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Στις 25 Απριλίου 2021 η δρ. Αλεξάνδρα Πατρικίου, ιστορικός του ΕΜΕ και η δρ. Μαρία
Βασιλικού, ιστορικός και εξωτερική συνεργάτης του ΕΜΕ, συμμετείχαν στην ειδική διεθνική
συζήτηση για εκπαιδευτικούς από την Ελλάδα, το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες με
θέμα «How the IHRA Recommendations for Teaching and Learning about the Holocaust
Can Help You?».
Η συζήτηση, που βασίστηκε στις οδηγίες που εξέδωσε πρόσφατα ο
IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance) για την διδασκαλία του
Ολοκαυτώματος, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά και οργανώθηκε στο πλαίσιο της
Ελληνικής Προεδρίας του IHRA από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το United
States Holocaust Museum and Memorial και το Yad Vashem.

Τη συζήτηση χαιρέτησε η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως και συμμετείχαν πάνω
από 100 εκπαιδευτικοί από τις τρεις χώρες. Οι κυρίες Πατρικίου και Βασιλικού κλήθηκαν
από τη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων να διενεργήσουν ένα εργαστήριο η καθεμία, ώστε
να δουλέψουν οι εκπαιδευτικοί πάνω στα σχετικά ζητήματα που θέτει το εγχειρίδιο του
IHRA. Στο πλαίσιο των εργαστηρίων που διενήργησαν αξιοποιήθηκε το βίντεο του
Μαθητικού Διαγωνισμού «Το Ολοκαύτωμα και οι Έλληνες Εβραίοι» από το 7
ο

ΓΕΛ Νέας Σμύρνης με τίτλο «Το Θαμμένο Χειρόγραφο» (2019). Το βίντεο πραγματεύεται το
χειρόγραφο του Μαρσέλ Νατζαρή από τη Θεσσαλονίκη, που έθαψε ο ίδιος στο στρατόπεδο
του Άουσβιτς-Μπιρκενάου ως μέλος του Ζοντερκομάντο.

Τη συζήτηση έκλεισε η συγκινητική αφήγηση των βιωμάτων του Ιωσήφ Βεντούρα,
Κρητικού Εβραίου ποιητή, ως κρυμμένου παιδιού.

Το ΕΜΕ εισήγαγε την Εκπαίδευση για το Ολοκαύτωμα στην Ελλάδα το 2001 και
εξακολουθεί να πρωτοστατεί σε όλες τις σχετικές πρωτοβουλίες και δράσεις. Σε στενή
συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, το ΕΜΕ
δημιούργησε αποτελεσματικά προγράμματα για την Εκπαίδευση του Ολοκαυτώματος,
σεμινάρια κατάρτισης εκπαιδευτικών και τη δημιουργία νέου περιεχομένου για σχολικά
εγχειρίδια. Από το 2004 το ΕΜΕ διοργανώνει και διεξάγει στην Αθήνα και σε πολλές άλλες
ελληνικές πόλεις σεμινάρια για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης με θέμα «Διδασκαλία για το Ολοκαύτωμα στην Ελλάδα». Με βάση τη
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συστηματική έρευνα και τα αξιόπιστα αποτελέσματα των προσπαθειών του Μουσείου, το
ΕΜΕ ανακηρύχθηκε Ερευνητικό Κέντρο το 2014 από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

ΠΗΓΗ: ιστοσελίδα ΕΜΕ, 26.4.2021
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