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3.1 Хана Наставни план и програм 

 

ХАНА је обиман програм са циљем да информише, образује и подигне свест о 

дугогодишњој историји јеврејских заједница у Грчкој, Србији, Немачкој и 

Пољској, те о њиховим различитим судбинама током Другог светског рата и 

Холокауста, у периоду рехабилитације који је уследио, све до данас. Наш циљ је 

да ојачамо знање о јеврејској историји Европе и активно сећање на Холокауст. 

Лекције о Холокаусту користе се за дискусију о расизму и антисемитизму некада 

и сада, како би се инспирисало активно и демократско грађанство, и код свих 

учесника подстакле вредности друштвене једнакости и правде, људских права, и 

достојанства. 

Партнерски конзорцијум: 

Омладински & Културни пројекат  (ЈКПеВ) – Немачка 

Центропа - центар за јеврејску историју 20. века  – Немачка 

Јеврејски музеј Грчке – Грчка 

Readlab, приватна компанија - Грчка  

Тераформинг – Србија 

Музеј галицијских Јевреја – Пољска 

Циљеви ХАНА наставног плана и програма 
Од ХАНА програма очекује се да унапреди знање, уведе нове облике сећања и 

јача свест о антисемитизму, као и да развије иновативне методе против 

антисемитизма и допринесе борби против њега кроз изградњу капацитета, 

подизање свести и креирање политика. 

Семинари који се одржавају уживо играју виталну улогу у постизању циљева 

пројекта ХАНА и спровођењу његове визије. Захваљујући овим семинарима 

учесници кроз обуку стичу  знање о подучавању о јеврејској историји и традицији 

и коришћењу метода за борбу против антисемитизма. Назив семинара је 

„Сузбијање и разоткривање антисемитских митова у Европи: Јеврејске заједнице 

у Грчкој, Немачкој, Пољској и Србији“. ХАНА наставни план и програм фокусира 

се на историју различитих јеврејских заједница, на разне аспекте антисемитизма 

и на локални контекст Холокауста. Наш циљ је промовисање демократског 

образовања и борба против антисемитизма. 



 

 
 

 

Опис семинара 
 

Овај семинар има за циљ да упозна наставнике, библиотекаре и музејске 

едукаторе са историјом јеврејских заједница у Европи и оспособи их да користе 

то знање за предузимање поузданих акција против антисемитизма.  

Предмети које семинар обрађује су европска јеврејска историја, историја 

модерног и савременог антисемитизма и историја Холокауста. Семинар је 

осмишљен за људе који су, без обзира на претходну обуку, вољни да се ангажују 

у борби против антисемитизма кроз своје институције.  

Ова иницијатива, која је део европског пројекта ХАНА, има за циљ да постане 

референтни семинар за борбу против антисемитизма кроз промовисање знања о 

европској јеврејској историји и историји Холокауста.  

Стога је мисија овог семинара од виталног значаја за лично академско 

усавршавање наставника, библиотекара и музејских радника, који ће деловати и 

као мултипликатори стечених вештина и знања.  

Посебна пажња је дата циљевима учења и задацима у складу са активном 

наставом и учењем, као и повратним информацијама и оцењивањем. Ови 

елементи су интегрисани и међусобно се појачавају у ширем контексту 

(институционалне/локалне/националне специфичности) и ситуационим 

факторима (природа предмета/карактеристике ученика, итд.).  

Ови подухвати имају за циљ да допуне и искористе већ постојеће релевантне 

садржаје, истраживања  и методологију, додају им нови локални материјал, као 

и увиде које је овај мултинационални конзорцијум произвео и дистрибуирао. 

Додатна корист и резултат овог програма ће произаћи из тога што ће се 

омогућити контакт са новим мултипликаторима, стварање даљњих радних 

односа и сарадњу, спајање различитих култура рада и методологије, те да се за 

приче из једне земље зна и у неколико других земаља.  

Организација семинара и дизајн модула 
Ово је предложени дизајн модула дводневног семинара за обуку наставника који 

је реализован у оквиру овог пројекта. Заинтересовани могу слободно да користе 

материјал за обуку у складу са својим посебним потребама. ХАНА наставни план 

и програм је флексибилан, прилагодљив, и омогућава креативан приступ, тако 

да га могу користити различите институције у различитим земљама у складу са 

својим потребама. Сваки партнер (ЈМГ, Центропа, ГЈМ, Тераформинг) је водио 

своје семинаре на мало другачији начин. На пример, један од партнера, 

Центропа, одлучио је да учесницима подели видео предавања као материјал за 

групни рад и продужио је време за свако предавање. Јеврејски музеј Галиције 

одлучио је да изостави представљање о историји јеврејских заједница у Пољској 



 

 
 

(Модул 1, део Б) јер су учесници имали добро предзнање, па им је садржај тог 

модула био превише очигледан и непотребан. Избор активности и материјала 

могућ је у зависности од нивоа знања, компетенције и искуства организатора. 

Поред тога, материјали који се нуде у овом пројекту омогућавају коришћење 

различитих метода наставе/учења. Свака активност – чак и ако је описана као 

предавање у предложеном плану семинара – може се лако претворити у 

радионицу за групе које преферирају кроз активну партиципацију. Наставни план 

и програм се може допунити додатним активностима у зависности од локалног 

контекста како би семинар био још атрактивнији и занимљивији, заснован на 

локалној стварности. На пример, ГЈМ у Вроцлаву је истраживао пољску и немачку 

историју града и његове јеврејске заједнице, и успешно је контекстуализован 

садржајем из ХАНА модула. 

Уколико се имплементира у некој од других партнерских земаља, акценат ће бити 

стављен на друге заједнице. На пример:  

● Приликом одржавања семинара у Грчкој, Део А се бави Пољском (15 мин), 

Србијом (15 мин) и Немачком (15 мин), а Део Б се фокусира на Атину (30 

мин).  

● Приликом одржавања семинара у Пољској, Део А се бави Грчком (15 мин), 

Србијом (15 мин) и Немачком (15 мин), а Део Б се фокусира на Пољску 

(30 мин).  

● Приликом одржавања семинара у Србији, Део А се бави Пољском (15 мин), 

Грчком (15 мин) и Немачком (15 мин), а део Б се фокусира на Србију (30 

мин).  

Приликом одржавања семинара у Немачкој, Део А се бави Пољском (15 мин), 
Србијом (15 мин) и Грчком (15 мин), а део Б се фокусира на Немачку (30 мин).  
 
Предложена структура семинара и дизајна модула:  
 

СУЗБИЈАЊЕ И РАЗОТКРИВАЊЕ АНТИСЕМИТСКИХ МИТОВА У ЕВРОПИ: 
ЈЕВРЕЈСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГРЧКЕ, НЕМАЧКЕ, ПОЉСКЕ, СРБИЈЕ 

 

Структура семинара Упутства за 
предаваче како да 
спроведу активности 

Материјали и 
опрема 

Кратки говори Укључити активност за 
пробијање леда 

 

 ТЕМА 1: Јеврејски 
идентитети у Европи 

 

Модул 1: Јеврејске 
заједнице Европе 
Део А: 

Опција а: Пленарни 
скуп учесника слуша 
предавања о неколико 
европских јеврејских 
заједница 
Опција б: Поделите 
учеснике у четири 

четири лаптопа или 
таблета, један 
пројектор  



 

 
 

групе, користите 
споредне просторе ако 
су доступни. 

Јевреји у Пољској, 
15 мин 

Пленарни скуп /Група А 
гледа видео о јеврејима 
у Пољској, води 
белешке, прикупља 
питања и повратне 
информације. 

Видео предавање 
праћено преведеним 
ППП 
 
(ХАНА тренинг 
материјал: 
Poland_Part_A_M1) 

Јевреји у Србији, 15 
мин 

Пленарни скуп/Група Б 
гледа видео о јеврејима 
у Србији, води 
белешке, прикупља 
питања и повратне 
информације 

Видео предавање 
праћено преведеним 
ППП  
 
(ХАНА тренинг 
материјал: 
Serbia_Part_A_M1) 
 

Јевреји у Хамбургу, 
15 мин 

Пленарни скуп/Група Ц 
гледа видео о јеврејима 
у Хамбургу, води 
белешке, прикупља 
питања и повратне 
информације 

Видео предавање 
праћено преведеним 
ППП  
 
(ХАНА тренинг 
материјал: 
Hamburg_Part_A_M1) 

Јевреји у Дрездену, 
15 мин min 

Пленарни скуп/Група Д 
гледа видео о јеврејима 
у Дрездену, води 
белешке, прикупља 
питања и повратне 
информације 

Видео предавање 
праћено преведеним 
ППП  
 
(ХАНА тренинг 
материјал: 
Dresden_Part_A_M1) 

Рефлексије: Разговор са 
учесницима, 20 мин 

Дискусија на пленарној 
седници / Свака група 
укратко представља 
шта је научила током 
пленарног скупа 

Табле за писање, 
оловке  

Део Б: Историја и 
традиција јеврејске 
заједнице Грчке, 20 мин 

Предавање о Јеврејима 
Грчке на матерњем 
језику 

ППП  
 
(ХАНА тренинг 
материјал: 
Greece_Part_B_M1) 

Дискусија са учесницима и 
самооцењивање, 15 мин 

Предавач учесницима 
дели упитнике  како би 
сабрали своје утиске о 
предавању и сами 
оценили стечено 
знање. Учесници се 
подстичу да постављају 
питања. 

Упитници са 
вишеструким 
избором (Анекс: 
Преглед активности 
1), табле за писање, 
оловке 



 

 
 

Пауза за кафу, 30 мин   

Модул 2:  
Употреба усменог 
сведочења у подучавању о 
антисемитизму и 
Холокаусту у Европи, 
радионица, (укупно 100 
мин) 

  

Увод (10 мин) Предавач даје уводне 
напомене о употреби 
усмених сведочења у 
разредној настави. 
Предавач затим дели 
пленарни скуп у пет 
група, свака група 
добија по један део 
сведочења: Група А: 
Атина, Грчка; Група Б: 
Хамбург, Немачка; 
Група Ц: Краков, 
Пољска; 
Група Д: Нови Сад, 
Србија; Група Е: 
Берлин, Немачка  

Поделити написана 
сведочења из Грчке, 
Пољске, Србије и 
Немачке, табле за 
писање, оловке 
 
(ХАНА тренинг 
материјал: 
Greece_M2, 
Poland_M2, 
Serbia_M2, 
Germany_A_M2, 
Germany_B_M2) 
 
 

Време за припрему (45 
мин) 

Свака група чита 
сведочанства и 
припрема план часа са 
задацима за 
посматрање и 
активностима. 
Предавач одговара на 
питања ако је 
потребно. 

Написана 
сведочења, свеске, 
оловке 
 
(ХАНА тренинг 
материјал: 
Greece_M2, 
Poland_M2, 
Serbia_M2, 
Germany_A_M2, 
Germany_B_M2) 

Презентација (45 мин) Свака група пленарном 
скупу представља своје 
предложене планове 
часова и одговарајуће 
задатке. Предавач 
и/или други учесници 
дају своје повратне 
информације. 

Табле за писање, 
оловке 

 ТЕМА 2: Схватање 
модерног европског 

антисемитизма 

 

Модул 3:  
Део А: Модерни и 
савремени антисемитизам, 
15 мин 

Предавач упознаје 
учеснике са аспектима 
европског 
антисемитизма у 

ППП  
(ХАНА тренинг 
материјал: 
Germany_Part_A2_M3



 

 
 

Немачкој, Пољској и 
Србији 

, GDR_Part_A2_M3, 
Poland_Part_A2_M3, 
Serbia_Part_A2_M3) 
 

Део Б: Антисемитизам у 
Грчкој, 30 мин 

Предавач упознаје 
учеснике са аспектима 
антисемитизма у Грчкој 

ППП  
(ХАНА тренинг 
материјал: 
Greece_Part_B_M3) 

Рефлексије: Разговор са 
учесницима и оцењивање, 
15 мин 

Предавач семинара 
учесницима дели 
упитнике  како би 
сабрали своје утиске о 
предавању и сами 
оценили стечено 
знање. Учесници се 
подстичу да постављају 
питања. 

Упитници са 
вишеструким 
избором 
(Анекс: Преглед 
активности 2), табле 
за писање, оловке 

Пауза за кафу 30 мин   

Модул 4:  
Антисемитизам: Лекције за 
данашње време, Радионица 
(укупно 120 мин) 

Предавач наглашава 
утицај расизма и 
антисемитизма на 
појединце и истражује 
антисемитске наративе. 

 

Део А: Искуствена вежба 
(укупно 30 минута) 

 Поделити наставни 
материјал (Види 
Анекс, Активност за 
учење Модул 4) 

Део А: Презентација 
искуствене вежбе (5 мин од 
30 мин) 

Предавач описује 
искуствену вежбу, у 
духу информисаног 
пристанка 

Табла за писање 

Део А: Учешће у 
активности (5 од 30 мин) 

Учесници имају 3 
минута да попуне 
материјал. Морају да 
напишу пет 
карактеристика којима 
описују себе. Предавач 
тражи да прецртају 
једну по једну 
карактеристику које су 
учесници одабрали док 
једна не остане. 

Поделити наставни 
материјал за М4 
(Види Анекс, 
Активност за учење 
Модул 4), свеске, 
оловке 

Део А: Анализа и 
размишљање о активности 
(20 од 30 минута) 

Предавач анализира 
активност и води 
дискусију, примећујући 
како се сваки учесник 
определио за 
различите 
карактеристике. Циљ је 
да се истакне 

Свеске, оловке 



 

 
 

нелагодан процес 
„трпања” појединаца у 
једну карактеристику и 
покаже како свођење 
људи на само једну 
карактеристику може 
довести до 
дискриминације и 
стереотипних 
предрасуда. 

Део Б: Време припреме (45 
мин) 

Време припреме (45 
мин) Свака група чита 
материјал о 
антисемитизму и 
припрема план часа са 
задацима за 
посматрање и 
активностима. 
Предавач одговара на 
питања ако је 
потребно. 

Поделити 
антисемитски 
материјал, свеске, 
оловке 
 
(ХАНА тренинг 
материјал: 
Module_4_All_Material
)  

Презентација (45 мин) Свака група пленарном 
спупу представља своје 
предлоге наставних 
планова и задатака. 
Предавач и/или други 
учесници дају своје 
повратне информације. 

Табле за писање, 
оловке 

Пауза за ручак   

 ТЕМА 3: Приступање 
Холокаусту 

 
 

Модул 5: Јевреји у Европи 
под нацистичком 
окупацијом 
Део А: Европски градови у 
време Холокауста, 15 мин 

Предавач упознаје 
учеснике са аспектима 
прогона и погубљења 
јеврејског 
становништва у 
Немачкој, Пољској и 
Србији 

ППП  
(ХАНА тренинг 
материјал: 
All_Countries_M5_A1, 
Germany_M5_A2, 
Poland_M5_A2, 
Serbia_M5_A2) 
 

Део Б: Јевреји у Грчкој, 
1941-1944, 30 мин 

Предавач упознаје 
учеснике са аспектима 
прогона и погубљења 
јеврејског 
становништва у Грчкој 

ППП  
(ХАНА тренинг 
материјал: 
Greece_M5_A2) 

Рефлексије: Разговор са 
учесницима и оцењивање, 
15 мин 

Предавач семинара 
учесницима дели 
упитнике  како би 
сабрали своје утиске о 
предавању и сами 
оценили стечено 

Упитници са 
вишеструким 
избором (Анекс: 
Преглед активности 
3), табле за писање, 
оловке 



 

 
 

знање. Учесници се 
подстичу да постављају 
питања. 

Пауза за кафу, 20 мин   

Модул 6:  
Настава о антисемитизму 
кроз уметност, Радионица, 
120 мин 

  

Време припреме (45 мин) Свака група проучава 
материјал о 
уметничким делима и 
припрема план часа са 
задацима за 
посматрање и 
активностима. 
Предавач одговара на 
питања ако је 
потребно. 

Поделити материјал 
о уметничким 
делима из Грчке, 
Немачке, Пољске и 
Србије; свеске, 
оловке, таблет 
 
(ХАНА тренинг 
материјал: 
Germany_M6, 
Greece_M6_Holocaust
_Art, 
Greece_M6_Movies, 
Poland_M6, 
Serbia_M6) 

Презентација (45 мин) Свака група пленарном 
скупу представља на 
своје предложене 
планове часова и 
одговарајуће задатке. 
Предавач и/или други 
учесници дају своје 
повратне информације. 

Табла за писање, 
оловке 

Евалуација (10 мин) Учесницима се деле 
евалуациони упитници 
како би организатори 
утврдили шта је било 
добро шта не. 

Евалуациони 
упитници 

Завршна разматрања, 
15 мин 

 Табла за писање 

 

Језици 
 

Семинар се може одржати на следећим језицима:  

● енглески 

● немачки 

● грчки 

● пољски 

● српски 



 

 
 

Програмско планирање и усклађивање 

 

 
 

  

Модул 1: Јеврејске 
заједнице Европе 

Научити основне чињенице о 
јеврејској историји у модерном 

добу у Немачкој, Србији, 
Пољској и Грчкој 

Упознати се са више јеврејских 
историја и традиција 

 Ниво: Уводни 
Фокус: Лаган 

Оцена: Дискусија и упитници 

са вишеструким избором 

Ниво: Уводни 
Фокус: Лаган 

Оцена: Дискусија и упитници са 

вишеструким избором 

Модул 2: Употреба 

усменог сведочења у 

подучавању о Холокаусту 
у Европи 

Истражити начине на које 

историчари прикупљају, 

процењују и обликују 
историјске изворе у историјске 

наративе и чињенице. 

Разумети и препознати 

антисемитски језик и поступке у 

прошлости и садашњости. 

 Ниво: Средњи 

Фокус: Снажан 

Оцена: Повратне 
информације 

Ниво: Средњи 

Фокус: Снажан 

Оцена: Повратне информације 

Модул 3: Модерни и 

савремени антисемитизам 

Објаснити историјске и 

идеолошке корене, као и 
развој антисемитизма. 

Идентификација и супротстављање 

антисемитизаму  

 Ниво: Напредни 
Фокус: Снажан 

Оцена: Дискусија и питања са 

више одговора 

Ниво: Напредни 
Фокус: Снажан 

Оцена: Дискусија и питања са више 

одговора 

Модул 4: Антисемитизам: 

Лекције за данашње 

време 

Разумети мноштво идентитета Разоткривање антисемитских митова  

 Ниво: Напредни 

Фокус: Снажан 
Оцена: Повратне 

информације 

Ниво: Напредни 

Фокус: Снажан 
Оцена: Повратне информације 

Модул 5: Јевреји у 
Европи под нацистичком 

окупацијом 

Упознавање са сложеном 
историјом Холокауста у 

различитим земљама 

Ширење знања о јеврејској историји 
и о Холокаусту 

 Ниво: Напредни 
Фокус: Умерен 

Оцена: Дискусија и питања са 

више одговора 

Ниво: Напредни 
Фокус: Умерен 

Оцена: Дискусија и питања са више 

одговора 

Модул 6: Подучавање о 

антисемитизму кроз 
уметност 

Спознати неопходност 

критичког мишљења и снажну 
моћ симболичког језика 

Спознати неопходност критичког 

мишљења и снажну моћ 
симболичког језика Истакнути 

значајну важност емоционалне 

интелигенције за вршење улоге коју 
имају учесници, не само као 

професионалци већ и као активни 
грађани 

 Ниво: Напредни 

Фокус: Снажан 

Ниво: Напредни 

Фокус: Снажан 

Модули 

Исходи 



 

 
 

Оцена: Повратне 

информације 

Оцена: Повратне информације 

 

Оцена програма и стратегије повратних информација 
Процена и повратне информације су од виталног значаја када се ради о 

побољшању и реформама наставе и учења у високом образовању. Одлучили смо 

да у ХАНА наставни план и програм уградимо оцену знања учесника кроз 

упитнике са више понуђених опција, како бисмо проценили ниво знања учесника 

о основним чињеницама о европској јеврејској историји и Холокаусту, као и о 

широком спектру антисемитских стереотипа (Модули 1, 3 и 5).  

Од учесника се очекује да изаберу један од више понуђених одговора. Предности 

питања са више понуђених одговора су следеће: а) Једноставна су и не одузимају 

много времена. б) Помажу предавачима да провере ниво знања учесника и у 

складу са тим прилагоде своје повратне информације. ц) Помажу учесницима да 

провере сопствени ниво знања (видети Анекс прегледа активности: 1, 3, 5)  

Конзорцијум је одлучио да су повратне информације одговарајући  метод 

оцењивања у свим осталим модулима (2, 4 и 6), јер учесници креирају сопствене 

образовне производе на основу добијеног материјала. Учесници треба да знају 

колико напредују или не напредују у учењу. Повратне информације имају 

значајну улогу у постизању тог циља. Под „повратним информацијама“ 

подразумевамо коментаре и примедбе које предавачи, водитељи и координатори 

дају свим учесницима о њиховом раду. Створили смо кохерентан и интегративан 

приступ који подстиче учеснике да развијају комплексно разумевање и увећава 

процес учења надоградњом на претходна искуства. Корисне повратне 

информације представљају уравнотежену кооперацију између предавача 

радионице и учесника и, где је год то могуће, процес треба да подстакне дијалог 

о раду учесника и њиховим акцијама за побољшање (Winstone et al, 2017; Nicol, 

2010). 

Као основу за праксу повратних информација, Конзорцијум је одабрао Вигинсове 

(2012) кључне смернице за постизање ефикаснијих повратних информација. 

Према Вигинсу, повратне информације треба да буду:  

• Усмерене на одређени циљ 

• Опипљиве и транспарентне 

• Изводљиве 

• Једноставне за кориснике (специфичне и персонализоване) 

• Правовремене 

• Текуће 

 



 

 
 

 

 

Кохерентни приступи учењу 

Циљна група 
Семинари који се обављају уживо могу бити намењени школским наставницима, 

музејским радницима, библиотекарима и архивистима, као и практичарима из 

невладиних организација, едукаторима и тренерима из културних, образовних и 

историјских институција који желе да науче више о јеврејској историји, 

антисемитизму и Холокаусту, и спрече упорно пропагирање антисемитских 

митова. Што се тиче музејских и библиотекарских професионалаца, ХАНА 

наставни план и програм пружа им неопходна средства и образовне програме за 

подизање свести о горе наведеним темама. 

Идеални кандидати за похађање овог семинара су активни наставници историје, 

језика, грађанског васпитања, филозофије, социологије, као и библиотекари, 

посебно али не искључиво из школских и универзитетских библиотека, и музејски 

радници, тј сви они који који осмишљавају и нуде образовне програме за младе 

у својим институцијама.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Анекс 

Преглед активности 1 – Модул 1 
 

Питања  

Дрезден, Немачка 
 

1. Колико је дуга историја Јевреја у Немачкој? 
 
a) 1700 година 
b) 1000 година 
c) 500 година 
d) 200 година 
 

2. Шта је била позадина првог антијеврејског погрома у Дрездену? 
 
a) Рат 
b) Куга 
c) Револуција 
d) Нацисти 
 

3. Када се јеврејски живот вратио у Дрезден након одсуства у раном 
модерном времену? 

 
a) У доба реформације 
b) У барокно доба 
c) У доба просветитељства 
d) У доба индустријализације 
 

4. Када је освештена Семпер-синагога? 
 
a) 1780. године 
b) 1800. године 
c) 1840. године 
d) 1880. године 
 
5. Када су нацисти уништили стару синагогу? 

 
a) 1933. године 
b) 1938. године 
c) 1944. године 
d) 1989. године 
 
 
 



 

 
 

 
Пољска 
 

6. Колико је дуга историја Јевреја у Пољској? 
 
a) 1000 година 
b) 800 година 
c) 500 година 
d) 200 година 
 

7. Која је била највећа трагедија за јеврејски народ у 17. веку у 
Пољској? 

 
a) Протеривање из западне Пољске 
b) Козачки устанак 
c) Инвазија Русије на источну Пољску 
d) Делегација јудаизма у пољском краљевству  
 

8. Где се родио покрет хасидизма? 
 
a) У Немачкој 
b) У Источној Пољској (данашња Украјина) 
c) У Кракову 
d) У Вроцлаву 
 

9. На колико година је Пољска нестала са мапе Европе? 
 
a) 300 година 
b) 223 године 
c) 23 године 
d) 123 године 
 

10. Када се догодила велика антисемитска кампања коју су водиле 
комунистичке власти? 

 
a) 1945. године 
b) 1946. године 
c) 1968. године 
d) 1989. године 

 
Хамбург, Немачка 
 

11. Одакле су дошли први Јевреји у Хамбург? 
 

a) Шпанија 
b) Русија 
c) Пољска 
d) Португал 

 
 
 



 

 
 

 
 

12. Када су Јевреји постигли једнакост у Немачкој?  
 

a) 1919. године 
b) 1871. године 
c) 1989. године 
d) 1991. године 
 

13. Зашто се број Јевреја који живе у Хамбургу повећао након 1991. 
године? 

 
a) Хиљаде Израелаца преселило се у Хамбург 
b) Ирански Јевреји су бежали из своје земље 
c) Јевреји из бившег Совјетског Савеза доселили су се у Немачку 
d) Јевреји из Француске доселили су се у Хамбург 
 

14. Када су се догодиле прве депортације Јевреја? 
 
a) Октобар 1941. године 
b) Децембар 1941. године 
c) Новембар 1939. године 
d) Март 1942. године 

 
15. Колико гета је постојало у Хамбургу? 

 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) Ниједан 
 
Србија 
 

16. Највећа јеврејска група у Србији је: 
 

a) Назарени 
b) Сефарди 
c) Ашкенази 
d) Макавеји 
 

17. Колико синагога је било изграђено на територији Војводине? 
 

a) 78 
b) 58 
c) 37 
d) 20 

 
18. Друга највећа синагога у Европи налази се у:  

 
a) Нови Сад 
b) Београд 



 

 
 

c) Суботица 
d) Зрењанин 

 
19. Јевреји у Србији су се идентификовали и изјашњавали као:  

 
a) Отомани 
b) Балкански Јевреји 
c) Ционисти 
d) Срби Мојсијеве религије 

 
20. Данило Киш је био српско-јеврејски: 

 
a) Музичар и композитор 
b) Писац, есејиста и преводилац 
c) Филмски редитељ и сценариста 
d) Филозоф и новинар 
 
 
Грчка  
 

21. Како смо звали Јевреје у Византијском царству? 
 

a) Ашкенази 
b) Сефарди 
c) Романиоти   
d) Мисрахим 
 

22. Већина сефардских Јевреја који су стигли у грчке земље населили 
су се у: 

  
a) Јањина 
b) Крит 
c) Атина  
d) Солун  
 

23. Где је била највећа јеврејска заједница у Грчкој пре 1866. године? 
 

a) Атина 
b) Крф 
c) Халкида 
d) Волос 
 

24. Из ког разлога је 1891. година ушла у историју Јевреја у Грчкој?  
 

a) Афера Пацифико у Атини 
b) Оптужбе за ритуално убиство на Крфу  
c) Погорм у кампу Кембл у Солуну 
d) Антисемитске демонстрације на Крфу 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

25. Где су започеле депортације грчких Јевреја 1943. године? 
  

a) У италијанској окупационој зони 
b) У бугарској окупационој зони 
c) У немачкој окупационој зони 
d) У Солуну   

 

Преглед активности 2 – Модул 3 
 

Грчка 

1. Јеврејски догађаји из 1891. године догодили су се у:  

a) Солуну 
b) Јонским острвима (Крфу и Закинтосу) 
c) Тесалији 
d) Атини  

 

2. Јеврејска четврт у Солуну је спаљена: 

a) 1891. године 
b) 1940. године 
c) 1917. године 
d) 1912. године 
 

3. Како се зове неонацистичка партија Грчке, која је сада 
осуђена као злочиначка организација?  

a) Златна зора 
b) Грчки излазак сунца 
c) Макелио  
d) Циљ 
 

4. Протоколи Сионских мудраца никада нису објављени у Грчкој: 

a) Тачно  
b) Нетачно 
 

5. Спаљивање Јуде је антисемитска традиција, јер: 

a) Погрешно, то није антисемитска традиција. То је само вековна традиција.   
b) Спаљивање Јудиног лика је обично на Велики петак.  
 



 

 
 

 
c) Погрешно, то није антисемитска традиција, јер се односи само на било коју 
врсту примерног кажњавања издајника у општем контексту. 
d) Лик Јевреја, са Јудиним лицем, веша се, бичује и/или спаљује због издаје 
Исуса, позивајући се на најстарији облик антијеврејског наратива, богоубиство. 
 
Пољска 

1. Ко је био Јован Капистрански? 

a) Инквизитор 
b) Фрањевачки калуђер 
c) Пољски кнез који је дозволио Јеврејима да се населе у Кракову 
d) Краљ Италије који је протерао Јевреје из Рима 
 

2. У ком веку је одржано прво суђење о ритуалном убиству у 
Пољској? 

a) 14. веку 
b) 15. веку 
c) 16. веку 
d) 17. веку 
 

3. Шта је био повод за Варшавски погром 1881. године? 

a) Трачеви о принудном преласку у јудаизам 
b) Трачеви о тровању бунара од стране Јевреја 
c) Лажна пријава пожара у цркви 
d) Служба за време Ускрса 
 

4. Када је био погром у Кјелцеу? 

a) 1945. године 
b) 1946. године 
c) 1968. године 
d) 1989. године 
 

5. “Света земља” и “Изабрани људи” у локалном Краковском 
значењу су повезани са: 

a) Жаргон фудбалских навијача 
b) Опис јеврејског округа – Казимиер 
c) Насловом предратних јеврејских новина 
d) Именима најпопуларнијих јеврејских клубова 
 

 



 

 
 

 

Немачка 

1. Колико је Јевреја живело у совјетској зони Немачке на крају 

Другог светског рата? 

a) 10 500  
b) 4 500 
c) 6 500  
d) 500  
 

2. Каква је била позадина многих Јевреја који су дошли у 

источну Немачку после рата? 

a) Били су комунисти 
b) Били су ционисти 
c) Били су конзервативци 
d) Били су капиталисти 
 

3. Када је одржано суђење Сланском у Чехословачкој? 

a) 1948. године 
b) 1952. године 
c) 1968. године 
d) 1989. године 
 

4. Шта се окривљује за фашизам у доминантном наративу ДДР-

а? 

a) Антисемитизам 
b) Немачки народ 
c) Капитализам 
d) Хитлер 
 

5. Шта није био антисемитски клише у ДДР-пропаганди против 

Израела? 

a) Упоредио је Израел са нацистичком Немачком 
b) Израел је империјалстички пројекат САД 
c) Израелска финансијска олигархија контролише америчку политику 
d) Светска ционистичка пропагандна машина ствара завере 
 

 

 

 



 

 
 

 

Србија 

1. Ко је био Милан Недић? 

a) Милан Недић је био познати српски фудбалер познат по наступу на Светском 
првенству у фудбалу 1930. у Уругвају. 
b) Милан Недић је био пилот. 
c) Милан Недић је био председник српске колаборационистичке владе током 
Другог светског рата  
d) Милан Недић је био романописац. 
 

2. Ко је био Димитрије Љотић? 

a) Димитрије Љотић је био познати композитор хорске музике.  
b) Димитрије Љотић је био истраживачки новинар у српском дневном листу 
„Политика” 
c) Димитрије Љотић је био вођа фашистичке организације Збор. 
d) Димитрије Љотић је био познати фудбалер.. 
 

3. Шта значи "Јуденфреи"? 

a) "Јуденфреи" значи "забрањено за Јевреје". За време нацизма такви натписи 
су били истицани на улазима у паркове и разне институције. 
b) "Јуденфреи" је нацистички термин који се користио да означи да је неко 
подручје "очишћено" од Јевреја, што је заправо значило да су сви Јевреји тог 
краја депортовани или убијени. 
c) "Јуденфреи" је термин који значи "слобода за Јевреје". 
d) "Јуденфреи" је парола која значи "ослободите све Јевреје". 
 

4. Шта је искривљавање (дисторзија) Холокауста? 

a) Дисторзија Холокауста је порицање да се Холокауст икада догодио.  
b) Искривљавање Холокауста је покушај оправдања, минимизирања или лажног 
представљања познатих историјских записа.  
c) Пречесто помињање Холокауста у тексту назива се „искривљавање 
Холокауста 
d) Дисторзија Холокауста је када неко говори о Холокауста.  
 

5. Ко сноси законску одговорност да реагује ако се у школи 

догоди антисемитски инцидент? 

a) Локална јеврејска заједница. 
b) Родитељи укључених ученика. 
c) Управа школе. 
d) Полиција.  
  



 

 
 

 

Преглед активности 3 - Модул 5  
 
Питања 
Пољска 
 
1. Колико је пољских Јевреја преживело Холокауст? 
a) 30% 
b) 50% 
c) 90% 
d) 10% 
 
2. Од 1. децембра 1939. сви Јевреји старији од 10 година у 

окупираној Пољској били су приморани да: 
a) Носе белу траку уз плаву Давидову звезду 
b) Имају посебан јеврејски пасош 
c) Носе жуту Давидову звезду на својој одећи on their clothes 
d) Носе посебне капе 
 
3. Устанак у Варшавском гету догодио се у: 
a) априлу 1940. године 
b) децембру 1941. године 
c) априлу 1943. године 
d) јуну 1944. године 
 
4. Већина пољских Јевреја преживела је у: 
a) Француској 
b) СССР-у 
c) Мађарској 
d) Словачкој 
 
5. Ко додељује орден Праведника народа? 
a) Институт Јад Вашем у Јерусалиму 
b) Пољски парламент 
c) Савез јеврејских општина у Пољској 
d) Немачка влада 
 
Грчка 
 
6. Где је током окупације живео највећи проценат грчких 

сефардских Јевреја? 
a) У бугарској и италијанској окупационој зони 
b) У италијанској окупационој зони 
c) У бугарској окупационој зони 
d) У немачкој окупационој зони 
 



 

 
 

7. Који су се званичници СС бавили имплементацијом „коначног 
решења“ у Грчкој?  

a) Адолф Ајхман, Алојз Брунер, Дитер Вислицени, Ролф Гинтер, Јирген 
Штруп 

b) Алојз Брунер 
c) Алојз Брунер, Дитер Вислицени, Ролф Гинтер, Јирген Штруп 
d) Макс Мертен 
 
8. За време окупације већина грчких Јевреја је: 
a) депортована у Аушвиц 
b) убијена у Аушвицу и Треблинки 
c) депортована у Треблинку 
d) стрељана митраљезима 
 
9. Од оних грчких Јевреја који су преживели Холокауст, већина 

је то учинила јер: 
a) су се сакрили 
b) су се придружили покрету отпора ЕАМ 
c) су прибавили лажне личне карте 
d) су побегли на турско приморје, а одатле на Блиски исток 
 
10. Немачке наредбе издате фебруара 1943. у Солуну довеле су 

до: 
a) лишавања Јевреја грађанских права 
b) гетоизације јеврејског становништва 
c) гетоизације, пљачке, понижавања и лишавања Јевреја грађанских 

права 
d) наметања жуте звезде 
 
 
Србија 
 
11. На колико је окупационих зона Србија била подељена: 
a) 2 
b) 3 
c) 4 
d) 5 
 
12. Који од ових немачких концентрационих логора се налазио у 

Београду или близу њега: 
a) Јуденлагер Семлин и логор Црвеног крста 
b) Јуденлагер Семлин, Бањица и Топовске Шупе 
c) Јуденлагер Семлин и Треблинка 
d) Јуденлагер Семлин, Јасеновац и Баја 
 
 



 

 
 

 
13. Зашто је новосадско шеталиште уз реку Дунав изабрано за 

локацију споменика жртвама Новосадске рације? 
a) Зато што су тамо тела жртава бачена у Дунав 
b) Зато што су тамо држани цивили таоци 
c) Зато што је то било место концентрационог логора 
d) Пошто је улица прометна, много њиг ће видети споменик 
 
14. Једини гето у Војводини био је у: 
a) Сегедину 
b) Новом Саду 
c) Суботици 
d) Зрењанину 
 
15. Др Роза Папо је била прва жена: 
a) Начелник Јеврејске болнице 
b) Генерал у Југословенској војсци 
c) Председник Српске јеврејске општине 
d) Писац 
 
Немачка 
 
16. Од када су сви Јевреји у нацистичкој Немачкој старији од 6 

година били приморани да носе значку жуте звезде? 
a) 1. априла 1933. године 
b) 15. септембра 1935. године 
c) 12. новембра 1938. године 
d) 19. септембра 1941. године 
 
17. Под којим кодним именом је извршено систематско убијање 

свих Јевреја и Рома на подручју Генералне управе у Пољској 
под немачком окупацијом током Другог светског рата? 

a) Операција Барбароса 
b) Операција Рајнхарт 
c) Операција Ванзе 
d) Акција T4 
 
18. Када је донета одлука да се убију сви европски Јевреји? 
a) На конференцији у Ванзеу 20. јануара 1942. године 
b) Када је Хитлер преузео власт 30. јануара 1933. године 
c) Негде између октобра 1941. и јануара 1942. године 
d) Непосредно након немачке инвазије на Совјетски Савез 22. јуна 1941. 

године 
 
 
 



 

 
 

 
 
19. Новембарски погроми означили су транзицију нацистичке 

политике према Јеврејима од систематског искључивања из 
друштвеног и политичког живота и почетак… 

a) протеривања и прогона 
b) тоталног истребљења 
c) депортације 
d) успоравања антисемитских акција 
 
20. Шта су подразумевали Нирнбершки закони? 
a) Забранили су Јеврејима да напусте Немачку 
b) Јеврејске културне институције су изгубиле статус корпорација по 

јавном праву  
c) Омогућили су нацистима да уклоне Јевреје и политички непожељне 

особе из јавне службе  
d) Забранили су бракове и сексуалне односе између Јевреја и нејевреја 

и утврдили ко је држављанин Рајха (Reichsbürger) са пуним правима, 
а ко није 

 
 
 

Активност за учење Модул 4 
Да би помогли учесницима да боље схвате комплексност идентитета појединца, 

што је од виталног значаја за разоткривање свих врста стереотипа, конзорцијум 

је изабрао вежбу искуственог учења. Искуствено учење се односи на учење које 

користи искуство ученика као основу, што практично подразумева активан и 

лични приступ учењу. 

Активност не би требало да траје дуже од 30 минута, али има значајан допринос 

процесу учења јер открива плурализам идентитета које појединац може имати 

(национални, културни, верски, родни, професионални итд.). 

Ова специфична вежба искуственог учења коју је ЈМГ изабрао, води ученика до 

реализације различитих аспеката идентитета чак и унутар мале групе. Он/она 

такође осећа непријатност када се од њега тражи да буде „утиснут” у само једну 

карактеристику.  

Припрема учесника за активност - биће подељен материјал (Шаблон листа 

активности за вежбу искуственог учења) 

Следи кратак опис активности, у духу информисане сагласности. (5 мин) 

Кратак опис активности: Добићете материјал у коме морате да запишете пет 

ствари/карактеристике које вас описују. На пример, Европљанин, Азијац, учитељ, 

мајка, отац, Грк, хришћанин, Јевреј, атеиста, власник пса итд. Напомена: 



 

 
 

Наведите примере само ако вас питају и још увек не откривате да би се 

прецртавало једно по једно.  

Учешће у активности: Учесницима је дато 3 минута да попуне материјал. Затим 

се од њих тражи да прецртају једну по једну карактеристике које су учесници 

одабрали док не остане само једна. Напомена: Дајте учесницима времена да 

искусе и изразе своја осећања нелагодности због тога што су „стиснути“ у само 

пет карактеристика, а камоли да морају да прецртају четири од њих. (укупно не 

више од 10 минута) 

Испитивање и размишљање о активности: Након ових корака, предавач ће 

испитати и обрадити активност. Испитивање ће укључивати отворену дискусију 

на коме учесници могу да дискутују о активности на основу питања која поставља 

модератор. Учесници могу седети у кругу како би створили опуштенију атмосферу 

за интимну дискусију. Предавач ће затим позвати неке од учесника да наглас 

прочитају шта су написали и шта су прецртали. Затим ће предавач водити 

дискусију примећујући како се сваки учесник одлучио за другачију 

карактеристику. На пример, за једног учесника то може бити професионални 

опис, а за другог пол или улога, као што је пријатељ, мајка, брат или сестра итд. 

Предавач тада поставља следеће питање: „Какво је била ваше искуства?“ Сврха 

је да се њихова искуствена нелагодност предочи речима. Предавач ће завршити 

отвореним питањем, као што је: „Шта мислите да је била сврха активности?“, 

како би истакао плурализам индивидуалности, осећај да морате да се одрекнете 

делова себе и процеса прихватање атрибута које им други приписују. Затим ће 

се отворити дискусија да би се изразиле појединачне идеје и одговори учесника 

у вези са активношћу у којој су учествовали (укупно не дуже од 15 минута).  

Следећи цртеж треба да буде подељен у једном листу папира. Учесници уписују 

по једну карактеристику у сваки од пет кругова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


