
ИЗВЈЕШТАЈ 

 

О ЉЕТНОЈ ШКОЛИ О ИЗУЧАВАЊУ ХОЛОКАУСТА ЗА ПРОФЕСОРЕ СРПСКОГ 

ЈЕЗИКА И ИСТОРИЈЕ У ИНСТИТУТУ ЈАД ВАШЕМ У ЈЕРУСАЛИМУ 2016. 

ГОДИНЕ 

 

 

Извјештај се односи на: 

      1.   Организацију и циљеве  семинара 

2. Учеснике семинара 

3. Закључке и препоруке 

 

1. Организација и циљеви семинара 

 

На позив Института Јад Вашем из Израела, Министарство просвјете и културе Републике 

Српске и Републички педагошки завод  је одабрао професоре историје и српског језика који 

раде у средњим школама Републике Српске како би похађали Љетну школу о изучавању 

Холокауста као вид унапређивања наставе српског језика и историје. Сарадња ресорног 

министарства и Института Јад Вашем из Израела је дефинисана  Писмом намјера између ове 

двије институције. Професори историје и српског језика су претходно похађали једнодневни 

семинар у Козарској Дубици (9. март 2016.године)  током којег су се могли упознати др 

Хавом Барух, водитељицом Одјела за подручје Балкана из Јад Вашема и колегама који су 

припремили моделе часа настале према усвојеној методологији коју препоручује Љетна 

школа.  

Организација семинара, избор предавача и тема је повјерена водитељици Одјела за подручје 

Балкана у Институту Јад Вашем, др Хави Барух. Група професора из Републике Српске, као 

и представници Републичког педагошког завода су се у периоду од 22.07. до 1.08.2016. 

године придружили професорима из Републике Србије. Семинар је припремљен тако што су 

полазници били јединствена група која је изучавала теоријски преглед и концепт рада 

Института, посјетила све музеје у оквиру центра и најзначајнија света мјеста у старом дијелу 

града Јерусалима.   

Циљ семинара је стручно усавршавање наставника историје и српског језика који раде у 

средњим школама Републике Српске, развијање додатних компетенција као и припрема за 

истраживање страдања српског народа у протеклим ратовима. Семинар који је организован у 

Образовном центру Института Јад Вашем подразумијевао је интерактивни приступ и 

радионички тип рада, а предавачи су били ангажовани професори Универзитета из Тел 

Авива и Јерусалима, експерти за теме које истражују феномен Холокауста.  

Семинар је конципиран тако да је сваки радни дан представљао један корак у проучавању 

Холокауста: 

 

1. Јеврејски живот прије Холокауста;  

2. Стереотипи и предрасуде – како се носити с тим; 

3. Антисемитизам, нацистичка политика и идеологија, модерни антисемитизам и 

неонацизам, порицање Холокауста, геноцида и злочина; 

4. Гето – оснивање и намјене;  



5. Коначно рјешење, радни логори и логори смрти – индустријализација смрти, фазе 

истребљења–диференецирање групе, сегрегација, уклањање, истребљење; 

6. Ослобођење, живот послије Холокауста;  

7. Процесуирање злочинаца–старост не умањује кривицу, наслијеђе Холокауста. 

2. Учесници 

Учесници су били професори историје и српског језика и књижевности који раде у средњим 

школама Републике Српске и представници Републичког педагошког завода Републике 

Српске. 

 

Професори који су били полазници Љетне школе о изучавању Холокауста у Институту Јад 

Вашем у Јерусалиму: 

 

1.Драгана Мандрапа, СШЦ „28.јуни“ ,Источно Сарајево 

2.Дубравка Николић, Гимназија, Мркоњић Град 

3. Кармела Ракић, Гимназија „Филип Вишњић“, Бијељина 

4. Невена Добријевић,, Гимназија „Свети Сава“, Приједор 

5.Сњежана Радаковић, ТШЦ „Зворник“, Зворник 

6. Мира Станишев, Медицинска школа, Добој 

7. Горан Остојић, Гимназија „Јован Дучић“, Добој 

8. Ненад Џабић, СШЦ „Никола Тесла“, Брод 

9.Мира Шобот, Техничка школа, Бања Лука 

10. Бранимир Бијелић, Електротехничка школа „Никола Тесла“,Бања Лука. 

 

Представници Републичког педагошког завода Републике Српске: 

 

1. Др  Предраг Дамјановић,  директор Републичког педагошког завода Републике Српске,  

2.. Координатор - мр Силва Добраш, инспектор-просвјетни савјетник за српски језик. 

 

Сви учесници семинара су редовно похађали предавања и као професори који раде у 

средњим школма Републике Српске дали значајан допринос у раду и реализацији семинара. 

 

 

 

3.Закључци и препоруке 

Љетна школа о изучавању Холокауста је код полазника утицала на развој педагошких 

компетенција, а првенствено је наглашено подучавање прилагођено узрасту, избјегавање 

онога што шокира и трауматизује ученика, као и организовање посјета меморијалним 

мјестима и стратиштима у Републици Српској и шире.  

Када је ријеч о поступцима на којима треба инсистирати онда је нагласак на 

интердисциплинарном приступу, подучавању о Холокаусту и страдању на примјерима из 



умјетности, анализа књижевних и литерарних текстова, филмови, музика, представе, 

слике, породичне фотографије, писма, дневници, цртежи и  свједочанства. 

Као могући начини рада предложене су радионице, играње улога, истраживачки задаци, 

заједничко гледање кратких филмова, пажљиво постављање питања  и коришћење 

провјерених извора информација – званичне странице на интернету, Јад Вашем, Музеј 

Холокауста у Њујорку.  

Учесници семинара су добили читав низ нових сазнања о принципима и методологији 

овог вида образовања, односно историјских чињеница али и конкретних метода и облика 

рада на оваквим темама. 

На крају може се закључити да су полазници Љетне школе за изучавање Холокауста 

током боравка у Јерусалиму имали прилику да виде концепт рада Института Јад Вашем и 

да се едукују за примјену њиховог модела у наставној пракси код нас. 

Као један од закључака издваја се организовање семинара о образовању о Холкаусту, 

геноцидима НДХ и превенцији геноцида за све наставнике историје и српског језика који 

раде у основним и средњим школама Републике Српске као и формирање радне групе 

која ће радити на допунама Програма за српски језик у основној и средњој школи. 

Бања Лука, јули 2017. године                                                     Координатор:                                 

                                                                                                  Мр Силва Добраш 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 


