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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς του Εβραϊκού Μουσείου 
Ελλάδος : 

 
“Αποδομώντας τους Αντισημιτικούς μύθους στην 
Ευρώπη: οι εβραϊκές κοινότητες στην Ελλάδα, Γερμανία, 
Πολωνία, Σερβία” 

 

Αθήνα, Πέμπτη 31 Μαρτίου & Παρασκευή 1 Απριλίου 
2022, Ιωνικό Κέντρο, Λυσίου 11, Πλάκα. 

 

Απευθύνεται σε: δασκάλους και καθηγητές 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

 

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του ΕΜΕ στο πρόγραμμα 
«CHallenging And DebuNkiNg Antisemitic MytHs 
(HANNAH)» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στο πλαίσιο των έργων Rights, Equality and 
Citizenship. 

 

 

 

 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ  
Το διήμερο σεμινάριο του ΕΜΕ προσβλέπει  στο να ενισχύσει την  

γνώση για την ιστορία των εβραϊκών κοινοτήτων στην  Ελλάδα, Γερμανία, 

Πολωνία και Σερβία. Εκτός από σύντομες διαλέξεις, οι συμμετέχοντες θα 

παρακολοθήσουν ειδικά σχεδιασμένα εργαστήρια, βασισμένα σε μαρτυρίες, 

έγγραφα και άλλα τεκμήρια.  

 

Οι συμμετέχοντες καλούνται να αναπτύξουν δικά τους σχέδια μαθήματος με 

βάση το υλικό που παρουσιάζεται. Αναπτύσσοντας την ευρωπαϊκή διάσταση 

του Ολοκαυτώματος, θα συζητηθούν, επίσης, οι βασικοί αντισημιτικοί μύθοι 

και στερεότυπα που εξακολουθούν να εμφανίζονται σήμερα στην 

καθημερινή σχολική ζωή, καθώς τρόποι αποτελεσματικής αντιμετώπισής 

τους. 

 

 

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ:  

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του έργου Rights, Equality and 
Citizenship και υλοποιείται από τους εξής εταίρους: 

1. Jugend- & Kulturprojekt e.V. (project co-ordinator) https://www.jkpev.de/en/  

2. Centropa-Central Europe Center for Research and Documentation https://www.centropa.org/ 

3. Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος https://www.jewishmuseum.gr/ 

4. Research Innovation and Development Lab https://read-lab.eu/ 

5. Terraforming South https://terraforming.org/ 

6. Fundacja Galicia Jewish Heritage Institute https://www.facebook.com/zydowskiemuzeumgalicja 

 

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 
ΠΟΤΕ: Πέμπτη 31 Μαρτίου & Παρασκευή 1 Απριλίου 2022 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ: Δασκάλους και καθηγητές πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Αίτηση συμμετοχής: μέχρι την Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022 (περιορισμένος 
αριθμός θέσεων), εδώ  

Επικοινωνία: Δρ. Αλεξάνδρα Πατρικίου (apatrikiou@jewishmuseum.gr ) 
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