PROJEKT HOLOKAUST – NESMIEME ZABUDNÚŤ

Súkromné centrum voľného času v Detve je realizátorom projektu Holokaust - nesmieme
zabudnúť.
Projekt Holokaust - nesmieme zabudnúť sa realizuje v školskom roku 2016/2017 na ZŠ J.J.
Thurzu, ZŠ A. Vagača , ZŠ Obrancov Mieru, ZŠ Krivec Hriňová, ZŠ Slatinské Lazy a na Gymnáziu
v Detve. Projekt pozostáva zo slávnostného otvorenia a vyhodnotenia, dvoch testovaní žiakov
(vstupné a výstupné) a z desiatich edukačných blokov. Okrem medzipredmetového pôsobenia
projekt zahŕňa prednášky, aktívne diskusie, kreatívne metódy poznávania, exkurzie, umelecké
stvárnenie témy a iné formy.
Obsah a harmonogram projektu:
slávnostné otvorenie projektu, vstupný test - Cieľom je oboznámenie žiakov/študentov
s projektom, organizačné pokyny, napísanie vstupného testu vedomostí o téme holokaustu.
Blok 1 Židia – kto sú Židia a odkiaľ prišli? - Cieľom bloku je vysvetliť žiakom/študentom podstatu
židovskej komunity – jej históriu, osobitosti, kultúru a zvyky a hlavne jej etnickú a náboženskú
diferenciáciu. Aktivitami bloku sú: prednáška, dokument, hudobné ukážky, brainstormingová
metóda na spoločné a rozdielne znaky medzi našou a židovskou komunitou.
Blok 2 Antisemitizmus a holokaust v Európe - Cieľom bloku je poukázať na fenomény
antisemitizmu a holokaustu a ich podoby v rôznych krajinách. Aktivitami bloku sú: prednáška,

diskusia, ktorej cieľom je hľadať odpovede na otázky (Ako je to možné? Prečo sa to stalo? Čo sa
konkrétne odohralo?) a prehľad odbornej a beletrickej literatúry k téme.
Blok 3 Európsky holokaust vo filme - Cieľom bloku je pomocou filmu Schindlerov zoznam
a dokumentu Sila ľudskosti demonštrovať podstatu a priebeh európskeho holokaustu, ktorý
zasiahol všetky sociálne a vekové skupiny. Vybrané tituly majú aj nádych solidarity a pomoci, čím
poukazujú, že aj v beznádeji a dobe zla sa našli dobrí a odvážni ľudia.
Blok 4 Kritická analýza Židovského kódexu - Cieľom bloku je pochopiť absurdnosť a nemorálnosť
právneho kódexu zavedeného štátnou mocou voči určitej občianskej skupine spoločnosti. V rámci
prezentácie témy poukázanie na osudy slovenských Židov a osobitosti tohto procesu. Aktivity
bloku: prednáška, spoločná analýza bodov židovského kódexu, diskusia.
Blok 5 Umelecké stvárnenie holokaustu - Prostredníctvom vlastnej emócie a kreativity vyjadriť
osobné stanovisko k holokaustu. Aktivity bloku: vyrobenie vlastnej „Dávidovej hviezdy“ a jej
nosenie počas dohodnutého času. Cieľom tejto aktivity je pochopenie a precítenie označenia ľudí
určitej skupiny. Ďalšími aktivity sú voliteľné: maľba, báseň, slohová úvaha.

Blok 6 Slovenský holokaust vo filme - Cieľom bloku je pomocou filmov Námestie sv. Alžbety,
Nedodržaný sľub a Obchod na korze demonštrovať holokaust a perzekúcie voči Židom aj
v slovenských podmienkach.
Blok 7 Archívny výskum - Cieľom bloku je oboznámiť sa s originálnymi, dobovými archívnymi
dokumentmi týkajúcimi sa holokaustu. Výskumný deň prebehne v Štátnom archíve Banská
Bystrica, pobočka Zvolen, v rámci fondu Okresný úrd 1923-1945. Aktivity bloku: archívny
výskum, prezentácia nájdených faktov formou referátu a ich následná analýza.
Blok 8 Exkurzia - Návšteva slovenského zberného a koncentračného tábora, dnes Múzea
holokaustu

v Seredi.

Cieľom

je

podať

žiakom/študentom

nové

informácie

a ukázať

reprezentatívne priestory holokaustu na Slovensku.
Blok 9 Po stopách detvianskych Židov – Cieľom je ukázať holokaust ako prítomný fenomén aj
v našom meste. Aktivity bloku: prednáška, exkurzia v meste.
Blok 10 Skupinové projekty – Cieľom skupinových projektov je vlastná edukačná a kreatívna
činnosť na stvárnenie témy. Tie sú zadané na samom začiatku projektu pre dvojice - trojice
žiakov/študentov. Projekt musí mať formálne náležitosti a dostatočný stupeň vlastného prínosu
a originality.
výstupný test –Nosnou časťou celého projektu je výstupný test, ktorý preukáže a potvrdí
pochopenie témy holokaustu u našej mladej generácii.
slávnostné vyhodnotenie projektu – V rámci slávnostného vyhodnotenia budú prezentované
výsledky

projektu

absolvovaní projektu.

a žiakom/študentom

odovzdané

certifikáty

o úspešnom/neúspešnom

Cieľ projektu a merateľné parametre: Cieľom projektu je zvýšenie poznania mladej generácie
o holokauste, ako o fenoméne súvisiacom s ideológiou nacizmu, xenofóbie a antisemitizmu počas
druhej svetovej vojny, ako aj v snahe so zvýšením kognitívnej úrovne témy podporovať toleranciu
mladých ľudí voči národnostným a náboženským menšinám. Projekt má napomôcť budovaniu
kritického myslenia, aplikácii a analýze faktov ako aj upevneniu morálnych a humánnych hodnôt.
Hlavným výstupom je test, pozostávajúci zo vstupného a výstupného testu. Porovnaním týchto
dvoch testov získame mieru pochopenia a aplikovania faktov z jednotlivých blokov.

