Εντυπώσεις των συμμετεχόντων στο σεμινάριο
3-10/7/2019

Αρχικά, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς το Εβραϊκό
μουσείο της Αθήνας που μου έδωσε την ευκαιρία να συμμετάσχω στο
σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στο Yad Vashem από 3 έως 10 Ιουλίου 2019.
Ήμουν πολύ τυχερή που επιλέχθηκα και επιμορφώθηκα στο πώς να διδάξω το
Ολοκαύτωμα σε μαθητές όλων των ηλικιών, συναντώντας καινούριους
ανθρώπους και ερχόμενη σε επαφή με νέες διδακτικές προσεγγίσεις, όσον
αφορά αυτό το ευαίσθητο ζήτημα.
Δεύτερον, θα ήθελα να αναφέρω το γεγονός ότι το σεμινάριο ήταν πολύ
καλά οργανωμένο. Συγκεκριμένα, έμαθα πολλά καινούρια πράγματα για την
ιστορία των Εβραίων, τη θρησκεία τους και τον τρόπο ζωής τους. Επιπλέον,
συγκινήθηκα βαθιά από τις προσωπικές ιστορίες των ανθρώπων που έζησαν
τη
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συγκινήθηκα ιδιαίτερα από τη μαρτυρία ενός επιζώντος που μας επισκέφθηκε
και μας παρουσίασε την εμπειρία του. Οι ομιλίες ήταν πολύ κατατοπιστικές
και η ξενάγηση στο Μουσείο του Ολοκαυτώματος μου επέτρεψε να έχω
ολοκληρωμένη γνώση της ιστορίας της καταδίωξης των Εβραίων. Επίσης, τα
διάφορα βιωματικά εργαστήρια μου πρόσφεραν υπέροχες ιδέες για τη
διδασκαλία του Ολοκαυτώματος στους μαθητές μου.
Τέλος, οι εκδρομές στη Masada, στην Ιερουσαλήμ και τη Νεκρά
Θάλασσα ήταν πολύ σημαντικές για μας ώστε να σχηματίσουμε μια στέρεη
εικόνα της χώρας του Ισραήλ και των ανθρώπων της. Δεν πρέπει να
παραλείψω να αναφέρω ότι ένιωθα πολύ ασφαλής καθ’ όλη τη διάρκεια του
σεμιναρίου. Σίγουρα θα προτείνω το εν λόγω σεμινάριο στους συναδέλφους
μου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη μοναδική εμπειρία.
Εκπαιδευτικός από την Αττική
Το σεμινάριο στο YAD VASHEM αποτελεί μια εμπειρία που, κατά τη
γνώμη μου, κάθε εκπαιδευτικός ή επιστήμονας που ασχολείται με την ιστορική
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εφαρμοσμένη διδακτική μεθοδολογία, θεωρητικές και ιστοριογραφικές
προσεγγίσεις, ρηξικέλευθες και ευφάνταστες μουσειολογικές μελέτες,
διαρκής συνομιλία του παρελθόντος με το παρόν. Αυτό για το οποίο η
προσέγγιση του YAD VASHEM ξεχωρίζει, είναι η διαρκής προσήλωσή του στον
άνθρωπο και στις αξίες του, στον άνθρωπο όχι ως αφηρημένη οντότητα, αλλά
ως άτομο με όνομα, πρόσωπο, σκέψεις και συναισθήματα. Σχεδόν κάθε
αντικείμενο ή λέξη στις εγκαταστάσεις και στους ανοικτούς μνημονικούς
χώρους υπηρετεί αυτή την ιδέα. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα όμως είναι η
δυνατότητα που δίνεται στους Έλληνες εκπαιδευτικούς να ανταλλάξουν
απόψεις τόσο με τους ειδικούς του ιδρύματος, όσο και μεταξύ τους σε επτά
ολόκληρες μέρες.
Εκπαιδευτικός από την Θράκη
Δεν έχω λόγια να σας περιγράψω πόσο τυχερή νοιώθω που συμμετείχα
σ αυτό το πρόγραμμα!
Τι να πω για τους επιμορφωτές, για το μουσείο ,για τους ξεναγούς, για
τη διαμονή μας εκεί, κ για τη χώρα!
Ευχαριστώ το Yad Vashem που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία. Έχω ήδη
αποφασίσει να κάνω ένα πρόγραμμα για τους γιαννιώτες εβραίους,
ξεκινώντας απ το μουσείο Γκανή της πόλης μου κ την ιστορία της οικογένειας.
Ευχαριστώ κ εσάς για την υπομονή σας να περιμένετε τις πάντα
καθυστερημένες μου απαντήσεις.
Καλό καλοκαίρι κ ελπίζω η δουλειά που κάνετε να αποδώσει σύντομα
καρπούς.
Σας ευχαριστώ πολύ
Εκπαιδευτικός από την Ήπειρο
Η συμμετοχή στο σεμινάριο του Ιουλίου 2019 ήταν μια εξαιρετική
εμπειρία !

Η οργάνωση άψογη, οι εισηγήσεις πρωτότυπες και ιδιαίτερα
ενδιαφέρουσες, οι ομιλητές και η συντονίστρια φιλικοί και πρόθυμοι, το
συγκρότημα του Yad Vashem εντυπωσιακό, οι ξεναγήσεις στην Ιερουσαλήμ
κατατοπιστικές και η εκδρομή στη Masada και στη Νεκρά Θάλασσα
καταπληκτική.
Η διάρκεια του σεμιναρίου ήταν ιδανική τόσο για να επιτευχθεί ο στόχος
του προγράμματος όσο και για να πάρει κανείς μια καλή γεύση της ιστορίας,
του πολιτισμού και της καθημερινότητας του Ισραήλ.
Θα το συνιστούσα ανεπιφύλακτα !!
Εκπαιδευτικός από την Μακεδονία
H συμμετοχή μου στο σεμινάριο του YAD VASHEM είναι από τις
ομορφότερες στιγμές της ζωής μου. Οι γνώσεις που απέκτησα επέκτειναν τις
ήδη υπάρχουσες αλλά εμπλουτιστήκαν με νέες .Οι οργανωτές είναι
εκπληκτικοί

,γνώστες του αντικείμενου τους πρόσφεραν απλόχερα τις

γνώσεις τους και τις εμπειρίες τους .Ευγενικοί και εξυπηρετικοί οι άνθρωποι
που ήρθαν μοιραστούν τις εμπειρίες τους μαζί μας, ήταν

πραγματικοί

δάσκαλοι . Το οπτικοακουστικό υλικό πολύ καλά οργανωμένο και
διαφωτιστικό . Τιμή μου που γνώρισα έναν επιζών. Οι ξεναγοί γνώριζαν
άριστα το αντικείμενο τους και μας ο μετέδωσαν με τον ποιο άριστο τρόπο.
Όνειρο ζωής η επίσκεψη μου στους Άγιους τόπους και αυτό επετεύχθη μέσω
της συμμετοχής μου στο σεμινάριο του ιδρύματος YAD VASHEM. Το μουσείο
είναι ένας χώρος μάθησης και εμπειρίας, οι άνθρωποι αυτοί γνωρίζουν πολύ
καλά αυτό που κάνουν και το μεταδίδουν με τον ωραιότερο τρόπο
Θέλω να ευχαριστήσω τους παράγοντες του Ευρωπαϊκού τμήματος
του μουσείου YAD VASHEM και ιδιαίτερα την εκπληκτική δασκάλα μας και
αρωγός σ αυτό το ταξίδι την μοναδική κ Ορ ,έτοιμη να μας βοηθήσει και να
μας εξυπηρετήσει ανά πάσα στιγμή . Βεβαία τίποτα από αυτά δεν θα γινόταν
πραγματικότητα χωρίς την βοήθεια την ευγένεια και την πρόσφορα του
Εβραϊκού Μουσείο Αθηνών . Ευχαριστώ πολύ
Εκπαιδευτικός από την Μακεδονία

Σεμινάριο 3-10/7/2019
Το σεμινάριο στο YAD VASHEM ήταν μια όμορφη και ξεχωριστή
εμπειρία. Από την πρώτη μέρα η υπεύθυνη της ομάδας μας Or Goren κατάφερε
να δημιουργήσει μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Οι σχέσεις με τους άλλους
συμμετέχοντες ήταν πάρα πολύ καλή. Μέσα από μια σειρά αξιόλογων
διαλέξεων, περιηγήσεων και ομάδων εργασίας, κατάφερα να αποκτήσω νέες
γνώσεις, να συμπληρώσω κενά που είχα, να διορθώσω λανθασμένες
αντιλήψεις και τελικά να έχω μια σφαιρική εικόνα. Περισσότερο σίγουρος
από πριν αισθάνομαι έτοιμος να μεταβιβάσω τις γνώσεις μου στους μαθητές
μου.
Εκπαιδευτικός από την Μακεδονία

Η εμπειρία μου στο Yad Vashem υπήρξε περισσότερο από θετική. Οι
εισηγήσεις και τα βιωματικά εργαστήρια ήταν πολύ ενδιαφέροντα, οι
εισηγητές και οι εισηγήτριες εξαιρετικά καταρτισμένοι και η διάδραση που
αναπτύχθηκε στην ομάδα υψηλή. Ο χώρος του Yad Vashem ήταν από μόνος
του πηγή γνώσης και συναισθημάτων, με το πολύ ενδιαφέρον Μουσείο του
Ολοκαυτώματος,
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Ολοκαυτώματος, και τα μνημεία που υπήρχαν διάσπαρτα στον τεράστιο χώρο
όπου είχαμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε. Οι εκδρομές στη Masada και τη
Νεκρά Θάλασσα και η ξενάγηση στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ με βοήθησαν
να εμβαθύνω την κατανόησή μου για τη χώρα και τον πολιτισμό του Ισραήλ.
Οι παροχές του Yad Vashem στους συμμετέχοντες: φαγητό, μεταφορά και
ξενοδοχείο ήταν άψογες και οι συνεννοήσεις με την υπεύθυνη -Or Goren- για
οτιδήποτε προέκυπτε ή όποια βοήθεια χρειαστήκαμε προκειμένου να
μετακινηθούμε μόνοι μας πολύ αποτελεσματικές. Νομίζω πως με την
παρακολούθηση
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ολοκληρωμένη και σε βάθος γνώση του Ολοκαυτώματος καθώς και των
τρόπων που πρέπει να προσεγγίζεται σε επίπεδο διδασκαλίας, αλλά και μια
αρκετά καλή γνώση του πολιτισμού και του τρόπου σκέψης των σύγχρονων

κατοίκων αυτής της όμορφης και ξεχωριστής χώρας. Ευχαριστώ πολύ για τη
μοναδική αυτή εμπειρία, την οποία συστήνω ανεπιφύλακτα σε όλους τους
εκπαιδευτικούς!
Εκπαιδευτικός από την Φωκίδα

