь.
-

Що таке стереотипи та упередження?
Який зміст ми вкладаємо в речення: «всі ми різні, але всі ми рівні»?
Чому ключовим реченням цього блоку є слова «Дружба під вогнем»?
Прочитайте листи дівчат. Яка головна думка поєднує зміст цих листів?
З якими проблемами можуть стикатися дівчата, що мешкають в Ізраїлі?
Чому Амал і Оделія товаришують, не дивлячись на перешкоди?
Поставте себе на місце дівчат. Як би вчинили Ви?
Як Ви розумієте слова «треба бути друзями через свої ідеї, а не через своє
походження»?

Висновок (роблять учні ): Дружба, не зважаючи на різність національну,
релігійну, соціальну, є шляхом вирішення протиріч, позбавлення ксенофобії,
побудови демократичного суспільства.
Заключна промова учителя: Сьогодні на уроці ми підіймали гострі проблеми, які
на перший погляд, стосуються іншого народу певної держави. Але
спілкуючись, аналізуючи, висловлюючи свою думку, ви, я думаю, зрозуміли, що
між націями та людьми при бажанні завжди можливо знайти шлях до
порозуміння.
Творче завдання: напишіть есе на тему «Що Вас зацікавило в темі уроку. Чи необхідно
підіймати питання, про які йшла мова на уроці?»
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Додатки
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