
Έχοντας επιστρέψει μόλις προ ολίγου στην έδρα μου έρχομαι να σας ευχαριστήσω εκ 

βάθους καρδίας για την ευκαιρία που μας δώσατε ώστε να επιμορφωθούμε στο Yad 

Vashem σε ζητήματα διδακτικής του Ολοκαυτώματος. Όλοι οι επιμορφωτές έκαναν 

εξαιρετικές εισηγήσεις και παρουσιάσεις, οι οποίες δεν περιορίστηκαν σε διδακτικές 

πρακτικές, αλλά απετέλεσαν ένα καθρέφτη της σημερινής κοινωνικής και πολιτικής 

πραγματικότητας στο Ισραήλ. Εκφράζοντας τα αισθήματα τιμής και ευχαριστίας όλων των 

συμμετεχόντων σας εύχομαι καλό καλοκαίρι και μένω πάντα στη διάθεσή σας. 

Αρχιμανδρίτης Σωφρόνιος Γκουτζίνης 

 

Ήταν μια αξέχαστη, πολύτιμη, μοναδική και ενδιαφέρουσα εμπειρία που συνδύαζε τόσο τη 

μάθηση του εκπαιδευτικού στόχου (διδασκαλία του Ολοκαυτώματος) μέσα σε ένα κλίμα 

θερμής φιλοξενίας και μάθησης με σεβασμό στις ανάγκες της εκπαίδευσης ενηλίκων  όσο 

και τη διερεύνηση του σύγχρονου Ισραήλ και της σύγχρονης πολλαπλής κοινωνικής αλλά 

και εθνικής του ταυτότητας. Προσωπικά έφυγα με περισσότερα ερωτήματα, που σημαίνει 

οτι όντως το σεμινάριο με προβλημάτισε ως εκπαιδευτικό και ως άνθρωπο, πράγμα που θα 

με οδηγήσει στην αναζήτηση περισσότερων απαντήσεων. Πραγματικά θα ήθελα να μη 

σταματήσει εδώ η επαφή μου με το Yad Vashem, αλλά η έρευνά μου, η συνεργασία και η 

αναζήτησή μου στο ζήτημα της διδασκαλίας του Ολοκαυτώματος, με τους συναδέλφους και 

συνεργάτες τόσο του   Yad Vashem όσο και τους Έλληνες εκπαιδευτικούς να συνεχιστεί.  

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε επικοινωνία και εύχομαι να μου ξαναδοθεί η ευκαιρία 

για ανάλογη συνεργασία στην οποία να συμβάλλω και γω με τις όποιες γνώσεις μου. 

Με εκτίμηση 

Ποταμιάς Γεώργιος 

Δάσκαλος 

Δρ ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ 

 

Θα  ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετική ευκαιρία που μου δώσατε να 

παρακολουθήσω ένα άρτια οργανωμένο και πάρα πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο στο  Yad 

Vashem και να επισκεφτώ την Ιερουσαλήμ, μια πόλη με γοητευτικό παρελθόν  αλλά και με 

ευχάριστο και ασφαλές παρόν. Τα πάντα (ταξίδι, διαμονή,  το ίδιο το σεμινάριο, οι επιπλέον 

ξεναγήσεις) ήταν άψογα οργανωμένα και πραγματικά η όλη εμπειρία αποτέλεσε ίσως την 

καλύτερη  εκπαιδευτική  και ταξιδιωτική μου εμπειρία. 

Ελπίζω στο μέλλον να προκύψουν και άλλες ευκαιρίες για συνεργασία με το Εβραϊκό 

Μουσείο Ελλάδας και το  Yad Vashem. 

Σας ευχαριστώ και πάλι  και σας παρακαλώ να μεταφέρετε τις ευχαριστίες και στους 

ανθρώπους του Yad Vashem. 

Με εκτίμηση 

Φωτεινή Φραντζή, Πάτρα 

 



θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε από βάθος καρδίας για την ευκαιρία που μας δώσατε 

να συμμετάσχουμε σε αυτό το τόσο ενδιαφέρον σεμινάριο. 

Η οργάνωση του σεμιναρίου ήταν εξαιρετικά εύστοχη και επιτυχής. Κάλυψε όλα τα στάδια 

της ιστορικής πορείας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το Ολοκαύτωμα, έδωσε εξηγήσεις με 

τρόπο επιστημονικό, επέλυσε απορίες και δημιούργησε ερωτήματα κριτικής θεώρησης. Οι 

εισηγητές ήταν άνθρωποι που αγαπούσαν αυτό που έκαναν και παρουσίασαν τη δουλειά 

τους με όρεξη και κέφι.  

Ιδιαίτερη εντύπωση μου έκανε το γεγονός ότι έδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα στη γνώμη μας 

ως ελλήνων εκπαιδευτικών, μια και ήρθε την τελευταία ημέρα και μας επισκέφτηκε όλη η 

ομάδα του εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Ο στόχος ήταν να ακούσουν τις παρατηρήσεις μας 

επί του υλικού και επί του σχεδιασμού και μάλιστα τις κατέγραφαν με μεγάλη προσοχή! 

Πρώτη φορά αισθάνθηκα περήφανη που είμαι Ελληνίδα εκπαιδευτικός! Συνήθως, σε άλλα 

εκπαιδευτικά ταξίδια δεν αισθάνομαι έτσι! 

Το υλικό ήταν πολύ καλά οργανωμένο και εξαιρετικής ποιότητας. Όπως παρατηρήσαμε και 

στη συζήτηση με τους υπεύθυνους, χρειάζεται περισσότερη δουλειά στο παιδαγωγικό και 

διδακτικό υπόβαθρο του υλικού, δηλαδή μεγαλύτερη έμφαση στον σχεδιασμό ανά 

ηλικιακή ομάδα σε μία βάση επιστημονικά και μεθοδολογικά πιο ισχυρή. Προτείναμε 

μάλιστα και την παροχή διδακτικού υλικού από εμάς καθώς και τη δημιουργία μιας 

πλατφόρμας ανάρτησης υλικού από διάφορες χώρες με στόχο να υπάρχει ανταλλαγή ιδεών 

με το Yad Vashem  (χωρίς απαραίτητα να δημοσιοποιείται αυτό το υλικό). 

Το ίδιο το Yad Vashem ήταν εντυπωσιακό και στη σύλληψη και στην υλοποίησή του. Μας 

έδωσε πολλές ιδέες και έμπνευση και ευχηθήκαμε μέσα μας να υπήρχε η αντίστοιχη 

υλοποίηση στην Ελλάδα για πολλά σημεία της ιστορίας μας που μένουν στο σκοτάδι και 

δεν θέλουμε να τα ψάξουμε περαιτέρω. Προσωπικά, σκέφτηκα ότι θα έπρεπε και εμείς να 

ηχογραφήσουμε και να βιντεοσκοπήσουμε πρωταγωνιστές της ιστορίας μας πριν 

αποβιώσουν. Θαύμασα πολύ αυτήν την αγωνία για την καταγραφή των προσωπικών 

ιστοριών που συνθέτουν την ιστορική μνήμη ενός λαού.  

Εκτιμήσαμε ιδιαίτερα την προσπάθεια ανοιχτής συζήτησης γύρω από το Μεσανατολικό σε 

αίθουσα του ξενοδοχείου. Πάντα η συζήτηση επιλύει προκαταλήψεις, φέρνει ζητήματα στο 

προσκήνιο και μορφώνει με τον καλύτερο τρόπο τους συμμετέχοντες. 

Το τμήμα του σεμιναρίου που περιελάμβανε τις εκδρομές είχε και αυτό ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον καθώς γνωρίσαμε και το υπόλοιπο Ισραήλ αλλά και τις ιστορικές του 

ιδιαιτερότητες άλλων περιόδων. Είχαμε ευκαιρίες ανάπαυλας και χαλάρωσης εκεί. 

Οι υπόλοιπες επισκέψεις μας (Πατριαρχείο, Τελ Αβίβ) πλαισίωσαν πολύ όμορφα όσα μας 

δόθηκαν ως ευκαιρίες να δούμε. Είχαμε δημιουργήσει μία πολύ όμορφη ευχάριστη παρέα 

και περάσαμε πολύ όμορφα. 

Πιστεύω ότι αυτό το ταξίδι ήταν ένα από τα ταξίδια ζωής που θα θυμόμαστε για πάντα. 

Γυρίσαμε πλούσιοι και εντυπωσιασμένοι. Προσωπικά από όλα τα στοιχεία κράτησα πιο 

πολύ την έντονη επιθυμία και ζέση ενός λαού να κρατήσει τη συλλογική μνήμη του, να 

στήσει το παρόν  του πάνω σε αυτήν αλλά και να στηριχτεί εκεί γερά, χτίζοντας το μέλλον 

του. Και αυτό, είναι εξαιρετικά συγκινητικό! 

 



Ευχαριστούμε πολύ τη διοργάνωση από το Εβραϊκό μουσείο, την κ. Σολομών προσωπικά 

που μας υποστήριξε οργανωτικά. 

Ευχαριστούμε τον Γιφτάχ για την άψογη και από χρονική άποψη διοργάνωση και την 

διεκπεραίωση. 

Ευχαριστούμε τους συναδέλφους για τη ζεστή παρέα και τη συντροφική τους διάθεση. 

Είμαστε στη διάθεση του Μουσείου για κάθε προσφορά διδακτικών μέσων, όπως 

υποδείξαμε και στους υπεύθυνους του Yad Vashem, καθώς και για κάθε δραστηριότητα στο 

μέλλον μέσα και έξω από το σχολείο, καθώς και στις θέσεις ευθύνης που έχουμε στο 

ΥΠΠΕΘ. 

Με εκτίμηση, 

Βάσω Καραμπέτσου 

 

Το σεμινάριο ήταν υπέροχο από κάθε άποψη. Οι διαλέξεις πολύ ενδιαφέρουσες, οι 

ξεναγήσεις πάρα πολύ καλές ενώ θα περιμέναμε λίγα περισσότερα εργαστήρια.  Η 

φιλοξενία, επίσης, απίστευτη. Επειδή δε θα είχαμε αλλιώς την ευκαιρία να συμμετέχουμε 

σε κάτι παρόμοιο, ευχαριστώ πολύ, τόσο το Εβραϊκό Μουσείο όσο και το Yad Vaschem. Ήδη 

σχεδιάζω και προετοιμάζω ένα σχέδιο εργασίας που θα εκπονήσω με τους μαθητές μου την 

επόμενη σχολική χρονιά με θέμα το ολοκαύτωμα, με βάση τα όσα άκουσα και έζησα αλλά 

και το υλικό που μας έδωσαν. 

Χρυσούλα Κολέσια 

 

! Η εμπειρία του ταξιδιού στο Ισραήλ ήταν μοναδική! Υπερέβη κατά πολύ τις προσδοκίες 

μου! Το σεμινάριο πολύ καλά οργανωμένο και οι διδάσκοντες στην πλειοψηφία τους πολύ 

καλοί δάσκαλοι! Η φιλοξενία άψογη! Γύρισα πλουσιότερη σε γνώση και παραστάσεις! Σας 

ευχαριστώ!  

Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι! 

Με εκτίμηση 

Ευρυδίκη Παπάζογλου 

 

 

ΕΚΘΕΣΗ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ YAD 

VASHEM ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ (03-10/07/2016) 

 

Αρχικά θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Εβραϊκό Μουσείο για την ευκαιρία που μας 

έδωσε να συμμετέχουμε σε ένα τόσο ενδιαφέρον σεμινάριο. Ευχαριστίες, επίσης αξίζουν 

στο Ίδρυμα Yad Vashem που επωμίστηκε τα έξοδα και την όλη διοργάνωση του σεμιναρίου. 

Η όλη διοργάνωση υπήρξε άψογη. Συγχαρητήρια αξίζουν στον υπεύθυνο του 

προγράμματος, από το Ίδρυμα YAD VASHEM, κ. Yiftach Ashkenazy, ο οποίος ήταν πάντοτε 



παρών, ακούραστος και ενδιαφερόταν να καλύψει κάθε ανάγκη του προγράμματος και του 

καθενός μας προσωπικά. 

 

Στην έκθεσή μας, θα αναφερθούμε αρχικά:  

Ι. Στα τεχνικά ζητήματα, όπως τα πιο κάτω: 

� οι μεταφορές με λεωφορείο από και προς το αεροδρόμιο και καθημερινά από και προς 

το Ίδρυμα YAD VASHEM  ήσαν άψογες 

� οι παροχές του ξενοδοχείου, δωμάτιο, πρωινό και βραδινό εξ ίσου άψογες 

� το προσωπικό του ξενοδοχείου ήταν φιλικό και εξυπηρετικό. 

 

Θα συνεχίσουμε με  

ΙΙ. Τις επισκέψεις – ξεναγήσεις όπως:  

� η επίσκεψη στο Yad Vashem Campus (The Children’s Memorial, The Hall of 

Remembrance, Memorial to the Deportees, Warsaw Ghetto Uprising Monument, The 

Avenue of the Righteous Among the Nations, The Historical Museum), η οποία ήταν 

πολύ ενδιαφέρουσα και μας δημιούργησε πολλά, διαφορετικά και ανάμικτα 

συναισθήματα εξ αιτίας της ιδιαίτερης δομής και παρουσίασης του 

διαπραγματευόμενου θέματος (του Ολοκαυτώματος).  

� η επίσκεψη στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ και  

� η εκδρομή στη Masada  – Νεκρά Θάλασσα , 

οι οποίες ήσαν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και μας προσέφεραν πολλές νέες γνώσεις.  

Ο ξεναγός, κ. Ben Lev Kadesh, ήταν πλήρως ενημερωμένος, γνώριζε το αντικείμενό του σε 

βάθος και χρησιμοποιώντας ενδιαφέρουσα μέθοδο έκανε τη γνωριμία με τις δύο περιοχές 

ιδιαίτερα ελκυστική. Του αξίζουν συγχαρητήρια. 

 

Θα ολοκληρώσουμε με αυτό καθαυτό το 

ΙΙΙ. Σεμινάριο για Έλληνες εκπαιδευτικούς σχετικά με τη διδασκαλία του Ολοκαυτώματος: 

Η όλη δομή του σεμιναρίου υπήρξε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Οι πέντε ενότητες, όπως είχαν 

διαρθρωθεί, μας έδωσαν την ευκαιρία να εισχωρήσουμε αρχικά στον εβραϊκό τρόπο ζωής 

και στον αντισημιτισμό στην περίοδο πριν από το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και στη συνέχεια 

βοήθησαν να κατανοήσουμε τι σημαίνει Ιουδαϊσμός και ποια η παιδαγωγική φιλοσοφία 

του YAD VASHEM σχετικά με το Ολοκαύτωμα. 

Η διδασκαλία του Ολοκαυτώματος μέσα από προσωπικές ιστορίες υπήρξε, θα λέγαμε, 

συναρπαστική και αυτό οφείλεται κατά μεγάλο μέρος στην εξαιρετική παρουσίαση  της Δρ. 

Noa Mkayton. Ο τρόπος διδακτικής της «Τελικής Λύσης», καθώς και της χρήσης του 

«Παρελθόντος στο Παρόν» ήταν επίσης ενδιαφέρον. 



Σε γενικές γραμμές πολύ πιο ενδιαφέροντα ήσαν τα workshops  από τις διαλέξεις και 

θεωρούμε ότι η άποψη αυτή ήταν κοινή σε όλη την ομάδα. 

Κορυφαίοι εισηγητές – επιμορφωτές υπήρξαν οι Dr. Noa Mkayton, Ben Lev Kadesh, Daniel 

Rozenga, Yoni Berrous, Dr. Shira Kupfer, Sheryl Ohayon, Yiftach Ashkenazy, Dr. Rob Rozett.    

Η παρουσίαση του Κέντρου Μάθησης (Learning Center) του Yad Vashem από τον κ. Yiftach 

Ashkenazy, υπήρξε μια εξαιρετική εμπειρία, επίσης, και ζητήθηκε από τους 

επιμορφούμενους να δουλέψουν για κάποιες ώρες επιπλέον την τελευταία ημέρα.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

I. Θεωρούμε ότι, η μεγαλύτερη χρήση workshops αντί των εισηγήσεων, δηλαδή η 

αντιστροφή της αναλογίας, θα πρόσθετε πολύ περισσότερα στοιχεία στο σεμινάριο. 

II. Θεωρούμε ότι χρειάζονται κάποιου είδους δεσμεύσεις από τους επιμορφούμενους, 

αλλά και μια πιο αυστηρή στάση από το  Yad Vashem (ημερήσιο παρουσιολόγιο, 

υπεύθυνη δήλωση υποχρεωτικής παρουσίας κ. ά.)  για την αποφυγή κάποιων 

προβλημάτων, τα οποία αναφύονται εξ αιτίας της ελλιπούς παρακολούθησης του 

σεμιναρίου από ορισμένους. Δεν είναι σωστό να αποκλείονται άτομα με ουσιαστική 

δέσμευση παρακολούθησης, έναντι άλλων που δεν παρακολουθούν τακτικά και 

απουσιάζουν  ημέρες ολόκληρες κάνοντας τουρισμό χρησιμοποιώντας τη χορηγία του 

Yad Vashem. 

Θεωρούμε, τέλος, ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες χρήσης του υλικού του 

Ολοκαυτώματος, αλλά και των νεοαποκτηθεισών γνώσεων από τους ήδη επιμορφωμένους 

εκπαιδευτικούς είτε σε συσχετισμό και σύνδεση με την Γενική Ιστορία είτε σε μορφή 

project. Γι’ αυτό και θεωρούμε εξαιρετική την ευκαιρία.       

 

Σοφία Π. Χριστοπούλου  

Προϊσταμένη Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης  

Δ/θμιας Εκπ/σης Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας          

 

Mετά την  επιστροφή μου από το  Ισραήλ, αισθάνομαι  την ανάγκη  να ευχαριστήσω  από 

την καρδιά μου  το Εβραϊκό Μουσείο , που μου έδωσε τη μοναδική ευκαιρία  να επισκεφτώ 

το Ισραήλ και να παρακολουθήσω το σεμινάριο στο Yad Vashem. Ένα σεμινάριο πολύ 

υψηλού επιπέδου, με εξαιρετικούς εισηγητές, με ανοικτό διάλογο ,σε ένα  ιδανικό,  φυσικό 

και εκπαιδευτικό περιβάλλον, με ευγενικούς και φιλόξενους ανθρώπους. Έχω  συμμετάσχει 

σε πολλά  συνέδρια και σεμινάρια σε όλη την Ευρώπη, με πολλές  και διαφορετικές 

ιδιότητες, όμως το συγκεκριμένο ήταν κάτι  μοναδικό, και διαφορετικό. Επιπλέον, 

προσέφερε άφθονο  εκπαιδευτικό υλικό, έγκυρη πληροφόρηση, πρότεινε  παιδαγωγικές 

προσεγγίσεις  και ιδέες  που θα συντελέσουν στην βελτιστοποίηση  των δικών μου 

πρακτικών και προτάσεων. Θεωρώ πολύ τυχερό τον εαυτό μου που το παρακολούθησα  και 

χωρίς  καμιά δόση υπερβολής ξεπέρασε τις προσδοκίες μου. 



Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω, εσάς προσωπικά ,για την έγκαιρη πληροφόρηση , την  

ευγένεια σας,  να απαντάτε πρόθυμα σε κάθε ερώτηση και για την άρτια οργάνωση  και 

προγραμματισμό του ταξιδιού. Θα ήταν μεγάλη παράλειψη αν δεν  ανέφερα τη μεγάλη 

προσφορά ,του ευγενικού  και  πάντα πρόθυμου Yiftach Ashkenazy, που οργάνωσε και 

συντόνισε   με κάθε λεπτομέρεια το σύνολο των δραστηριοτήτων. 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους. 

                                                                         Με εκτίμηση, 

                                                                     Αντώνης Τζανακάκης 

                                                                          Μαθηματικός 

                                                           Διευθυντής 2ου Γυμνασίου Γέρακα  

 

 

Το Σεμινάριο στο Yad Vashem ήταν σαφώς ανώτερο από ότι περίμενα. Η φιλοξενία και η 

αίσθηση ασφάλειας ήταν άψογη, το ημερήσιο πρόγραμμα ήταν περιεκτικό και κάλυπτε όλο 

το φάσμα της θεματολογίας της Διδασκαλίας του Ολοκαυτώματος, οι δε εισηγητές ήταν 

εξαιρετικοί και συνεργάσιμοι. Το συγκλονιστικότερο σημείο ήταν η περιήγηση στο Yad 

Vashem Campus καθώς και στο Historical Museum of Yad Vashem. Το σημαντικότερο για 

εμένα προσωπικά ήταν ότι αποκόμισα πολλές γνώσεις σχετικά με το Ολοκαύτωμα - 

Εξολόθρευση  των Εβραίων από τους ναζί, έμαθα για την Εβραϊκή Θρησκεία, τον Ιουδαϊσμό 

και την ιστορία της επιβίωσης ενός Έθνους. Η Διδασκαλία του Ολοκαυτώματος είναι ένα 

μεγάλο οικοδόμημα αλλά το διάστημα 4-10 Ιουλίου 2016 προσθέσαμε εμείς οι 

συμμετέχοντες καθηγητές ένα σημαντικό κομμάτι στη προσπάθειά μας to preserve and 

defend the respect of Mankind.  

Ευχαριστώ και πάλι το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος και εσάς για το Σεμινάριο στο Yad 

Vashem. 

 

Με εκτίμηση 

Απολλωνία Ξενοπούλου ΠΕ07/02, M. Ed. 

Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη μοναδική εμπειρία που είχα στο σεμινάριο του Yad 

Vashem. Όλα ήταν άψογα οργανωμένα, η φιλοξενία μοναδική καθώς και το αίσθημα 

ασφάλειας. Θαύμασα το Μουσείο για Ολοκαύτωμα, το Μουσείο Τέχνης, συγκλονιστικό 

επίσης ήταν το Τμήμα που ήταν αφιερωμένο στα παιδιά. Ακόμη θέλω να επισημάνω τις 

αντιφατικές απαντήσεις στις διάφορες ερωτήσεις όπου σου αφήνουν το περιθώριο να 

επιλέξεις χωρίς να επιβάλουν μια και μόνη απάντηση. Θέλω να τονίσω ιδιαίτερα τη 

χρησιμότητα του Εκπαιδευτικού υλικού που μας δόθηκε. 

Ευχαριστώ από βάθους καρδίας για την εξαίρετη εμπειρία. 

Αναστασία Ευαγγελοπούλου 

Διευθύντρια σχολείου 


