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,,Cînd naziștii au venit după comuniști, n-am 
scos nici o vorbă. Nu eram comunist.

Cînd i-au arestat pe social-democrați, am tăcut. 
Nu eram social-democrat.

Cînd au venit după sindicaliști, nu am protestat. 
Nu eram membru al sindicatelor.

Cînd au venit după evrei, nu m-am revoltat.
Nu eram evreu.

Cînd au venit să mă ia pe mine, nu mai 
rămăsese nimeni care să-mi ia apărarea’’.



Completați prin cuvinte-sinonime noțiunea 
de Holocaust
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Subiectul:

l Holocaust-crimă împotriva umanității



Obiective:

l Să definiți noțiunile:,,Holocaust’’, ,,rasism’’, ,,xenofobie’’, ,,segregare’’, 
,,antisimetism’’.

l Să alcătuiți un discurs istoric referitor la fenomenul Holocaustului.
l Să apreciați rolul lui Antonescu în problema Holocaustului.
l Să descrieți soarta copiilor în cadrul Holocaustului .
l Să vă expuneți opinia proprie privind  fenomenul Holocaustul.



Noțiuni:

l Holocaust-
l Rasism-
l Xenofobie-
l Segregare-
l Antisimetism-



Proiect de grup

l Gr.1-,,Holocaustul și esența lui’’.
l Gr.2- ,,Fenomenul Holocaustului în 

Basarabia, Transnistria și Bucovina’’.
l Gr.3-,,Rolul lui Antonescu în problema 

Holocaustului’’.
l Gr.4-,,Soarta copiilor în cadrul 

Holocaustului’’.



Gr.3-Rolul lui Antonescu în problema Holocaustului.

l Aflat între ciocan și nicovală



Opinii internaționale:
l ,,Pentru Occident Ion Antonescu a fost avocatul lui Hitler.A fost acela care a trimis 

numeroși evrei din Basarabia și Bucovina în lagările din Transnistria, unde mai mult de 
zeci de mii și-au găsit moartea’’(                          )

l ,,Mai mult de zeci de mii de evrei au fost uciși la Odesa, Bogdanovca 
1941/42.Antonescu a organizat deportarea în Transnistria a tuturor basarabeni și 
bucobineni, considerați ,,agenți comuniști’’.(Paul Hilberg)

l ,,



Opinii naționale:

l ,,Mareșalul Antonescu a știut să reziste cu hotărîre în fața presiunilor 
Berlinului de a aplica în România ,,Soluția finală’’, deci risca enorm 
aflîndu-se în Imperiul nazist din Europa’’.( N.Dinu;S.Calafeteanu-
culegeri de documente din arhiva MAEA)

l ,,Pe toată perioada Războiului, conducerea României a încercat să 
rezolve problema evreiască, și prin emigrarea evreilor în Palestina, dar 
nicidecum înlăturarea lor prin exterminare’’. (A.M.Stoenescu)

l ,,În timpul prigoanelor evreiești, am fost salvat chiar de către un 
căpitan român. De fapt nu popoarele sînt vinovate de genociduri, ci 
anumiți indivizi care nu au naționalitate’’.(Șvabs Roif-șef al asociației 
evreiești din Republica Moldova)



Opinii personale ?



Gr.4-,,Soarta copiilor în cadrul Holocaustului’’





Analizați întrebările și răspundeți oral:

l Gr.1- De ce Holocaustul reprezintă crimă 
împotriva umanității?

l Gr.2- De ce a fost posibil Holocaustul?
l Gr.3- De ce este necesar să ne amintim de 

fenomenul Holocaustului?
l Gr.4- De ce trebuie prevenit un nou război?



Exprimați-vă opinia cu privire la fenomenul Holocaustului

lP-
lR-
lE-
lS-



Temă pentru acasă:

l Eseu: ,,Aspecte ale Holocaustului în 
Basarabia.”


