
 

Să vorbim despre Holocaust înseamnă să relatăm o naraţiune a nimicirii: nimicirea bărbaţilor, 
a femeilor și a copiilor, dar și distrugerea dovezii acestei crime. Pentru un ochi neavizat, multe 
dintre obiectele care au supravieţuit acestei distrugeri pot părea banale prin natura lor cotidiană, 
obișnuită. Însă aceste urme ale trecutului au o însemnătate deosebită și pot fi  cercetate pentru 
semnifi caţii profunde. În interacţiunea noastră cu artefactele autentice, putem să creăm un 
spaţiu educaţional pentru o mai autentică întâlnire cu trecutul. 

Această lecţie de o oră abordează istoria Holocaustului prin prisma unui pantofi or: aparent, un 
„lucru obișnuit”. Dar, pe măsură ce elevii descoperă povestea celui care l-a purtat - un copil ucis 
la Auschwitz-Birkenau – e de sperat că această dezvăluire va conduce la întrebări profunde 
care îi va determina să iniţieze propria lor căutare a semnifi caţiei din trecut. 

Aceste observaţii conţin:
• Îndrumare pedagogică și Rezultate
• Plan de lecţie

ÎNDRUMARE PEDAGOGICĂ ȘI REZULTATE

Principii educaţionale

Această activitate este bazată pe o serie de principii educaţionale dezvoltate pentru predarea 
și învăţarea efi ciente despre Holocaust, corespunzătoare vârstei elevilor.

 – Respectul pentru victimele Holocaustului și pentru elevii și studenţii instruiţi de noi 
trebuie să determine selectarea materialelor pe care le folosim la clasă: imaginile 
de o atrocitate evidentă și descrieri menite să șocheze sau să înspăimânte sunt de 
evitat.

Lucruri obișnuite?
Plan de lecţie, pedagogie 
și rezultate

INTRODUCERE

The Holocaust Education Development Programme (HEDP) face parte 
din Institute of Education, University of London. Este co-fi nanţată de 
Pears Foundation și de Department for Children Schools and Famllies 
(DCSF) cu sprijin din partea Holocaust Educational Trust (HET).
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 – Evenimentele din timpul Holocaustului nu necesită descrieri speciale: povestea 
oamenilor obișnuiţi în vremuri neobișnuite va sensibiliza și va mobiliza elevii pe 
măsură ce aceștia adresează întrebări profunde despre ce înseamnă să fi i uman.

 – Trecerea de la particular la general ajută elevii să perceapă enormitatea acestor 
evenimente: relatări personale, precum și alte metode care pun accentul pe latura 
umană vor ajuta persoanele tinere să se implice în evenimente și în procese 
complexe.

 – Surse istorice și studii de caz originale ale bărbaţilor, femeilor și copiilor oferă 
posibilităţi pentru o întâlnire autentică cu trecutul, însă doar în cazul în care 
semnifi caţia acestor evenimente nu este predeterminată de profesor: elevii trebuie 
să fi e încurajaţi să adreseze întrebări, să refl ecteze și să descopere propria lor 
explicaţie în această istorie, constrânși doar de dorinţa pentru adevăr și de respectul 
pentru dovezi.

Autenticitate

Lecţia „Lucruri obișnuite” este întemeiată pe o abordare istorică, bazată pe dovezi, asupra 
predării și învăţării despre Holocaust; scopul acesteia este să creeze o întâlnire autentică cu 
trecutul. Pentru ca experienţa învăţării să fi e „autentică”, sunt necesare mai multe elemente 
conectate: 

 – Autenticitatea necesită o legătură palpabilă cu trecutul. Artefactele, documentele, 
studiile de caz, istoriile personale și locurile în care au avut loc evenimentele istorice 
permit o întâlnire autentică cu trecutul.

 – Autenticitatea necesită un spaţiu în care elevii să își dezvolte propria înţelegere.
Tinerii trebuie să ajungă la propriile concluzii; trebuie să evităm o prezentare 
exagerat de mediată a trecutului. Concluziile trebuie obţinute în mod liber ca 
rezultat al comunicării deschise, al refl ecţiei personale, al gândirii critice și al 
întrebărilor. Trecutul nu trebuie să fi e instrumentalizat; semnifi caţia nu trebuie să fi e 
predeterminată; lecţiile nu trebuie să fi e concepute de o manieră în care elevii să 
adopte inevitabil modul de gândire al profesorului.

 – Dorinţă pentru adevăr și respect pentru dovezi. Insistenţa asupra dreptului elevilor 
de a formula propriile concluzii nu presupune faptul că toate răspunsurile sunt 
posibile, nici că toate sunt la fel de valide. Concluziile trebuie să se bazeze pe o 
imagine exactă a trecutului, una care se întemeiază pe și este limitată de dovezi 
istorice.
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În căutarea unui înţeles
Elevii trebuie familiarizaţi cu o abordare despre interpretarea artefactelor și a altor surse istorice, 
care accentuează importanţa relatărilor contextuale precise și detaliate ca fi ind vitale în găsirea 
unor răspunsuri date de trecut. Concluziile, sau „lecţiile”, explicate într-un studiu al trecutului, 
pot fi  foarte diferite pentru fi ecare individ, refl ectând valorile, atitudinile și ideile personale 
despre lume ale fi ecărui elev. Faptul că aceste semnifi caţii vor avea un impact cu atât mai mare 
cu cât sunt bazate pe o înţelegere sofi sticată și nuanţată a unui trecut complex poate constitui 
subiect de discuţie.

Mai mult, concluziile tinerilor și întrebările pe care aceștia le adresează pot fi  destul de diferite 
faţă de cele gândite de profesorul lor, dar vor fi  mai degrabă interpretări autentice decât 
împrumutate, atâta timp cât elevilor li se va permite să ajungă la acele întrebări și concluzii în 
mod liber și independent și atâta timp cât acestea sunt bazate pe relatări contextuale precise, 
în limita a ceea ce dovezile istorice vor sprijini în mod just.

Disonanţa afectivă și cognitivă

Această lecţie este menită să implice elevii stimulându-i să își formuleze propriile întrebări cu 
privire la Holocaust. O disonanţă afectivă și cognitivă este creată atunci când sentimentele de 
familiaritate faţă de un obiect obișnuit – în acest caz, pantoful unui copil – sunt tulburate prin 
plasarea acelui obiect în cadrul unor evenimente mult în afara experienţei noastre de viaţă. 
Elevii ridică probleme și pun întrebări pe care le consideră tulburătoare într-o lume care le este 
dezvăluită de istoria Holocaustului. Considerând aceste întrebări ca puncte de pornire pentru 
viitoare lecţii la clasă, avem ocazia să răspundem nevoii elevilor în ceea ce privește înţelegerea 
nivelurilor profunde ale semnifi caţiei. Aceste întrebări constituie subiectul unor viitoare resurse 
și activităţi didactice.

ÎMPĂRŢIREA LECŢIEI

Această lecţie este destinată elevilor începând cu vârsta de 13 ani și durează o oră. Profesorii 
pot alege să împartă lecţia în două. Materiale necesare:

• PowerPoint „Lucruri obișnuite?” pe site-ul Asociaţiei Tikvah Oradea, www.tikvah.ro
• „Footprints” - scurt fi lm educaţional care poate fi  accesat pe site-ul Asociaţiei Tikvah 

Oradea, www.tikvah.ro; 
• Activitatea de început presupune ca elevii să se descalţe; este posibil ca anumiţi 

profesori să considere acest lucru inadecvat și să prefere să folosească pantofi i din 
departamentul de teatru, sau imagini cu pantofi  tipărite de pe internet.

• Copii tipărite ale Slide-ului 1 – câte una pentru fi ecare elev, sau mărite și tipărite în 
format A3 pentru munca în echipă.

• Lecţia poate fi  prezentată pe whiteboard, sau profesorii pot opta să tipărească mai 
multe copii ale slide-urilor, astfel încât elevii să poată analiza imaginile în grupuri mici. 
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Lecţia încurajează elevii să analizeze și să discute despre artefactul istoric prezentat în Power 
Point-ul „Lucruri obișnuite?” și să se implice în povestea impresionantă și emoţionantă cu care 
acest obiect este asociat. Power Point-ul prezintă pantoful din mai multe unghiuri, permiţând 
elevilor să analizeze îndeaproape și în detaliu un obiect personal al unuia dintre copiii uciși în 
camerele de gazare de la Auschwitz-Birkenau.

ANALIZAREA OBIECTELOR PENTRU SEMNIFICAŢIA LOR (10 minute)
[Activitate de început înaintea prezentării slide-urilor Power Point]

Începeţi lecţia rugând elevii să își dea jos un pantof și să îl înmâneze unui alt elev. Alternativ, 
se pot folosi pantofi  din departamentul de teatru sau imagini cu pantofi  tipărite de pe internet.

Individual sau în grupuri mici, elevii sunt rugaţi să își imagineze că tocmai au găsit acest pantof. 
Ce pot să deducă în mod rezonabil despre persoana care a purtat pantoful? (Vor trebui să îl 
analizeze îndeaproape). Întrebaţi grupul ce se poate deduce despre o persoană analizând doar 
pantoful acesteia. Încurajaţi elevii să refl ecteze asupra mărimii și stilului pantofului și asupra 
modului în care acestea pot fi  folosite pentru a intui detalii despre persoana care a purtat 
pantoful, precum genul, vârsta sau preocupările. Desigur, este important să subliniaţi natura 
speculativă a acestor deducţii și nevoia pentru mai multe dovezi sau pentru un context, în cazul 
în care ar urma să fi e formulate concluzii mai precise. 

Această activitate de început încurajează elevii să se familiarizeze cu analiza detaliată a unui 
obiect, făcând apel la abilităţile lor de observaţie și la competenţele lor de deducţie, cu scopul 
de a trage concluzii rezonabile. Aceasta ar urma să îi ajute să examineze obiectul istoric 
prezentat în slide-urile Power Point. Mai departe, familiarizarea cu un obiect din propria lor viaţă 
poate crea o legătură cu persoana din trecut, proprietarul original al pantofi orului din slide-urile 
de prezentare.
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CE SE POATE SPUNE DESPRE PROPRIETARUL PANTOFULUI? (15 minute)
[Slide-urile Power Point 1-9]

SLIDE 1

Elevii discută despre ce se poate spune cu privire la proprietarul pantofului prezentat în aceste 
slide-uri. Diferitele păreri și întrebările punctuale dezvăluie multe despre copilul care a purtat 
acest pantof, despre vremurile în care a trăit și chiar și anumite detalii despre familia sa și 
condiţiile socio-economice. Se formează o imagine care creează o legătură între elevi și acest 
copil.



HEDP CPD Lesson Plan “Ordinary Things?”   6

SLIDE 2

Apelând la competenţele dezvoltate în cadrul activităţii de început, elevii sunt acum rugaţi să 
spună câte ceva despre proprietarul acestui pantof și să își motiveze presupunerile: de 
unde știu?

Dacă este nevoie, reveniţi la slide-ul anterior: mărimea mâinilor femeii care ţine pantoful indică 
în mod clar că persoana care l-a purtat a fost un copil.

Anticipaţi următoarele răspunsuri:
• un copil
• probabil în vârstă de trei sau patru ani
• Gen - nu știm sigur, dar majoritatea presupun că e vorba despre un băieţel
• Cineva din grup va adăuga: A trăit demult

Profesorii ar putea să explice câte ceva despre ce înseamnă să „faci istorie”. Subiectul 
nostru este de factură teoretică, iar noi ne bazăm pe dovada existentă. Trebuie să coroborăm 
această dovadă cu altele înainte de a formula afi rmaţii precise, dar o bună parte din ceea ce 
relatăm despre trecut putem afi rma la un nivel înalt de certitudine. Celelalte detalii sunt mai 
degrabă presupuneri.

Aspectul referitor la vechimea pantofului este esenţial. Totuși, este important ca elevii 
să își concentreze atenţia doar pe ceea ce pot să deducă în mod rezonabil din obiectul 
propriu-zis. Nu aduceţi în discuţie Holocaustul în cadrul acestei etape a activităţii şi îndepărtaţi 
discuţia de la orice presupunere făcută de elevi cu referire la această istorie – niciuna neputând 
fi  justifi cată de obiect fără informaţii contextuale suplimentare. Prima etapă a acestei analize 
este să se rămână cu acele concluzii care se pot baza pe sursa propriu-zisă, fără a face referiri 
la contextul său istoric.
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SLIDE 3

Confi rmaţi că pantoful este vechi – are probabil șaizeci sau șaptezeci de ani.

Întrebaţi elevii: De unde știm că acest pantof este vechi? Încurajaţi elevii să privească 
imaginea cu atenţie: canalizaţi-le atenţia asupra detaliilor relevante.

Această etapă a activităţii poate fi  realizată în grupuri restrânse. Dacă slide-ul Power Point 
este tipărit, fi ecare grup poate să lucreze la propriile concluzii și să le prezinte întregii clase. 
Pe măsură ce grupurile încep să prezinte idei, duceţi discuţia mai departe cerând elevilor să 
își justifi ce presupunerile și încurajându-le părerile adăugând mai multe detalii precum cele 
prezentate mai jos.

Lăsaţi ideile să vină din partea grupului, dar folosiţi această ocazie pentru a da viaţă și 
culoare povestirii despre proprietarul pantofului:

• Culoarea este ștearsă; pare purtat, chiar boţit. Pare învechit.
• Stilul este demodat; nu prezintă nimic copilăresc. (nu are culori vii, logo-uri, fl ash-uri 

la spate sau roţi dedesubt.) 
• După stil și model, pare un pantof în miniatură al unui adult.
• Materiale - este legat cu șireturi și nu cu Velcro, cum ne-am aștepta să fi e legaţi 

pantofi i pentru copii în prezent.

Întrebaţi elevii cum au fost legaţi pantofi i săi. Acest băieţel ar fi  fost prea mic ca să își lege 
singur șireturile – probabil că mama sau tatăl său, sau un frate sau o soră mai mare le-a legat 
pentru el înainte ca acesta să alerge afară să se joace aceleași jocuri pe care le jucam și noi 
când aveam trei sau patru ani.
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SLIDE 4

Încurajaţi elevii să se gândească la modul în care a fost realizat pantoful. Cum a fost 
atașată talpa de partea superioară a pantofului?
La o privire atentă, e posibil să se observe cuie mici sau cusături folosite pentru a fi xa talpa de 
partea superioară a pantofului. Oferiţi grupului timpul necesar pentru a observa acest lucru. 
Dacă au nevoie de ajutor, următorul slide arată detaliul mai îndeaproape.

SLIDE 5

Aici, puteţi să observaţi că o parte a călcâiului s-a desprins și că micile cuie care ţin laolaltă părţi 
ale pantofului sunt vizibile în mod clar.
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SLIDE 6

Din ce material este confecţionată talpa?

Din câte bucăţi de piele a fost confecţionată talpa?

Rugaţi elevii să se gândească la pantofi i la care s-au uitat mai devreme. Cât de diferit este 
confecţionată încălţămintea din prezent?

• tălpile sunt probabil confecţionate dintr-o singură bucată
• o talpă produsă în masă, turnată, sintetică sau din cauciuc care a fost fi xată cu lipici 

de partea superioară a pantofului.
Și acum, să recapitulăm: Cum a fost confecţionat acest pantofi or?

Talpa a fost confecţionată din diverse straturi de bucăţi din piele ţinute laolaltă de mici cuie: 
acest pantof este probabil confecţionat manual.

Rugaţi elevii să își imagineze cum a fost confecţionat acest pantof: pe atunci nu existau 
Clarks sau alte magazine de încălţăminte – cum ar fi  ajuns copilul să deţină pantofi ?

• Probabil a fost dus la un pantofar local, desenându-i-se conturul piciorului pentru a 
se ști exact mărimea pantofului

• Bucăţile de piele au fost tăiate și croite conform măsurătorii
• Aceste bucăţi au fost apoi cusute laolaltă cu o mașină de cusut.
• Pantoful a fost așezat pe un calapod din lemn, pentru a bate cuiele, unul câte unul, 

în călcâi și în talpă. 
• Întregul obiect a fost confecţionat cu grijă de un meșter califi cat: un obiect destul de 

scump. Priviţi cât de bine este făcut - și cât de bine este talpa încă fi xată de partea 
superioară a pantofului.

Dacă timpul permite, poate veţi dori să cereţi elevilor să analizeze ce sugerează diferenţele 
dintre pantoful din imagine și pantofi i noștri despre societatea de atunci și cea de acum:
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• În prezent, pantofi i nu sunt făcuţi să dureze
• După aproximativ un an, tălpile pantofi lor se desprind și îi aruncăm
• De ce majoritatea oamenilor nu aleg să îi ducă la reparat? Parţial, pentru că pantofi i 

noi sunt relativ ieftini
• Dar și pentru că ne dorim să ţinem pasul cu moda, să cumpărăm lucruri noi
• Dorinţa noastră de a consuma, de a cumpăra mai multe lucruri, duce la o societate 

de consum (de tip „throw-away”)

SLIDE-URILE 7 ȘI 8

Întrebaţi elevii de unde știu că acest băieţel nu a trăit și el într-o societate de consum 
(de tip „throw-away”). Ce dovadă oferă pantoful în sine?
Rugaţi elevii să privească cu atenţie partea posterioară a pantofului. Ce observă? Al optulea 
slide oferă o imagine mai îndeaproape, elevii putând să observe cusătura care arată că pantoful 
a fost reparat.

Întrebaţi elevii ce sugerează o astfel de reparaţie.
Probabil că pantoful a fost transmis de la un frate la altul; picioarele copiilor cresc prea repede 
pentru ca o astfel de reparaţie să fi  fost făcută pentru primul copil care a purtat acest pantof. 
Probabil că familia nu avea sufi cienţi bani pentru a cumpăra pantofi  noi.

Apoi, întrebaţi elevii cine a efectuat reparaţia și rugaţi-i să își justifi ce răspunsul.
Îndemnaţi elevii să privească cusătura - pare inegală și nu are culoarea potrivită.
Este evident că reparaţia nu a fost efectuată de un pantofar profesionist, un meșter califi cat. 
Probabil a fost efectuată de mama sau de tatăl copilului.

Cât timp și efort par să se fi  investit în această reparaţie?
Aţi putea să întrebaţi elevii dacă au cusut vreodată piele la ora de Educaţie Tehnologică – cât este 
de difi cil? De ce ar investi un părinte atât de mult efort în această reparaţie – este evident că 
acest pantof are mai multe cusături decât este necesar. Răspunsul rezonabil este pentru că își 
iubea băieţelul.
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SLIDE 9

Rugaţi elevii să rezume ceea ce știu despre proprietarul acestui pantof și despre familia sa.
E posibil ca aceștia să dorească să deseneze aceste informaţii pe o diagramă păianjen, sau 
să le scrie pe propria lor copie a imaginii pantofului. Cu toate că se pot spune multe despre el, 
iar elevii consideră că și-au format o imagine clară cu privire la cine era, rugaţi-i să redacteze o 
listă cu ceea ce ei nu cunosc despre copil. Aceasta probabil va include:

• Nu știm cine a fost
• Nu îi cunoaștem numele și nu știm cum arăta - elevii nu au o fotografi e a băiatului
• Nu știm unde s-a născut, ce limbă a vorbit, cine a fost familia sa sau cu ce s-a 

ocupat

Întrebaţi elevii cum ar putea să afl e mai multe despre proprietarul pantofului. Unul din 
elevi ar putea să întrebe despre provenienţa pantofului. Atunci, profesorul le spune elevilor 
că pantoful a fost găsit la Auschwitz-Birkenau în Polonia și îi întreabă ce știu despre acest loc.

Profesorii vor trebui să ofere câteva informaţii istorice esenţiale:

Auschwitz-Birkenau a făcut parte dintr-un sistem vast de lagăre în Europa ocupată de 
naziști. Existau numeroase tipuri de lagăre, dintre care câteva aveau mai multe funcţii. Acestea 
includeau:

• lagăre de exterminare
• lagăre de concentrare
• lagăre de muncă forţată
• lagăre pentru prizonierii de război
• lagăre de tranzit
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Situat în Polonia ocupată de nemţi, Auschwitz a fost cel mai mare complex din acest sistem de 
lagăre și cuprindea trei amplasamente principale:

• Lagărul Principal Auschwitz I, un lagăr de concentrare
• Auschwitz II, denumit de obicei Birkenau, unde a fost găsit acest pantof
• Auschwitz III Buna-Monowitz, un lagăr de muncă forţată la fabricile de chimicale

Pe lângă acestea, mai existau 40 de sub-lagăre.

Auschwitz I a fost un lagăr de concentrare, unde numeroase victime de diferite categorii au fost 
supuse unui tratament brutal, unor execuţii sumare, muncii punitive, malnutriţiei și condiţiilor de 
viaţă îngrozitoare. Unii oameni erau uciși cu injecţii cu fenol în inimă; alte mii de persoane au 
fost împușcate, spânzurate, gazate sau supuse unor experimente medicale terifi ante.

Buna-Monowitz a fost un complex industrial în care munca forţată era folosită pentru a produce 
ulei sintetic și cauciuc pentru efortul german de război. Condiţiile de acolo erau de asemenea 
brutale, rata mortalităţii fi ind și în acest caz extrem de ridicată.

Dar Auschwitz II - Birkenau, pe lângă funcţia de lagăr de concentrare, avea și alt rol.

Întrebaţi elevii care a fost cealaltă funcţie de bază a lagărului Birkenau.
Auschwitz-Birkenau a fost un lagăr al morţii.

Este important ca elevii să înţeleagă diferenţa dintre sutele de lagăre de concentrare, unde mii 
de oameni au murit sau au fost uciși cu brutalitate, și lagărele de exterminare de la Auschwitz-
Birkenau, Sobibor, Chelmno, Treblinka și Belzec, toate în Polonia.

Lagărele de exterminare au fost concepute pentru a ucide cât mai multe fi inţe umane într-un 
timp cât mai scurt, în decurs de câteva ore de la sosirea lor.

Folosind această informaţie istorică, întrebaţi elevii dacă știu orice altă informaţie 
contextuală despre copilul care a purtat pantoful și despre modul în care a ajuns la 
Birkenau. Aceștia ar putea să spună:

• Aproape sigur a fost evreu. 
Acest lucru poate fi  sprijinit de faptul că aproximativ un milion de oameni (peste 90% 
din numărul total de oameni uciși la Auschwitz) au fost evrei. Copilul care a purtat acest 
pantof ar fi  putut să fi e Roma sau Sinti (un copil ţigan). Circa 23.000 de Roma și Sinti au 
fost deportaţi la Birkenau, unde 21.000 – majoritatea copii – au fost uciși.

• Copilul a fost probabil deportat cu trenul, în vagoane pentru vite. Trenuri din întreaga Europă 
ocupată de nemţi au fost folosite pentru a deporta evrei la Auschwitz-Birkenau. 
De obicei, 80-100 oameni erau înghesuiţi în fi ecare vagon pentru vite, probabil 20 sau 
30 de vagoane per tren. Oamenii nu aveau unde să se așeze; exista o singură găleată cu 
apă potabilă și o altă găleată pentru nevoi fi ziologice. De obicei, drumurile durau trei zile 
și trei nopţi; uneori, mult mai mult.
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CONTEXTUL ISTORIC (10 minute)

Relataţi elevilor fapte istorice cu privire la Auschwitz-Birkenau și povestiţi ce i s-ar fi  
putut întâmpla copilului care purta acest pantof atunci când a ajuns acolo. În această 
etapă, puteţi alege să prezentaţi această naraţiune arătând fi lmul de opt minute, „Footprints: 
Descoperind Holocaustul prin Artefacte Istorice”, care poate fi  accesat cu subtitrare în limba 
română pe site-ul Asociaţia Tikvah Oradea,  www.tikvah.ro.

Alternativ, dacă preferaţi să oferiţi informaţiile personal, atunci cele de mai jos constituie relatarea 
esenţială care e necesar să fi e prezentată elevilor pentru ca aceștia să plaseze artefactul în 
contextul său istoric, în timp și în spaţiu:

Când trenul a ajuns la Birkenau, ușile au fost deszăvorâte și deschise. Circa 2000 sau 3000 
de oameni au coborât pe rampă. Aici au fost împărţiţi rapid în două grupuri mari: bărbaţii și 
băieţii mai mari de o parte; femeile și copiii de cealaltă.

Fiecare grup a trebuit să se alinieze în rânduri de câte cinci și fi ecare rând s-a îndreptat 
spre un medic nazist, care decidea rapid dacă aceștia vor merge spre stânga sau spre 
dreapta. Câţiva dintre ei, probabil 5% sau 10%, nu mai mult de 20%, au fost aleși pentru muncă 
fi zică grea în lagărul de concentrare. Numărul depindea de necesarul de oameni pentru muncă 
la momentul respectiv. Însă oricât de mulţi oameni ar fi  fost necesari, acest băieţel nu ar fi  fost 
ales pentru muncă.

Acest copil a mers de-a lungul căii ferate din incinta lagărului aproximativ un kilometru, 
încălţat cu acest pantof și probabil ţinându-și mama sau vreun bunic de mână, până când a 
ajuns în dreptul unei clădiri unde a trebuit să coboare într-un vestiar subteran. 

Aici i s-a cerut să se dezbrace pentru duș. Și oamenilor li s-a spus:
„Descălţaţi-vă și legaţi-vă șireturile între ele, astfel încât să nu se amestece și să vă găsiţi ușor 
pantofi i când vă întoarceţi de la duș. Dezbrăcaţi-vă și agăţaţi-vă hainele pe un cuier. Ţineţi 
minte numărul de pe cuierul vostru ca să vă găsiţi hainele ușor când vă întoarceţi de la duș”.

Iar apoi, acest băieţel, acum dezbrăcat, alături de alţi oameni din orașul său, din comunitatea 
sa – părinţii, bunicii, prietenii și fraţii lui – acest băieţel a trebuit să intre în următoarea încăpere. 
Aceasta semăna cu o sală de dușuri, cu duze de dușuri fi xate de conductele de pe tavan și cu 
ţevi de apă de-a lungul pereţilor. Ușa a fost apoi închisă şi zăvorâtă în urma lor.

Dar, desigur, aceasta nu era o sală de dușuri. Aceasta nu era decât o amăgire. Nu exista 
instalaţie de apă în această încăpere, astfel că nu exista apă care să ajungă la duzele de duș.

Oamenii erau blocaţi într-o cameră de gazare în care erau aruncate granule cu gaz Zyklon B.
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În decurs de aproximativ 20 de minute, toată lumea din camera de gazare fusese ucisă. 
Încăperea a fost apoi ventilată, iar trupul copilului care purtase acest pantof cu puţin timp în 
urmă a fost tras afară.

Corpul său a fost ars în cuptoarele crematoriului de la Birkenau. Cenușa sa a fost aruncată 
într-un lac din apropiere sau împrăștiată pe unul din câmpurile din jur, pentru a fi  folosită ca 
fertilizator pentru creșterea cerealelor. Sau, în timpul iernii, cenușa lui putea fi  împrăștiată pe 
drumuri, pentru ca roţile mașinilor și ale camioanelor să nu alunece pe gheaţă.

Așadar, nu vom ști niciodată numele copilașului care a purtat cândva acest pantof. Nu 
avem nicio fotografi e, așa că nu știm cum arăta; nu știm nimic despre familia lui sau de unde venea.

Tot ce ne-a mai rămas azi pentru a arăta că acest băieţel a trăit cândva, probabil doar trei sau 
patru ani, este acest pantofi or.

Acest copil a fost unul dintre cei 1,5 milioane de copii evrei care au fost uciși de naziști 
și de colaboratorii acestora. Nouăzeci la sută dintre toţi copiii evrei din Europa ocupată 
de nemţi au fost uciși de naziști și de colaboratorii acestora; șase milioane de evrei au 
fost uciși în Holocaust.

REFLECŢIE, ÎNTREBĂRI ȘI SEMNIFICAŢIE (10 minute)

După ce aţi descris elevilor această relatare a crimei în masă, este esenţial ca aceștia să aibă 
timp să refl ecteze și să adreseze întrebări. Adeseori, tinerii au nevoie de timp pentru a-și formula 
gândurile și pentru a-și analiza reacţiile atunci când aud pentru prima dată această relatare, 
astfel că, deși profesorii le oferă timpul necesar pentru a adresa întrebări, să nu fi e surprinși 
dacă, în această etapă, ele vor apărea mai încet. 

Așadar, următoarea discuţie este concepută nu doar pentru a refl ecta asupra procesului de 
învăţare, ci și pentru a muta elevii din sfera afectivă în cea cognitivă, ceea ce poate să creeze 
un spaţiu mai favorabil întrebărilor și descoperirii semnifi caţiilor profunde.
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SLIDE 10

Este important să se refl ecteze asupra a ceea ce s-a învăţat până acum. De asemenea, 
este necesar să se iasă din experienţa afectivă și să se intre în sfera cognitivă.

Rugaţi elevii să se gândească la procesul prin care au trecut în cadrul acestei lecţii. Ei:
• Au pornit de la un pantof despre care nu știau nimic.
• Au învăţat mai multe gândindu-se la relatarea istorică asociată pantofului.
• Sunt acum în punctul în care se gândesc ce reprezintă pentru ei pantoful cu 

istorisirea asociată, precum și ce probleme, întrebări și teme ridică acesta, respectiv 
ce semnifi caţie are.

Pentru a clarifi ca acest proces, poate fi  util să îl transcrieţi pe tablă pentru elevi, înainte de 
a le arăta cel de-al zecelea slide PowerPoint, diagrama piramidală de deasupra, care 
conceptualizează aceste etape.

La clasă, până acum aţi explorat în principal primele două etape ale acestui proces; elevii 
trebuie acum să refl ecteze asupra „nivelurilor profunde ale semnifi caţiei”:
Care este semnifi caţia acestui artefact? Ce întrebări și probleme ridică?
Ce reprezintă pantoful?
Elevii pot prefera să facă asta individual, în perechi sau în grupuri restrânse. Rugaţi elevii să se 
gândească la întrebările pe care și le-au adresat în legătură cu pantoful. Ei pot opta să își scrie 
gândurile sub formă de întrebări sau afi rmaţii cu privire la o imagine a pantofului.

Rolul profesorului este să-și ajute elevii să cerceteze sau să „citească” sursa, să înceapă să o 
folosească ca dovadă, să le ofere relatări istorice astfel încât aceștia să știe și să înţeleagă ce s-a 
întâmplat cu acest copil. Nu trebuie să oferim nicio semnifi caţie, lecţie sau interpretare, ci 
trebuie lăsat ca acestea să vină de la elevi. Este necesar să vă sprijiniţi și să vă asistaţi elevii în 
acest proces, însă fără a le furniza semnifi caţii. Plimbaţi-vă printre grupuri, ascultând conversaţiile 
cu atenţie, răspunzând la întrebări și clarifi când diverse aspecte acolo unde este necesar.
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Întrebările și temele pe care elevii ar putea să le ridice apar pe Slide-ul 11. Profesorii pot alege 
să le împărtășească cu întreaga clasă, sau să apeleze la imaginea pantofului și să contribuie 
la răspunsul clasei.

SLIDE 11

Oferiţi timp pentru discuţii în plen, pentru ca elevii să revină cu păreri despre câteva dintre 
aspectele pe care le discutau în grupurile lor restrânse. După ce aceste grupuri restrânse și-au 
exprimat părerile întregii clase și a existat posibilitatea unor discuţii a întregii clase, puteţi să 
relevaţi problemele și temele incluse în acest slide. Nu se intenţionează să se considere aceste 
răspunsuri ca fi ind cele „corecte” sau ca singurele posibile: ele sunt, pur și simplu, o însumare 
a multor probleme și întrebări ridicate de alte grupuri care au lucrat la aceeași activitate.

Este important ca tinerii să înţeleagă că sunt posibile multe semnifi caţii diferite.

Înţelesurile specifi ce pe care fi ecare le discerne în întâlnirea sa cu trecutul sunt refl ectate în 
întrebările, temele și problemele ridicate de diverși elevi. La rândul lor, acestea sunt în mare 
parte o funcţie a valorilor personale și individuale, a preocupărilor și a atitudinilor în lumea de 
azi. 

Este mulţumitor când elevii noștri ne abordează cu teme și întrebări pe care doresc să 
le exploreze în continuare și despre care vor să înveţe mai multe. Dar nu se intenţionează 
să încercaţi să răspundeţi la toate întrebările adresate de elevi în prima etapă, sau la întrebările 
conţinute în acest slide. Ajutaţi elevii să înţeleagă că multe dintre aceste întrebări sunt incredibil 
de complexe și evitaţi să oferiţi răspunsuri simple la întrebări difi cile și complexe. Următoarele 
activităţi de lecţie din cadrul Holocaust Education Development Programme vor adresa 
numeroase dintre aceste chestiuni, iar acestea, este de sperat, vor aprofunda înţelegerea 
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elevilor despre Holocaust și vor facilita refl ecţii ulterioare cu privire la întrebările pe care aceștia 
le-au ridicat.

SLIDE 12

Filmul de opt minute Footprints poate fi  accesat pe site-ul www.hedp.org.uk al Holocaust 
Education Development, sau cu subtitrare în limba română pe site-ul Asociaţia Tikvah Oradea, 
www.tikvah.ro

În concluzie, invitaţi elevii să-și compare și să-și confrunte ideile și înţelegerile despre acest 
pantofi or cu ideile prezentate în acest fi lm.
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