
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: “Ο Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ  - Η Οικογένεια ΜΟΛΧΟ “

                                                                                                    Βάια Μανώλη, 

                                                                                                    Δασκάλα, Δ/ντρια Δ.Σ.Ισθμίας

Διάρκεια:  4 ώρ. 45 λ.   

Αριθμός συμμετεχόντων:   20

Λέξεις Κλειδιά: Ολοκαύτωμα, Β Παγκόσμιος Πόλεμος, Ιστορία, Παρελθόν, Καθημερινή ζωή, Ανθρώπινα

Δικαιώματα, Διλλήματα, Αξίες, Διαφορετικότητα,  Πολυπολιτισμός, Ενσυναίσθηση, Διάλογος, Μέλλον

Στόχοι: 

Οι συμμετέχοντες/ουσες να:
- Εξοικειωθούν με το παρελθόν 
- Ερευνήσουν στοιχεία μέσα από ποικιλία πηγών
- Κατανοήσουν ιστορικά γεγονότα  
- Ευαισθητοποιηθούν σε θέματα ρατσισμού και ξενοφοβίας 
- Προβληματιστούν για τις αξίες και την ηθική στη ζωή    
- Εκφραστούν με πολλούς τρόπους  
- Σεβαστούν τη διαφορετικότητα 

- Αποκτήσουν ενσυναίσθηση 

- Αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη

- Εργαστούν σε ομάδες 
- Εξοικειωθούν με εργαλεία ΤΠΕ 

- Δημιουργήσουν πολυτροπικά κείμενα

Εισαγωγή

Ο Β Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν μια μεγάλη καταστροφή για την ανθρωπότητα. Πολλοί άνθρωποι έχασαν

τη ζωή τους ενώ ομάδες όπως και οι Εβραίοι αντιμετωπίστηκαν με απίστευτη σκληρότητα.  

Οι Εβραίοι ζούσαν σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Στην Ελλάδα ζούσαν σε πολλές πόλεις –

πολυπολιτισμικές κατά βάση και  είχαν  ενεργό ρόλο στη οικονομική, πολιτική  και πνευματική ζωή του

τόπου. Ζούσαν ειρηνικά με τον υπόλοιπο πληθυσμό  ενώ διατηρούσαν και  την ταυτότητά τους. Κατά τη

διάρκεια του Β Παγκόσμιου Πολέμου αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν  τα σπίτια και τις δουλειές τους,

να χάσουν συγγενείς,  σπίτια  και  ιδιοκτησία,  να  ζήσουν σε  «γκέτο» και  τελικά να μεταφερθούν σε

στρατόπεδα συγκέντρωσης  όπου οι περισσότεροι θανατώθηκαν με φρικτό τρόπο. 



Το θέμα του Ολοκαυτώματος είναι  πολύ δύσκολο να προσεγγιστεί  ειδικά από μαθητές/τριες  11-12

ετών.  Αποτελεί, όμως, αναγκαιότητα ώστε να βοηθηθούν οι μελλοντικοί πολίτες να κατανοήσουν τις

συγκεκριμένες  συνθήκες,  να  ευαισθητοποιηθούν  ως  προς  τα  φαινόμενα  του  ρατσισμού  και  της

ξενοφοβίας τα οποία δυνητικά αφορούν όλους.   

Οι μαθητές/τριες της ηλικίας αυτής  παρακολουθούν το μάθημα της Ιστορίας  στο Σχολείο  και έχουν

κάποιες  γνώσεις  για τον Β  Παγκόσμιο Πόλεμο και  το Ολοκαύτωμα.  Υπάρχει,  επίσης,  περίπτωση να

έχουν στην οικογένειά τους άτομα που έζησαν ή και πολέμησαν τότε όπως και περίπτωση να υπάρχει

μαρτυρία εβραϊκού στοιχείου στην περιοχή τους. 

Η συγκεκριμένη πρόταση αποσκοπεί στην ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης με την κατανόηση των

ιστορικών  γεγονότων  και  τη  σύνδεση  αιτίων  και  αποτελεσμάτων  και  από  την  άλλη  την

ανάπτυξη της ιστορικής συνείδησης με την κατανόηση της συμπεριφοράς του ανθρώπου σε

συγκεκριμένες  καταστάσεις  και  την  εξασφάλιση  των  προϋποθέσεων  για  την  εκδήλωση

υπεύθυνης συμπεριφοράς στο παρόν και το μέλλον (ΑΠΣ 2003: 177).

Μέσα  από  την  παρέμβαση,  ακόμα  και  χωρίς  προηγούμενες  γνώσεις  για  το  θέμα,  οι

συμμετέχοντες/ουσες  στο  εργαστήριο  παρακολουθούν  μια  ταινία  για  την  Οικογένεια  Μόλχο  στη

Θεσσαλονίκη.  Η ιστορία της οικογένειας στην έντονα πολυπολιτισμική πόλη της Θεσσαλονίκης, με μια

ισχυρή και δυναμική Εβραϊκή κοινότητα, ξετυλίγει και τις συνθήκες της εποχής. 

Είναι σημαντικό για τα παιδιά της ηλικίας αυτής κατά τη διάρκεια ενασχόλησης με το παρελθόν  να

γίνονται συγκεκριμένες αναφορές, να μπορούν να δουν πρόσωπα και να ακούσουν ιστορίες που τα

βοηθούν να βάλουν τον εαυτό τους στη θέση του άλλου και να κατανοήσουν τις διαφορετικές  πλευρές

(Εβραϊκό Μουσείο, 2017) μέσα από την αξιοποίηση των πηγών. 

Χρειάζεται επίσης να αξιοποιηθούν και οι απόψεις ανθρώπων εκτός της Εβραϊκής κοινότητας –γείτονες,

ιερείς, στρατιώτες, Γερμανοί κ.α.  ενώ απαραίτητη είναι  και η αναφορά στα άτομα που βοήθησαν να

Εβραίους να γλυτώσουν αψηφώντας τους κινδύνους που αντιμετώπιζαν και οι ίδιοι από μια τέτοια

πράξη.   Τέτοιες  συμπεριφορές  δείχνουν  ότι  οι  άνθρωποι  μπορούν να κάνουν  τη  διαφορά… κι  ότι

υπάρχει ακόμα ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον.  

                                                                                    Είναι ώρα να  γνωρίσουμε την Οικογένεια Μόλχο. 

Μεθοδολογία    



Σύμφωνα με τις νέες μεθοδολογικές προσεγγίσεις,  οι μαθητευόμενοι/ες στο πλαίσιο της εκπαίδευσής

τους, χρειάζεται  να εφοδιαστούν με τις δεξιότητες του 21ου αι.,  οι οποίες  θα τους  βοηθήσουν να

κατανοήσουν  και  να  αποκωδικοποιήσουν  την  πραγματικότητα  στην  οποία  ζουν,   να  αποκτήσουν

σεβασμό και να αναγνωρίσουν τα οφέλη της διαφορετικότητας και της πολυπολιτισμικότητας.

Προωθείται  ο  ομαδοσυνεργατικός  τρόπος  εργασίας   ο  οποίος  δίνει  την  ευκαιρία  στα  παιδιά  να

αναλάβουν  πρωτοβουλίες  και ρόλους.  Δημιουργούν μια αναπτυξιακή δυναμική που επιτρέπει στα

μέλη της ομάδας να ξεπεράσουν τα ατομικά τους όρια σκέψης και πράξης, που κανένα από τα μέλη δε

θα μπορούσε ατομικά, εκτός ομάδας, να αναπτύξει (Ματσαγγούρας 2000). 

Ο/η  εκπαιδευτικός  αποκτά  ρόλο  διευκολυντή  που  προσπαθεί  να  συμβουλεύει  και  να  στηρίζει  τις

ομάδες στις πιθανές δυσκολίες τους  και να βοηθάει όπου υπάρχει (Ράπτης 2010). 

Οι συμμετέχοντες/ουσες εργάστηκαν στην Ολομέλεια κατά τις φάσεις Ευαισθητοποίησης, Αξιολόγησης

αλλά και  των παρουσιάσεων.  Κατά  τη  διάρκεια  της  Υλοποίησης   στις  ομάδες  τους  ερεύνησαν  και

επεξεργάστηκαν κριτικά δεδομένα από ποικίλες πηγές- διαδίκτυο, ιστοσελίδες, πολυτροπικά κείμενα,

κ.α., αλληλεπίδρασαν, συζήτησαν, συνεργάστηκαν για να απαντήσουν σε ερωτήσεις και ετοίμασαν τις

παρουσιάσεις τους   πριν τις μοιραστούν  με όλες τις ομάδες.

Οι  δραστηριότητες  που  σχετίζονται  με τον πραγματικό κόσμο,  επεκτείνονται  σε  ποικίλες  θεματικές

ενότητες, παρέχουν πολλαπλές πηγές πληροφοριών προωθούν τους πολλαπλούς τρόπους αντίληψης

και ερμηνείας και την καλλιέργεια δεξιοτήτων (Lombardi 2007).

Η παρέμβαση συσχετίστηκε με τα γνωστικά αντικείμενα  της Ιστορίας, της Κοινωνικής και Πολιτικής

Αγωγής, της Γεωγραφίας, των Εικαστικών, των ΤΠΕ. Προτείνεται για μαθητές/τριες  ΣΤ τάξης Δημ. ( 11-

12 ετών) αλλά με τις  κατάλληλες τροποποιήσεις μπορεί να προσαρμοστεί   και σε άλλες  ηλικιακές

ομάδες. 

Για την υλοποίησή της απαιτείται  Σχολικό Εργαστήριο με σύνδεση στο διαδίκτυο. 

Ο/η εκπαιδευτικός ελέγχει τις ιστοσελίδες και δημιουργεί συντομεύσεις στην επιφάνεια εργασίας.

Οι  εκπαιδευόμενοι  χρειάζεται  να  είναι  εξοικειωμένοι  με  την  εργασία  σε  ομάδες  και  να  γνωρίζουν

βασικές εφαρμογές των ΤΠΕ.

Υλικά 

- Υπολογιστής και προτζέκτορας ή διαδραστικός πίνακας 
- Σύνδεση στο διαδίκτυο  

- Μαρκαδόροι και Πίνακας 



- Χαρτί του μέτρου 

- Χαρτιά και μολύβια

- Χάρτες Ευρώπης και Ελλάδας

- Ιστορικοί χάρτες για Β Παγκόσμιο Πόλεμο 

 Υλοποίηση 

A. Νοητικός χάρτης    (15   λεπτά  )

Οι Νοητικοί χάρτες είναι εργαλεία που χρησιμεύουν για την καταγραφή των προηγούμενων γνώσεων

και απόψεων των μαθητών/τριών  και τους βοηθούν να οργανώσουν τις σκέψεις τους (Novak 1998). 

Τα παιδιά σε ομάδες των 3-4 ατόμων κατέγραψαν σ’ ένα κομμάτι  χαρτί   Α4 ιδέες και  απόψεις  με

κεντρική έννοια το «ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ». 

Ο/η εκπαιδευτικός δημιουργεί σε χαρτί του μέτρου ένα νοητικό χάρτη όπου περιέχονται όσα έχουν ήδη

καταγράψει τα παιδιά, χωρισμένα σε κατηγορίες. 

Τα μέλη κάθε ομάδας εξήγησαν  τις επιλογές τους.

B. ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΣΕ ΕΞΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: Παρακολούθηση ταινίας   -  (45 λεπτά)

Η  ταινία  διατίθεται  ελεύθερα  από  την  ιστοσελίδα  του  Φορέα  CENTROPA (www  .  centropa  .  org  -

σύνδεσμος: http://www.centropa.org/centropa-cinema?

language=el&field_audio_language_value_1=All&subtitle_language=All&field_subtitle_language_value

=All&title= ) και διατίθεται στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα.   

Χωρίζεται σε 6 κεφάλαια όπου δίνονται πολλές πληροφορίες για την συγκεκριμένη ιστορική περίοδο. Η

ταινία μπορεί να χωριστεί σε τρία μέρη. 

ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ :  Κεφάλαιο 1ο  Υπήρχε κάποτε ένας άλλος  κόσμος 

                                        Κεφάλαιο  2ο  Ο κόσμος που βρήκαμε ο κόσμος που φτιάξαμε         

                                       Κεφάλαιο 3ο  Αυτή η κοπέλα είναι για σένα  

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ :  Κεφάλαιο  4ο Όταν σκοτείνιασε ο κόσμος

                                                                Κεφάλαιο 5ο  Η φυγή    

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ:   Κεφάλαιο 6ο  Ένας κόσμος βιβλίων -Λόγια που  δεν  ειπώθηκαν 

http://www.centropa.org/
http://www.centropa.org/centropa-cinema?language=el&field_audio_language_value_1=All&subtitle_language=All&field_subtitle_language_value=All&title
http://www.centropa.org/centropa-cinema?language=el&field_audio_language_value_1=All&subtitle_language=All&field_subtitle_language_value=All&title
http://www.centropa.org/centropa-cinema?language=el&field_audio_language_value_1=All&subtitle_language=All&field_subtitle_language_value=All&title


              

Γ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ  (90 λεπτά)

Κάθε  ομάδα  ερεύνησε  για  συγκεκριμένο  θέμα  και  κατέγραψε   τα  αποτελέσματα.  Σε  κάποιες

περιπτώσεις είδαν ξανά όσα αποσπάσματα της ταινίας χρειάστηκε.

Στο τέλος έγινε  συζήτηση για τα άτομα της οικογένειας, τη ζωή στη Θεσσαλονίκη κ.α. αποφεύγοντας

την πρόκληση  συναισθημάτων λύπης και οίκτου. 

Οι ομάδες  απάντησαν στις ερωτήσεις  και ετοίμασαν τις  παρουσιάσεις τους.

Συνοπτική περιγραφή των Φύλλων Εργασίας

1η ομάδα:   Η ζωή πριν τον πόλεμο    

                    

Οι  μαθητές/τριες  στην  1η Ομάδα  περιγράφουν  την  πόλη  της  Θεσσαλονίκης  πριν  τον  πόλεμο

χρησιμοποιώντας  4 έως  6 επίθετα.

Συζητούν για την Εβραϊκή κοινότητα και την σημασία του Βιβλιοπωλείου της οικογένειας Μόλχο για την

κοινότητα αλλά και την πόλη.

Καταγράφουν περιοχές και πόλεις που αναφέρονται.

Αναζητούν τις γιορτές/τελετές των Εβραίων.

Συζητούν για την οικογένεια και τα μέλη της, τις δουλειές και τα ενδιαφέροντά τους. 



Καταγράφουν  σκέψεις  και  συναισθήματα  για  τις  δουλειές  τους  και  το  ιδιαίτερο  δέσιμο  με  το

βιβλιοπωλείο.  

2η ομάδα: Κατά τη διάρκεια του πολέμου    

Στη 2η Ομάδα, μαθητές και μαθήτριες αναζητούν τα σημάδια που δείχνουν ότι η κατάσταση δεν ήταν

καλή για τους Εβραίους στη Θεσσαλονίκη.  

                       

Ερευνούν και γράφουν τα «μέτρα» που πήραν οι Ναζί στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες.

Αναζητούν  τη σημασία των λέξεων –χρησιμοποιούν το λεξικό όπου θεωρούν αναγκαίο:  

δίωξη, μετεγκατάσταση, λεηλασία, φυγή,  διάσωση,  στρατόπεδο, εξόντωση, Ολοκαύτωμα.

Συζητούν και κρατούν σημειώσεις για τον τρόπο που τα μέλη της οικογένειας απέφυγαν την σύλληψη

και τα μέρη τα οποία σχετίζονται με αυτό.

Σχολιάζουν  τον  τρόπο  που  οι  Έλληνες  χριστιανοί  βοήθησαν  τους  Εβραίους  γείτονες,  τις  δύσκολες

αποφάσεις που χρειάστηκε να πάρουν  και τις συνέπειες που είχαν να αντιμετωπίσουν.   

Εκφράζουν τις απόψεις τους για τα διλήμματα στην καθημερινή ζωή.  

3η ομάδα:    Η ζωή μετά τον πόλεμο    

             

Τα  παιδιά  στην  3η ομάδα  συζητούν  για  το  γάμο  της  Ρενέ  με  το  Σόλωνα   Μόλχο  και  την  Εβραϊκή

κοινότητα στη Θεσσαλονίκη.



Σχολιάζουν το γάμο και τον τρόπο που αντιμετώπιζαν τη  ζωή στο στρατόπεδο συγκέντρωσης.

Αναζητούν στοιχεία και γράφουν ένα άρθρο για το Εβραϊκό Κοιμητήριο Tστην πόλη. Επίσης, συζητούν

για τις σκέψεις και τα συναισθήματα της κοινότητας για την καταστροφή του.    

Παρουσίαση 

Κάθε ομάδα παρουσιάζει τα αποτελέσματα σύμφωνα με το θέμα της και με τον τρόπο που θέλει.

Προτεινόμενοι  τρόποι  παρουσίασης:  Auto collage –  παρουσίαση  Prezi  –  Θεατρικά  στιγμιότυπα  –

Ζωγραφιές – Διαγράμματα –Παρουσίαση PowerPoint κ.α. 

Δ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (45 λεπτά)   

Η αξιολόγηση  είναι  αναγκαία  για  την  εκπαιδευτική  διαδικασία  γιατί  παρέχει  πληροφορίες  για  την

επιτυχία όχι μόνο της παρέμβασης αλλά και της μαθησιακής εμπειρίας (Κόκκοτας, 2003). 

Στη σχολική αίθουσα, οι μαθητές/τριες

 αναζήτησαν  και  εντόπισαν  στον  χάρτη  Ελλάδας  και  Ευρώπης  περιοχές  και  πόλεις  που

αναφέρονται,
 βρήκαν ομοιότητες μεταξύ Εβραϊκών και Χριστιανικών γιορτών και τελετών,
 δημιούργησαν  γραμμή  του  χρόνου  όπου  σημείωσαν  ημερομηνίες  σημαντικές  για  την

οικογένεια και την ιστορική περίοδο, 
 σκέφτηκαν και έγραψαν  ερωτήσεις για τα μέλη της οικογένειας Μόλχο.

Οι μαθητές/τριες συζήτησαν, επίσης, για τον τρόπο δουλειάς τους , τα αποτελέσματα, πιθανές αλλαγές

που θα έκαναν,  τι  καινούργιο έμαθαν αλλά και  τι  θα ήθελαν να μάθουν,  τι  άλλαξε  στις  ιδέες,  τις

σκέψεις και τις απόψεις τους.    

Ε. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΕΥΝΑ  (90 λεπτά)

Οι μαθητές/τριες επισκέφτηκαν την ιστοσελίδα του Οργανισμού Yad Vashem   (www  .  yadvashem  .  org)

και αναζήτησαν τον σύνδεσμο     

ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ 

  

                                                                



 Συζήτησαν γιατί την σημασία του τίτλου αυτού. Επέλεξαν μερικά από τα ονόματα των Ελλήνων

και αναζήτησαν επιπλέον πληροφορίες. Επέλεξαν και  άτομα από άλλα κράτη ώστε να βρουν τις

ομοιότητες μεταξύ των ιστοριών.
 Κατέθεσαν τις απόψεις τους για τια Αξίες στη ζωή και αναζήτησαν  τη σημασία για έννοιες όπως

Δίκαιο, Σεβασμός, Αγάπη, Ελπίδα, Μνήμη. 
 Αναζήτησαν  σημάδια εβραϊκής παρουσίας στην περιοχή/πόλη όπου ζουν.
 Προσπάθησαν να ανακαλύψουν τις δικές  τους οικογενειακές ιστορίες  εκείνης της περιόδου

ρωτώντας μέλη της οικογένειας. Αρκετοί είχαν παππούδες, θείους και γείτονες που έζησαν την

περίοδο εκείνη.   
 Διάβασαν αποσπάσματα από  το «Ημερολόγιο της Άννας Φρανκ» όπου περιγράφεται η ιστορία

μιας άλλης οικογένειας και  εντόπισαν ομοιότητες και διαφορές.
 Επισκέφθηκαν  τις  ιστοσελίδες  Εβραϊκών  Μουσείων   (Ελλάδα   www  .  jewishmuseum  .  gr,

http  ://  www  .  jmth  .  gr  /  indexGR  .  htm,   Γερμανία   www  .  jmberlin  .  de)   άκουσαν  και  διάβασαν

ιστορίες άλλων Εβραίων και εστίασαν στα κοινά στοιχεία.  

ΣΤ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Οι μαθητές/τριες που συμμετείχαν,  ανταποκρίθηκαν  πολύ θετικά.  Ερεύνησαν στοιχεία από πηγές,

αποκωδικοποίησαν πολυτροπικά κείμενα, εξοικειώθηκαν με  την ιστορική περίοδο του Β Παγκόσμιου

πολέμου και το Ολοκαύτωμα. 

Προβληματίστηκαν για τις αξίες και την ηθική στη ζωή και την αντιμετώπιση ανάλογων διλλημάτων. 

Ευαισθητοποιήθηκαν για  θέματα ρατσισμού και ξενοφοβίας ειδικά στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές

κοινωνίες. Σκέφτηκαν τρόπους δράσης ώστε να γίνεται πράξη ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και τα

ανθρώπινα δικαιώματα στην καθημερινή ζωή.     
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