Curs opţional pentru liceu
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Direcţia Generală pentru Învăţământul Preuniversitar
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Curs opţional – “Istoria evreilor.Holocaustul”
I. NOTĂ DE PREZENTARE
Elaborarea şi aplicarea noului curriculum au în vedere, între altele, posibilitatea
construirii unor parcursuri individuale de învăţare printr-o ofertă curriculară flexibilă, adaptată
specificului şcolii şi intereselor elevilor.
Problema Holocaustului a devenit o temă centrală în cultura şi sistemul educaţional al
multor ţări, reflectându-se semnificativ în curriculumul naţional, în cel formal sau nonformal,
în reprezentările media, în cultura populară.
Abordarea Istoriei evreilor şi Holocaustului se recomandă a fi una interdisciplinară,
interculturală, globală integrată şi contextuală, la nivel naţional, regional, european şi
internaţional, cu perspective de tip istoric, literar-artistic, psihologic, teologic, etic, sociologic,
pedagogic, ş.a.
Problematica predării Holocaustului este una continuă, atinge toate vârstele, cu
focalizări speciale asupra celor aflaţi sub incidenţa sistemului educaţional, toate instituţiile
statului, întreaga societate civilă.
Opţionalul porneşte de la competenţele generale ale disciplinei, definite în programa de
trunchi comun şi deduce noi competenţe specifice care vor fi realizate prin operarea cu noi
conţinuturi vizând teme, capitole care nu sunt cuprinse în programa de trunchi comun.
Programa cuprinde noi competenţe specifice, în corelare cu cele deja existente în
programa de trunchi comun, precum şi conţinuturi cu ajutorul cărora se pot construi aceste
competenţe.
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Argumente în favoarea acestui curs


Inexistenţa unei programe şcolare cu această tematică.



Practicarea la nivel european a unor cursuri şi programe şcoalre complexe cu această
tematică. ( Anglia, Franţa, Italia, Polonia, Suedia, Ungaria, Belgia )



Aderarea României la declaraţia finală adoptată la Forumul Internaţional al Holocaustului
de la Stockholm (26-28 ianuarie 2003), adoptată de către ţările membre ale Task Force for
International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research, grup
creat în 1998, la iniţiativa

premierului suedez Goran Persson, având ca obiective

promovarea educaţiei care să amintească de tragedia Holocaustului, precum şi stimularea
cercetării istorice a acestui tragic fenomen.


Contribuţia

la

succesul

proiectului

ERIAD

(Educaţia

Împotriva

Rasismului,

Antisemitismului şi Discriminării) – iniţiat de M.Ed.C. care îşi propune continuarea şi
dezvoltarea programelor derulate în şcolile româneşti pentru combaterea tuturor formelor
de discriminare (discriminare de gen, socio-economică, culturală şi rasială) şi extinderea
preocupărilor din acest domeniu prin cooperarea cu alte ministere şi instituţii
reprezentative ale societăţii civile.


Participarea profesorului la cursurile de formare în vederea predării Holocaustului în
şcolile din România organizate de Centrele metodico-ştiinţifice abilitate de M.Ed.C.



Necesitatea extinderii cunoştinţelor, competenţelor şi atitudinilor din afara trunchiului
comun.



Propuneri M.Ed.C.

pentru anul 2005 în sensul dezvoltării programelor educaţionale

despre Holocaust.


Stimularea motivaţiei elevilor faţă de acest fenomen şi de obiectul de studiu implicit.



Dorinţa de a oferi cunoştinţe avansate despre această catastrofă umană.



Prezervarea memoriei celor care au suferit.



Încurajarea actorilor educaţionali în reflecţia profundă asupra problemelor pe care le ridică
predarea Holocaustului pentru lumea contemporană.



Dorinţa profesorului de a contribui într-o manieră mai hotărâtă la cunoaşterea unor
aspecte deosebite ale istoriei universale din secolul XX la educarea tinerilor în sensul
respectării trecutului, uneori plin de suferinţă.



Identificarea cadrului geografico-istoric general în care s-a format şi a evoluat poporul
evreu.



Dobândirea de cunoştinţe despre civilizaţia, cultura şi religia poporului evreu.



Contextualizarea evoluţiei poporului evreu în istorie.
3



Integrarea istoriei evreilor din România, istoriei evreilor din Europa.



Identificarea cadrului geografico-istoric general în care a avut loc Holocaustul.



Înţelegerea contextului internaţional şi a cauzelor care au generat Holocaustul.



Definirea Holocaustului.



Recunoaşterea principalelor aspecte legate de desfăşurarea fenomenului.



Evidenţierea etapelor acestuia.



Integrarea Holocaustului, ca fenomen istoric, în epocă.



Recunoaşterea aspectelor esenţiale ale evoluţiei istorice şi a raporturilor dintre românii
majoritari şi evreii minoritari.



Dobândirea propriei opinii faţă de fenomen.



Primirea României în „Task Force for International Cooperation on Holocaust Education,
Remembrance and Research” (decembrie 2004, Trieste).
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II. COMPETENŢE GENERALE
1. Utilizarea informaţiei provenite din surse istorice primare şi secundare.
2. Dezvoltarea vocabularului istoric în cadrul comunicării orale şi scrise.
3. Rezolvarea de probleme, prin aplicarea metodelor, tehnicilor şi procedeelor specifice
istoriei.
4. Stimularea interesului pentru cunoaştere şi dezvoltarea unor atitudini pozitive faţă de sine
şi faţă de ceilalţi.
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III. VALORI ŞI ATITUDINI
Informaţiile incluse în această programă nu vor fi considerate un scop în sine, ci mijloace
pentru formarea intelectual – civică.
1. Afirmarea nestingherită a personalităţii elevului.
2. Conştientizarea raportului de identitate şi diferenţă în relaţionarea individului cu mediul
social.
3. Înţelegerea rolului istoriei recente.
4. Înţelegerea rolului istoriei în viaţa prezentă şi ca factor de predicţie a schimbărilor.
5. Stimularea interesului pentru lectură şi cercetarea surselor istorice.
6. Asumarea critică a rolurilor care decurg din apartenenţa la diferite identităţi (rasă, etnie,
confesiune, naţiune, corp social, sex, profesiune).
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IV. COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI
COMPETENŢE SPECIFICE

1.1.Analiza informaţiilor dintr-un document prin metode comparative
3.1.Analizarea factorilor politici, sociali, economici, culturali care
alcătuiesc imaginea unei societăţi.
3.2.Încadrarea unui eveniment sau a unei serii de evenimente într-un
context cronologic.
3.3. Plasarea în spaţiu a evenimentelor şi proceselor istorice.

CONŢINUTURI

Cap.

1 Evreii în lumea antică şi medievală.

a. Evreii în spaţiul antic european: Imperiul Roman.
b. Evreii în Evul mediu european: statut juridic, economic şi
cultural.
Cap. 2 Istoria evreilor din România.
a.

1.2.Construirea de afirmaţii pe baza surselor şi formularea de
concluzii relative la sursele istorice.
2.1 Exprimarea unei opinii în limbajul adecvat istoriei.
3.1.Analizarea factorilor politici, sociali, economici, culturali care
alcătuiesc imaginea unei societăţi.
3.2.Încadrarea unui eveniment sau a unei serii de evenimente într-un
context cronologic
3.4.Recunoaşterea continuităţii, schimbării şi a cauzalităţii în evoluţia
societăţii.
4.1.Examinarea consecinţelor directe şi indirecte a acţiunii umane.
4.2.Analiza critică a acţiunii personalităţilor şi grupurilor umane.

Prezenţa şi condiţia evreilor în Ţările Române (sec. XV-XVIII).

b. Statutul evreilor din România înainte de 1878.
c. Evreii din România între 1878-1919. De la marginalizare la
emancipare; legislaţia din anul 1919.
d. Statutul juridic al evreilor din România Mare; participarea
evreilor la viaţa cotidiană.
e. Evreii din România între 1919-1938.
f.

Manifestări ale mişcării antisemite (1919-1938).

g. Începuturile legislaţiei antisemite; guvernarea Goga - Cuza.
h. Noul antisemitism (1938-1944).
i.

Evreii români şi comunismul în perioada 1938-1944.

j.

Emigrarea forţată a evreilor din România .
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2.2. Folosirea limbajului adecvat în cadrul unei prezentări orale sau
scrise.
3.3. Plasarea în spaţiu a evenimentelor şi proceselor istorice.
4.2. Analiza critică a acţiunii personalităţilor şi grupurilor umane în
diverse situaţii.

2.2. Folosirea limbajului adecvat în cadrul unei prezentări orale sau
scrise.
3.7. Recunoaşterea şi acceptarea perspectivelor multiple asupra
faptelor şi proceselor istorice.
4.1. Examinarea consecinţelor directe şi indirecte ale acţiunii umane.
4.2.Analiza critică a acţiunii personalităţilor şi grupurilor umane în
diverse contexte.
4.3.Analiza aspectelor referitoare la interculturalitate, în diferite
contexte sociale
4.4. Alcătuirea planului unei investigaţii, a unui proiect personal sau
de grup utilizând resurse diverse.

Cap. 3 Despre antisemitism.
a. Forme de intoleranţă: rasism, xenofobie, antisemitism,
excluziuni, marginalizare.
b. Antisemitismul: definiţie, concepte, accepţiuni.
c. Evoluţia antisemitismului: de la societatea antică la cea
modernă.
d. De la naţionalismul modern, la nazism.
e. Exacerbarea antisemitismului. Antisemitismul lui Adolf
Hitler.
Cap.
4. Holocaustul. Holocaustul în România
I Holocaustul
a. Holocaustul. Terminologie.
b. Premisele Holocaustului.
c. Politica de exterminare a evreilor din Europa.
II Holocaustul în România
d. Relaţiile româno-germane înainte şi în timpul Holocaustului.
e Legislaţia antisemită (1938-1944). Excluderea evreilor din
societatea românească.
f. Situaţia economică, socială şi politică a evreilor din România
în anii războiului. Reacţia lor la Holocaustul din România.
h. Organizarea comunităţii evreieşti în perioada Antonescu
i. Regimul Antonescu şi evreii (1940-1944).
1. Statul naţional – legionar;
2. Rebeliunea legionară (21-23 ianuarie 1941);
3. Pogromul de la Iaşi (29 iunie 1941);.
j. Deportarea şi exterminarea evreilor din Basarabia, Bucovina
de Nord şi Transnistria (1941-1942). Situaţia evreilor din
aceste teritorii după 1942.
k. Emigrarea forţată a evreilor din România.
l. Situaţia evreilor din Transilvania de Nord sub regimul
horthyst (mai-iunie 1944). Holocaustul în Transilvania de
Nord.
m. Soarta evreilor din Vechiul Regat şi din Transilvania de Sud.
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3.2. Încadrarea unui eveniment sau a unei serii de evenimente într-un
context cronologic.
3.6. Plasarea evenimentelor şi procesor istorice într-un context istoric
mai larg.
4.2. Analiza critică a acţiunii personalităţilor şi grupurilor umane în
diverse contexte.

o. Prigoana asupra ţiganilor.
Cap. 5 Cetăţeni români – Drepţi ai popoarelor. Acţiuni de
solidaritate a românilor cu evreii.
a. Contribuţia unor fruntaşi politici.
b. Drepţi ai popoarelor
Studiu de caz:
1. Regina Mamă
2. Viorica Agarici
3. Traian Popovici

1.2. Înţelegerea mesajelor surselor istorice scrise, vizuale şi de istorie
orală.
4.2. Analiza critică a acţiunii personalităţilor şi grupurilor umane în
diferite contexte.
4.4.Alcătuirea planului unei investigaţii, a unui proiect personal sau
de grup utilizând resurse diverse.
4.5. Recunoaşterea asemănărilor şi diferenţelor dintre sine şi celălalt,
dintre persoane, dintre grupuri.
3.1. Analizarea factorilor politici, sociali, economici, culturali care
alcătuiesc imaginea unei societăţi.
3.5.Recunoaşterea continuităţii, schimbării şi a cauzalităţii în evoluţia
socială.
3.6.Plasarea evenimentelor şi proceselor istorice într-un context
istoric mai larg.
4.1. Examinarea consecinţelor directe şi indirecte ale acţiunii umane.
4.2.Analiza critică a acţiunii personalităţilor şi grupurilor umane în
diferite contexte.

Cap. 6

Mărturii ale supravieţuitorilor.

a. Istorie orală.
b. Jurnale şi hârtii personale.
c. Memorii.

Cap. 7 Perceperea Holocaustului în perioada postbelică.
a. Antisemitismul contemporan. Forme de manifestare.
b.

Distorsionarea, negarea şi minimalizarea Holocaustului.

c. Politica regimurilor comuniste faţă de evrei.
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3.5. Recunoaşterea continuităţii schimbării şi a cauzalităţii în evoluţia
socială.
3.6. Plasarea evenimentelor şi proceselor istorice într-un context
istoric mai larg.
3.7.Recunoaşterea şi acceptarea perspectivelor multiple asupra
faptelor şi proceselor istorice.
4.3.Analiza aspectelor referitoare la interculturalitate, în diferite
contexte sociale
4.4. Alcătuirea planului unei investigaţii, a unui proiect personal sau
de grup utilizând resurse diverse.
4.6. Aprecierea valorilor trecutului prin raportarea la actualitate.
3.5. Recunoaşterea continuităţii, schimbării şi a cauzalităţii în
evoluţia societăţii.
4.5. Recunoaşterea asemănărilor şi diferenţelor dintre sine şi celălalt,
dintre persoane, dintre grupuri.
4.6. Aprecierea valorilor trecutului prin raportarea la actualitate.

Cap. 8

Evreii în lumea contemporană.

a. Sionismul.
b. Constituirea statului Israel.
c. Conflictul din Orientul Apropiat. Palestina şi Israel.
d. Israelul azi.

Cap. 9

Contribuţia evreilor la dezvoltarea patrimoniului

economic şi cultural românesc.
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V. SUGESTII METODOLOGICE
•

Vizitarea unui muzeu evreiesc, a unei sinagogi, a unui cimitir evreiesc.

•

Realizarea de observaţii pe fişe proprii de lucru, studii de caz, dezbateri argumentate

•

Operarea cu diferite alternative (reale sau imaginate) pentru descoperirea adevărului
istoric.

•

Elaborarea de referate, proiecte sau portofolii, individuale sau în grup.

•

Folosirea unor metode active – descoperirea, problematizarea, demonstraţia argumentată –
pentru formarea unor competenţe durabile.

•

Realizarea de eseuri care să conţină termeni istorici adecvaţi. Exerciţii de selectare a
sensului corect al termenilor istorici. Exerciţii de folosire adecvată a termenilor care şi-au
schimbat semnificaţia iniţială.

•

Utilizarea gândirii critice şi investigaţiei.

•

Integrarea noilor tehnologii în procesul de predare-învăţare.

•

Imaginarea de dialoguri între personalităţi istorice. Asumarea rolului unei personalităţi
istorice. Compararea mai multor documente care prezintă aceeaşi problemă istorică.
Folosirea jocului de simulare în prezentarea unor evenimente istorice. Vizionarea unor
filme didactice şi comentarea acestora.

•

Exerciţii de stabilire a ordinii logice a unor evenimente. Ordonarea mai multor
evenimente pe o axa a timpului. Exerciţii de citire a unor frize cronologice, grafice,
tablouri sinoptice. Exerciţii de citire a hărţilor istorice. Exerciţii de amplasare pe o „hartă
albă” a unor evenimente studiate. Exerciţii de ierarhizare a cauzelor unui eveniment sau
proces istoric. Alcătuirea de biografii şi portrete ale personalităţilor istorice. Consultarea
unor lucrări de referinţă (dicţionare, bibliografie). Alcătuirea unui glosar de termeni.
Alcătuirea fişelor de lectură.

•

Introducerea dimensiunii axiologice în predarea – învăţarea istoriei
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