Зошто да се учи за холокаустот?
Целта на учењето за секоја тема е да се предизвика интелектуална љубопитност кај
учениците во насока на поттикнување критичко размислување и развој на нивната
личност. Затоа, од суштинско значење е просветните работници да ги имаат предвид
причините и образложенијата за секоја тема која е предмет на обработка.
Кога просветните работници ќе се зафатат со разгледување на причините за предавањата
во врска со холокаустот, тие најверојатно ќе одберат содржини кои одговараат на
интересот на нивните ученици и кои обезбедуваат подобро разбирање на сложената
историјата.
Следните образложенија може да го поттикнат размислувањето за причините поради кои
се учи за холокаустот:
1. Холокаустот претставува пресвртница, не само за 20-тиот век, туку и за целокупната
историја на човештвото. Тоа беше обид без преседан да се истреби цел еден народ
и да се збрише неговата култура. Холокаустот треба да се учи затоа што мошне
сериозно ги стави во искушение темелите на цивилизацијата.
2. Сеопфатното учење за холокаустот им помага на учениците да размислуваат за
ползувањето и злоупотребата на моќта, како и за улогата и одговорноста на
поединците, организациите и нациите во случаите на кршење на човековите права.
Тоа воедно придонесува и за подигање на свеста во однос на можностите за појава
на геноцид во современиот свет.
3. Учењето за холокаустот им помага на учениците за подобро разбирање на
последиците од предрасудите, расната нетрпеливост, антисемитизмот и
стереотипите во секое општество. Тоа, исто така, им помага да ја подигнат свеста за
вредноста на постоењето и почитувањето на различностите во едно плуралистичко
општество и да имаат разбирање за ставовите на малцинствата.
4. Холокаустот претставува пример како една модерна нација може да ја употреби
својата технолошка експертиза и бирократски апарат со цел спроведување
деструктивни политики од најширок опсег - од општествен инженеринг до
геноцид.
5. Холокаустот нуди рамка за проучување на опасностите од молчењето и
индиферентниот однос кон угнетувањето на другите околу нас.
6. Кога учениците стекнуваат увид во бројните историски, општествени, верски,
политички и економски фактори кои заеднички доведоа до холокаустот, тие

стекнуваат свест за сложеноста на историскиот процес, како и за тоа како еден спој
од повеќе фактори може да придонесе кон распаѓање на демократските
вредности. На тој начин учениците можат да разберат дека во едно демократско
општество граѓаните се тие кои што се одговорни да научат како да ги
препознаваат знаците за опасност и да знаат кога да се одговори.
7. Холокаустот стана тема од централно значење во културите на многу земји. Ова се
отсликува во медиумското претставување, како и во популарната култура.
Изучувањето на холокаустот им нуди на учениците можност за стекнување знаења
од историјата и вештини кои се неопходни за разбирање и оценување на ваквите
културни појави.

Why Teach About the Holocaust
The objective of teaching any subject is to engage the intellectual curiosity of students in order to inspire
critical thought and personal growth. Therefore it is essential that educators consider questions of
rationale whenever they approach any subject.
When educators take the time to consider the reasons for their lessons on the Holocaust, they will be
more likely to select content that speaks to their students' interests and that provides a clearer
understanding of a complex history.
The following considerations may encourage reflection on the reasons for teaching about the Holocaust:
1. The Holocaust was a watershed event, not only for the 20th century but also in the entire
history of humanity. It was an unprecedented attempt to murder a whole people and to
extinguish its culture. The Holocaust should be studied because it fundamentally challenged the
foundations of civilization.
2. A thorough study of the Holocaust helps students think about the use and abuse of power, and
the roles and responsibilities of individuals, organizations, and nations when confronted with
human rights violations. It can heighten awareness of the potential for genocide in the
contemporary world.
3. Study of the Holocaust assists students in developing an understanding of the ramifications of
prejudice, racism, antisemitism, and stereotyping in any society. It helps students develop an
awareness of the value of diversity in a pluralistic society and encourages sensitivity to the
positions of minorities.
4. The Holocaust demonstrated how a modern nation could utilize its technological expertise and
bureaucratic infrastructure to implement destructive policies ranging from social engineering to
genocide.
5. The Holocaust provides a context for exploring the dangers of remaining silent and indifferent in
the face of the oppression of others.
6. As students gain insight into the many historical, social, religious, political, and economic factors
that cumulatively resulted in the Holocaust, they gain awareness of the complexity of the
historical process and a perspective on how a convergence of factors can contribute to the
disintegration of democratic values. Students come to understand that it is the responsibility of
citizens in a democracy to learn to identify the danger signals and to know when to react.
7. The Holocaust has become a central theme in the culture of many countries. This is reflected in
media representation and popular culture. Holocaust education can offer students historical
knowledge and skills needed to understand and evaluate these cultural manifestations.

