documentED — w skrócie

Arolsen Archive to międzynarodowe centrum zajmujące się tematyką prześladowań
narodowego socjalizmu posiadające najobszerniejsze na świecie archiwum ofiar
i ocalałych z narodowego socjalizmu. Zbiór ten, zawierający wzmianki o około 17,5 mln
osób, jest częścią światowego dziedzictwa dokumentacyjnego UNESCO.
Zawiera dokumenty dotyczące różnych grup ofiar reżimu nazistowskiego i jest ważnym
źródłem wiedzy, zwłaszcza dla młodszych pokoleń.

documentED

Zestawy narzędzi do przygotowywania i podsumowania
podróży studyjnych do miejsc pamięci
Nauka oparta na badaniach z wykorzystaniem
dokumentów z Arolsen Archive

Dobre    przygotowanie:
Materiały    do    wizyty
w    miejscach    pamięci

Od indywidualnego losu do szerszego kontekstu
nazistowskich prześladowań
Szybkie przyswajanie dotychczasowej wiedzy

Arolsen Archives jest wspierane przez:

Szeroka oferta zestawów narzędzi obejmujących
różne miejsca pamięci i dane o więźniach

Im    wcześniej    zapoznamy    dzieci
w    różnym    wieku    z    istnieniem
tych    dokumentów    i    ich    zawartością,
tym    łatwiej    będzie można    przekazać
historię    Holokaustu    i    innych    
masowych    mordów.    Każde    nowe    
pokolenie    dzieci    powinno    znać
tę    straszną    przeszłość    oraz    jej
straszne    konsekwencje.

Indywidualne zestawy narzędzi (np. w odniesieniu do
miejsca zamieszkania) dostępne na życzenie
Pomysły na kreatywne projekty upamiętniające
po wizycie

Arolsen Archives
International Center on Nazi Persecution

Dostępność w kilku językach (np. niemiecki,
angielski, polski)

T +49 5691 629-0

Zestawy narzędzi dostępne bezpłatnie na stronie:
aroa.to/docu-toolkits-pl

arolsen-archives.org

F +49 5691 629-501
e info@arolsen-archives.org

   Thomas Buergenthal   
   Ocalały z Holokaustu

Arolsen Archives wspierają edukatorów materiałami wykorzystywanymi w podróżach studyjnych do miejsc pamięci. DocumentED koncentruje się na pakietach
edukacyjnych (zestawach narzędzi) poświęconych losom poszczególnych więźniów z różnych obozów.
Wielu młodych ludzi mało wie dziś o prześladowaniach nazistowskich,
choć rozliczanie narodowego socjalizmu jest mocno zakorzenione w szkolnych
programach nauczania. Nawet wśród uczniów i uczennic, którzy odwiedzają
miejsca pamięci na terenie byłych obozów koncentracyjnych, często niewiele
się o tym pamięta. Tak wynika z badań.
Historie osób dotkniętych prześladowaniami nazistowskimi muszą być
opowiadane – wciąż i wciąż na nowo. Tylko tak dotrzemy do przyszłych pokoleń
i tylko tak zachowamy tę wiedzę.

Partnerzy
dokumentED jest efektem współpracy z różnymi miejscami pamięci, pozaszkolnymi instytucjami edukacyjnymi oraz edukatorami dzięki dostarczonym informacją zwrotnym. W obszernej fazie testowej zaangażowane były Miejsca Pamięci
Buchenwald, Mittelbau-Dora, Dachau oraz Centrum Badań Maxa Mannheimera
w Dachau.

Przed wizytą
Nauczanie badawcze w oparciu o dokumenty
obozów koncentracyjnych
documentED oferuje pakiety edukacyjne (zestawy narzędzi) do zwiedzania różnych
miejsc pamięci w Niemczech i za granicą. Można je pobrać bezpłatnie (w różnych
językach): aroa.to/docu-toolkits-pl
Do każdego przypadku dołączone są wybrane dokumenty z Arolsen Archives,
przede wszystkim te, które sporządzone zostały przez nazistów w danym obozie
koncentracyjnym i służyły do rejestracji więźniów. Po zapoznaniu się z tym materiałem źródłowym uczniowie i uczennice odwiedzający miejsce pamięci będą już
odpowiednio przygotowani merytorycznie. Dla edukatorów oferujemy porady,
jak korzystać z zestawu narzędzi w klasie, wraz z przykładowymi zadaniami do
wykonania.

Po wizycie
Pomysły na własne projekty
Kiedy młodym ludziom zapewni się przestrzeń do kreatywności, nauka z pewnością
przyniesie sukces. Równie ważna, jak przygotowanie wizyty w miejscu pamięci, jest
późniejsza realizacja własnych projektów. Dlatego documentED proponuje, jak samemu stać się aktywnym i dawać przykład. Łatwość wykonania i wykonalność, oto
idea, która za tym stoi. Media społecznościowe i formaty cyfrowe oferują dziś takie
możliwości, ale można też sobie wyobrazić klasyczną, „analogową” wystawę plakatów. Oczywiście istnieje również możliwość realizacji bardziej rozbudowanych projektów kreatywnych, na przykład w ramach kół zainteresowań. Chętnie zaprezentujemy
rezultaty projektów documentED w postaci zdjęć, nagrań audio lub wideo na naszej
stronie internetowej oraz udostępniamy je w naszych kanałach społecznościowych.

Odniesienie do własnego życia
Krytyczne korzystanie ze źródeł
»Kiedy w ramach projektu documentED uczniowie i uczennice
mają do czynienia z dokumentami z czasów nazistowskich
i osobistymi losami więźniów obozów koncentracyjnych, groza
Holokaustu staje się bardziej zrozumiała. documentED
nie tylko wzbudza empatię, lecz także przybliża pamięć o zagładzie.
Projekt pomaga również uodpornić młodych ludzi na
antysemityzm, rasizm i wrogość do ludzi.«
dr Josef Schuster, przewodniczący Centralnej
Rady Żydów w Niemczech

documentED prowadzi od indywidualnego losu do szerszego kontekstu: Z jakich powodów ludzie byli więzieni przez narodowych socjalistów? Jaką funkcję pełniły obozy
koncentracyjne i jak były zorganizowane w ramach nazistowskiego systemu terroru?
W celu lepszego zrozumienia źródeł, takich jak karty personalne więźniów czy
karty rzeczy osobistych więźnia „Effektenkarten”, uczniowie i uczennice mają dostęp do e-przewodnika, przydatnego narzędzia w Arolsen Archives. Ta oferta online,
w sposób interaktywny i dobrze zobrazowany, objaśnia dokumenty dotyczące
więźniów obozów koncentracyjnych. E-przewodnik umożliwia łatwy dostęp do
wiedzy i jest przygotowany również w wersji mobilnej na smartfony i tablety. Arkusze
ćwiczeń zestawu narzędzi zawierają linki do odpowiednich dokumentów, dzięki czemu uczniowie i uczennice mogą szybko uzyskać dostęp do podstawowych informacji.

Ze względu na dużą liczbę indywidualnych dokumentów dotyczących osób prześladowanych przez nazistów, znajdujących się w Arolsen Archives, osoby zdobywające wiedzę mogą często znajdować informacje odnoszące się bezpośrednio do
ich najbliższego otoczenia: Mogą to być dokumenty dotyczące więźniów obozów
koncentracyjnych, którzy pochodzili z tej samej miejscowości lub regionu, bądź
którzy w momencie uwięzienia byli jeszcze młodociani.
W ten sposób można docierać do relacji związanych z własnym życiem.
Często motywuje to do głębszego skonfrontowania się z tematem, ponieważ
abstrakcyjne fakty z podręczników historii stają się namacalne. Jeśli jesteś zainteresowany spersonalizowanym zestawem narzędzi, prosimy o kontakt pod adresem:
historical-research@arolsen-archives.org.

