


ПроектПроект здійснюєтьсяздійснюється заза підтримкипідтримки

ПрограмиПрограми ««МАТРАМАТРА»» МіністерстваМіністерства

закордоннихзакордонних справсправ КоролівстваКоролівства

НідерландівНідерландів

БудинкуБудинку АнниАнни ФранкФранк

ФондуФонду проектівпроектів центральноцентрально-- тата
східноєвропейськогосхідноєвропейського

книговидавництвакниговидавництва, , АмстердамАмстердам..



ПроектПроект реалізуютьреалізують::

УкраїнськийУкраїнський центрцентр вивченнявивчення історіїісторії

ГолокостуГолокосту

КонгресКонгрес національнихнаціональних громадгромад

УкраїниУкраїни

ІнститутІнститут юдаїкиюдаїки

ЄврейськийЄврейський ФондФонд УкраїниУкраїни

ЦентрЦентр громадянськоїгромадянської освітиосвіти

тата вихованнявиховання



КлючовіКлючові проблемипроблеми::

�� дискримінаціядискримінація меншинменшин, , антисемітизмантисемітизм, , 
ксенофобіяксенофобія

��..
��відсутністьвідсутність знаньзнань уу вчителіввчителів зз данихданих тематиктематик

�� ..
�� недостатністьнедостатність книжоккнижок тата підручниківпідручників длядля

загальноїзагальної середньоїсередньої тата вищоївищої освітиосвіти попо данимданим

темамтемам

��..
�� упередженістьупередженість ЗМІЗМІ



ЗагальнаЗагальна метамета проектупроекту::
покращитипокращити ситуаціюситуацію меншинменшин, , щощо зазнаютьзазнають

дискримінаціїдискримінації; ; протидіятипротидіяти дискримінаціїдискримінації, , 
ксенофобіїксенофобії тата антисемітизмуантисемітизму; ; формуванняформування

толерантностітолерантності тата повагиповаги додо іншихінших. . 

ЦільЦіль: : 
пропагуватипропагувати тата поширюватипоширювати толерантністьтолерантність

вв системісистемі освітиосвіти тата длядля широкогоширокого загалузагалу



ТехнічнимТехнічним завданнямзавданням проектупроекту передбаченопередбачено

перевиданняперевидання 16 16 освітніхосвітніх пілотнихпілотних виданьвидань зз

формуванняформування толерантностітолерантності, , протистоянняпротистояння

антисемітизмуантисемітизму тата ксенофобіїксенофобії, , розробленихрозроблених

українськимиукраїнськими організаціямиорганізаціями--партнерамипартнерами, , аа
такожтакож перекладпереклад тата виданнявидання українськоюукраїнською

мовоюмовою іншихінших 11 11 освітніхосвітніх джерелджерел тата книжоккнижок

відповідноївідповідної тематикитематики.      .      



Щоденник Анни Франк

Анна Франк: Урок історії

Єврейські діти України -
жертви Голокосту: каталог
додаткової експозиції з історії

Голокосту на теренах України

Словник – довідник

"Голокост в Україні

(1941-1944)"

Навчальний посібник

“Уроки минулого. Історія
Голокосту в Україні”

Щоденник

Давида

Рубіновича



Джерела

Толерантності. 
Каталог виставки.

Обрії порозуміння. / 
Упорядник

А. Ленчовська.

Щоденник Львівського

гетто. Спогади рабина

Давида Кахане.

Нариси з історії та

культури євреїв

України

Поза межами розуміння

(філософи та богослови про

Голокост)

Історія епохи очима

людини



Виховуємо

людину і

громадянина

Сучасні підходи

до історичної

освіти

Я, ТИ, ВІН, 
ВОНА...

Навчальні матеріали

з історії євреїв та

антисемітизму в

Європі



ДляДля досягненнядосягнення поставленихпоставлених цілейцілей ПроектуПроекту, , вв
усіхусіх обласнихобласних центрахцентрах УкраїниУкраїни відбудутьсявідбудуться

семінарисемінари длядля 4 4 цільовихцільових групгруп: : 
•• вчителіввчителів історіїісторії тата суспільнихсуспільних дисципліндисциплін;;
•• директорівдиректорів шкілшкіл / / заступниківзаступників директорівдиректорів

шкілшкіл зз виховноївиховної роботироботи;;
•• студентівстудентів педагогічнихпедагогічних вищихвищих навчальнихнавчальних

закладівзакладів;;
•• бібліотекарівбібліотекарів тата представниківпредставників масмас--медіамедіа..

СемінариСемінари складаютьсяскладаються зз двохдвох частинчастин: : лекційнілекційні

відділеннявідділення тата тренінговітренінгові заняттязаняття.  .  



ТривалістьТривалість проектупроекту: : 

жовтеньжовтень 2008 2008 рокуроку –– вересеньвересень 2011 2011 рокуроку




