Skup 'Poučavanje o holokaustu'
Srijeda, 25 Siječanj 2012 15:51

Poučavanje o holokaustu i sprečavanju zločina protiv čovječnosti državni je stručni skup koji
traje do 27. siječnja i na kojemu će domaći i međunarodni stručnjaci dati učiteljima i
nastavnicima smjernice o tome kako poučavati o holokaustu, upoznati ih s postignućima te im u
radionicama dati primjere pristupa toj temi kako bi ih mogli primijeniti u nastavi. Skup koji se
održava devetu godinu namijenjen je učiteljima i nastavnicima povijesti, etike, vjeronauka,
filozofije, sociologije, hrvatskoga i stranog jezika, a organizira ga Agencija za odgoj i
obrazovanje u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvom kulture i
Yad Vashemom iz Izraela. Osim u Zagrebu skup se održava i u Spomen-području Jasenovac.
Ministar znanosti, obrazovanja i sporta Željko Jovanović drži da je važno podsjećati na žrtve
holokausta, na taj najveći zločin u povijesti čovječanstva, jer to dugujemo stradalima. Upozorio
je kako se može čitati i da se holokaust minimalizira, minorizira, pa čak i negira, istaknuvši kako
je najbolji odgovor na takve tendencije obrazovanje. U okviru toga Ministarstvo planira uvesti
novi predmet, odgoj za demokratsko građanstvo, koji će podići poučavanje o tom najmračnijem
periodu čovječanstva na višu razinu.
Najavio je i da će se s izraelskim centrom za edukaciju o holokaustu Yad Vashemom nakon
niza godina suradnje, među kojima je i organizacija današnjega skupa, potpisati memorandum
o razumijevanju kojim će se dodatno poduprijeti sve aktivnosti i programi vezani za temu
holokausta u RH.
Važnost sjećanja
Veleposlanik Države Izrael Yosef Amrani govorio je o suočavanje s poviješću u vremenima
promjene te upozorio na važnost sjećanja u društvima, pri čemu važnu ulogu imaju politička
vodstva zemalja koja bi to trebala poticati. S time u vezi je izrazio zadovoljstvo što se, kako je
rekao, u nas osjeća promjena u zraku te istaknuo važnost napora za bolje obrazovanje, a kako
bi se tim putem došlo do ljudi. Osvrnuo se na trend među pseudointelektualcima koji pitaju
zašto se toliko govori o holokaustu, ocijenivši da pitanje toga masovnog zločina nije samo
židovsko pitanje već pitanje čovječanstva. Ubijanje je ubijanje, kao i kod Jasenovca i Bleiburga,
ocijenio je Amrani.
Izvor:
HRT

1/1

