საერთაშორისო ახალგაზრდული
კონკურსი “ადგილობრივი ებრაული
სასაფლაოები”
ხორციელდება ევროპის ებრაული სასაფლაოების
ინიციატივის ESJF და CENTROPA-ს მიერ.

პროექტის თანადამფინანსებელია ევროპის კომისია.

საერთაშორისო ახალგაზრდული
კონკურსი “ადგილობრივი ებრაული
სასაფლაოები”
შინაარსი

შესავალი

3

ებრაული სასაფლაოების კვლევა/თემები კვლევისთვის

5

ისტორიული კვლევები და ფოტოები

6

სად შეგიძლიათ კვლევა

8

რა არ უნდა გავაკეთოთ

9

ეწვიეთ ებრაულ სასაფლაოს

12

სახელმძღვანელო ნაბიჯ-ნაბიჯ: ფილმები

13

სახელმძღვანელო ნაბიჯ-ნაბიჯ: სასააფლაოს პროფილი

14

სახელმძღვანელო ნაბიჯ-ნაბიჯ: ონლაინ ბროშურა

14

სახელმძღვანელო ნაბიჯ-ნაბიჯ - ფილმები

15

სახელმძღვანელო ნაბიჯ-ნაბიჯ - სასაფლაოს პროფილი

19

სახელმძღვანელო ნაბიჯ-ნაბიჯ ბროშურა

21
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პროექტის ფარგლებში ვიწვევთ სკოლის მოსწავლეებს
უკრაინიდან, უნგრეთიდან, პოლონეთიდან, სლოვაკეთიდან,
ხორვატიიდან, ლიტვიდან და საქართველოდან, რათა მათ
წარმოადგინო კრეატიული პროექტები შემდეგ სამ კატეგორიაში:

ფილმი

სასაფლაოს პროფილი და გუგლ საიტები

ისტორიები არის უნივერსალური.
ისტორიები ჩვენ გვაკავშირებს.
მოგვიყევი შენი რეგიონის
ებრაული სასაფლაოს ისტორია!

ონლაინ ბროშურები

გთხოვთ გამოიყენოთ შემდეგი ბაზა
და მასალები თქვენი პროექტის შესაქმნელად:
CENTROPA: აქ თქვენ იპოვით ბიოგრაფიებს, ინტერვიუებს, ფოტოებს,
ისტორიულ კონტექსტს და ფილმებს: https://www.centropa.org
ESJF ევროპული ებრაული სასაფლოაოების ინიციატივა:
აქ თქვენ იპოვით რუკებს, ისტორიულ ინფორმაციას, აღწერებსა და ფოტოებს:
https://www.esjf-surveys.org/surveys-esjf/
ESJF სახელმძღვანელო – ებრაული სასაფლაოები სასწავლო ოთახში:
აქ თქვენ იპოვით ინფორმაციას ებრაულ სასაფლაოებზე, სიმბოლოებზე და
ეპიტაფიებზე, ასევე პრაქტიკულ სავარჯიშოებს თავისივე პასუხებით:
https://issuu.com/esjf/docs/jewish_cemeteries_in_the_classroom_-_an_esjf_guide

მიღების დედლაინი

25 მარტი, 2021 წელი
3

ჟიური
ყველა ნაშრომს განიხილავს
6 ექსპერტისგან შემდგარი
საერთაშორისო ჟიური.
ყველა მონაწილეს ეცნობება
შედეგების შესახებ აპრილის
ბოლომდე.

ახალგაზრდული კონკურსის
გამარჯვებულები და პრიზები:

პირველი
ადგილი
მეორე
ადგილი

საუკეთესო პროექტების
წარდგენა ასევე მოხდება
საბოლოო დაჯილდოების
ცერემონიაზე 2021 წლის მაისში.
გამარჯვებული პროექტები
გამოქვეყნდება ონლაინ და
გაზიარდება ჩვენი სკოლების
საერთაშორისო ქსელში.

300 ევროს ღირებულების სასაჩუქრე ბარათი
ელექტრომოწყობილობებისთვის.
250 ევროს ღირებულების სასაჩუქრე ბარათი
ელექტრომოწყობილობებისთვის.

ადგილი

200 ევროს ღირებულების სასაჩუქრე ბარათი
ელექტრომოწყობილობებისთვის.

სახელობითი
პრიზები

ფილმის ბილეთები

მესამე

4

გთხოვთ დარწმუნდეთ, რომ დეტალურად გაეცანით სახელმძღვანელოს, თქვენ
ასევე შეგიძლიათ გაეცნოთ დეტალურ ინფორმაციას ჩვენს ვებ-გვერდზე.
თუ გაქვთ რაიმე შეკითხვა პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებით,
ჩვენ სიამოვნებით გაგიზიარებთ რეკომენდაციებს, ამისთვის შეგიძლიათ
მიმართოთ ადგილობრივ კოორდინატორებს ან გამოგვყვეთ ფეისბუქ
გვერდზე: Facebook page.
C E N T R O PA დ ა E S J F

ჩვენ ველოდებით თქვენს პროექტებს.

დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ
თქვენს ადგილობრივ კოორდინატორს:
Andrii Koshelnyk
koshelnyk1986@gmail.com
Lithuania Gintare Liorancaite and Saulius Skucius
gintare.liorancaite@gmail.com ; sauliusskucas@gmail.com
Poland
Ewa Arendarczyk
ewa.arendarczyk@galiciajewishmuseum.org
Hungary Sári Szilágyi
szilagyi@centropa.org
Georgia თეონა დალაქიშვილი (Teona Dalakishvili)
teonadalak@gmail.com / 593197219
Croatia
Tomislav Simic and Daniela Sterjova
tomislav.simic@hugokon.org ; sterjova@hotmail.com
Slovakia Dr. Jana Odrobiňáková
jana.odrobinakova@muzeumsnp.sk
Ukraine
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ფილმები

1.	უყურეთ საუკეთესო პრაქტიკულ მაგალითებს, რომლებიც
უკვე განახორციელეს ახალგაზრდებმა საბერძნეთიდან და
პოლონეთიდან: პირველი ფილმი ეხება ებრაულ სასაფლაოს
თესალონიკში, საბერძნეთში. მეორე ფილმი კი ეხება პოლონური
ქალაქის ბიალა პოდლასკას ებრაულ ისტორიას, ასევე ამ ფილმში
განიხილება ამ ქალაქის ორი ებრაული სასაფლაოს ისტორია.
La Puerta Redonda (Thessalonikis’ old Jewish Cemetery)
The Jewish history of Biała Podlaska

იყავით კრეატიული, იყავით
აქტიური - გაუზიარეთ
ეს ინფორმაცია სხვა
მასწავლებლებსა და
მოსწავლეებს.

2.	ყურადღებით გაეცანით კონკურსის წესებს და მიყევით მათ
ფილმის შექმნის პროცესში, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია,
ფილმის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 5-8 წუთს.
3.	იფიქრეთ თემებზე თქვენი ფილმისთვის. გამოიყენეთ ბაზები, რათა
მოიკვლიოთ თქვენ ქვეყანაში არსებული საფლავების ისტორია,
აირჩიეთ ლოკაცია, რომლის შესწავლაც გსურთ და შეატყობინეთ
სხვებს ამის შესახებ. ეცადეთ გამოიყენოთ კრეატიული
მიდგომები ებრაული სასაფლაოს ისტორიის მოყოლისას. მეტი
ინფორმაციისთვის კი გაეცანით დეტალებს ამ დოკუმენტში.
4.	ატვირთეთ ფილმი youtube.com-ზე ან სხვა მედია პლატფორმაზე,
როგორიცაა vimeo.com
5.	გაუგზავნეთ ლინკი თქვენს ადგილობრივ კოორდინატორს,
თქვენს სახელთან, ქალაქთან, სკოლის სახელთან და თქვენი
მასწავლებლის სახელთან ერთად.
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საფლავების პროფილი/გუგლ საიტი

1.	გაეცანით მაგალითს, თუ როგორ შეიძლება
გამოიყურებოდეს სასაფლაოს პროფილი: Old Jewish
Cemetery.(ფრანკფურტის ებრაული მუზეუმი)
2.	გადაწყვიტეთ, რაზე შექმნით სასაფლაოს პროფილს.
გამოიყენეთ ბაზები, სადაც მოიძიებთ რუკებს, აღწერებსა
და ფოტოებს. ასევე შეგიძლიათ ესტუმროთ თქვენი ქალაქის
არქივს ან ჩაატაროთ კვლევა ადგილობრივ ბიბლიოთეკაში.
თუ თქვენს ქალაქში არის ებრაული თემი, შეგიძლიათ მათაც
სთხოვოთ მხარდაჭერა.
3.	შექმენით სასაფლაოს პროფილი ჩვენი ჩარჩოს (template)
გამოყენებით: მაგალითად შეგიძლიათ ფოკუსირდეთ
შემდეგ საკითხებზე: ებრაული სასაფლაოს ისტორია
დაინტეგრირებული ბიოგრაფიასთან. ასევე აქტივობები,
რომელიც აღწერს ეპიტაფიებს, სიმბოლოებს/დეკორაციებს,
ან რუკების შედარებებს.
4.	გაუგზავნეთ ლინკი თქვენს ადგილობრივ კოორდინატორს,
თქვენს სახელთან, ქალაქთან, სკოლის სახელთან და თქვენი
მასწავლებლის სახელთან ერთად.

ონლაინ ბროშურები

1.	გაეცანით საუკეთესო მაგალითებს, Zsidó Temető Zine,
რომელიც შექმნა უნგრულმა ორგანიზაციამ ჰავერ. არ
იდარდოთ, რომ ის თქვენთვის უცხო ენაზეა, აუცილებლად
გახდება ფორმატი თქვენი ინსპირაციის წყარო.
2.	შექმენით ბროშურა ებრაულ სასაფლაოზე, რათა იგი ფართო
საზოგადოებას გააცნოთ.
3.	გაიდლაინს,სახელმძღვანელოს, ყველაზე მნიშვნელოვანია
გაითვალისწინოთ, რომ ბროშურა უნდა მოიცავდეს მინიმუმ
12 ფოტოს და უნდა იყოს დაახლოებით 500 სიტყვიანი.
4.	გაეცანით ბაზებს, აქ თქვენ იპოვით რუკებს, აღწერებს,
ფოტოებს. მეტი იდეებისთვის კი გაეცანით ჩვენს გაიდლაინს.
5.	გაუგზავნეთ ლინკი თქვენს ადგილობრივ კოორდინატორს,
თქვენს სახელთან, ქალაქთან, სკოლის სახელთან და თქვენი
მასწავლებლის სახელთან ერთად.
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CENTROPA/ESJF ახალგაზრდული
კონკურსის სახელმძღვანელო
2020/21

შინაარსი
1. შესავალი

1. შესავალი
2. ებრაული სასაფლაოების კვლევა/თემები კვლევისთვის
3.ისტორიული კვლევები და ფოტოები
4. სად შეგიძლიათ კვლევა

ჩვენ მოხარულნი ვართ, რომ ხართ დაინტერესებული
შექმნათ სტუდენტური პროექტი. გვაქვს იმედი, რომ
ეს სახელმძღვანელო დაგეხმარებათ წარმატებით
გაართვათ თავი პროექტს.

5. რა არ უნდა გავაკეთოთ
6. ეწვიეთ ებრაულ სასაფლაოს

როგორ გამოვიყენოთ სახელმძღვანელო:

7. სახელმძღვანელო ნაბიჯ-ნაბიჯ: ფილმები

გთხოვთ წაიკითხოთ 1-6 თავები, სანამ დაიწყებთ
პროექტზე მუშაობას. ეს თავები მოიცავს ისეთ
საკითხებს, რისი გათვალისწინებაც ძალიან
მნიშვნელოვანია მონაწილეობამდე! თუ უკვე
გადაწყვიტეთ, რომელ კატეგორიაში გსურთ პროექტის
შემოტანა, გთხოვთ გაეცნოთ შესაბამის კატეგორიას.

8. სახელმძღვანელო ნაბიჯ-ნაბიჯ: სასააფლაოს პროფილი
9. სახელმძღვანელო ნაბიჯ-ნაბიჯ: ონლაინ ბროშურა
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ნფორმაციას სასაფლაოებზე
თქვენს ქვეყნებში:

სასაფლაოების ბაზები:
ლიტვა, უკრაინა და სლოვაკეთი:
ESJF ყველაზე დიდი ბაზა აღმოსავლეთ
ევროპაში არსებული ებრაული
სასაფლაოების შესახებ. (მოიცავს რუკებს,
ისტორიებს, ფოტოებს)
https://www.esjf-surveys.org/surveys-esjf/
ლიტვური სასაფლაოები:
http://www.litvak-cemetery.info/

ყველა ქვეყანა:
2. ებრაული სასაფლაოების კვლევა: თემატიკა კვლევისთვის

პირველ რიგში, გაეცანით ებრაულ სასაფლაოებს თქვენს რეგიონში/ქვეყანაში და იპოვეთ
ის, რომელიც თქვენთვის უფრო საინტერესოა. შემდეგი ლინკები მოგცემთ ინფორმაციას
სასაფლაოებზე თქვენს ქვეყნებში:

საერთაშორისო ებრაული სასაფლაოების
პროექტი (ებრაული გენეოლოგიის
საერთაშორისო ასოციაციის პროგრამა)
http://iajgscemetery.org/eastern-europe
მსოფლიო ონლაინ საფლავების ბაზა
JEWISHGEN(JOWBR)-ის მიერ:
https://www.jewishgen.org/databases/
Cemetery/tree/CemList.htm
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2. ებრაული სასაფლაოების კვლევა: თემატიკა კვლევისთვის

თემები ყველა კატეგორიისთვის
ზოგადი თემა, არის “ადგილობრივი ებრაული
სასაფლაოები”, თუმცა ქვემოთ გვაქვს მოყვანილი
რამდენიმე მაგალითი, რა კატეგორიებს შეიძლება
მოიცავდეს პროექტი. გთხოვთ გაითვაალისწინოთ,
რომ ეს არის რეკომენდაციები, თუ თქვენ
გსურთ სხვადასხვა თემების კომბინირება, ესეც
შესაძლებელია.
მთავარია დარწმუნდეთ, რომ თქვენ ფოკუსირდებით
სასაფლაოს ისტორიის მოყოლაზე, და ნამდვილად
გვიყვებით ამბავს.

ებრაული სასაფლაო და ბიოგრაფია და/ან
ელემენტები ებრაულ საფლავებზე
გამოიყენეთ ბაზა კვლევისთვის თქვენს ქვეყანაში,
აარჩიეთ ერთი ლოკაცია, რომელზეც გსურთ მეტის
გაგება. გამოიყენეთ კრეატაიული მიდგომები
ებრაული სასაფლაოს ამბის თხრობისას და
ფოკუსირდით შემდეგ საკითხებზე:
•	თქვენს მიერ არჩეული ებრაული სასაფლაოს
ისტორია
•	ებრაული სასაფლაოს ამჟამინდელი
მდგომარეობა
შენიშვნა: თუ თქვენს ქალაქში არ არის დარჩენილი ებრაული
სასაფლაოს კვალი, მაგრამ მაინც გსურთ მისი ფარული
ისტორიის მოყოლა, თავს ნუ შეიკავებთ. გამოიყენეთ
კრეატიული მიდგომები რათა გახადოთ ეს ისტორია ხილვადი.
მაგალითისთვის გაეცანით: “The Jewish history of Biala Podlaska”

სხვა შესაძლებლობები:
თუ კომფორტულად მუშაობთ ებრაულ ანბანთან და კალენდართან, შეგიძლიათ
იმუშაოთ ეპიტაფიებთან. ამით თქვენ შეძლებთ თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში
გადატანას.
•	გამოიკვლიეთ საფლავის ქვები ადგილობრივ ებრაულ სასაფლაოზე,
მოიკვლიეთ რაც შეიძლება მეტი სხვადასხვა დროის ქვა, გამოიყენეთ ESJF
გზამკვლევის სახელმძღვანელოს შესაბამისი თავი.
•	გამოთვალეთ თარიღები და დააკონვერტირეთ გრიგორიანულ კალენდარში.
•	შეგროვილ მონაცემებზე დაყრდნობით უპასუხეთ შემდეგ კითხვებს:
»	რამდენად ძველია ეს სასაფლაო?
»	რომელია ყველაზე ძველი საფლავის ქვა?
რომელია ყველაზე ახალი?
»	რომელი პერიოდია ყველაზე კარგად წარმოდგენილი?
»	რას ნიშნავს ეს?
•	დაწერეთ საბოლოო შედეგები საფლავის პროფილში.
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2. ებრაული სასაფლაოების კვლევა: თემატიკა კვლევისთვის

რუკების შედარება:
ძველი რუკები გამოგადგებათ ებრაული სასაფლაოების
მოძებნაში:
•	იპოვეთ ძველი რუკები თქვენს ქალაქში. ისინი შეიძლება
მოიძიოთ ადგილობრივ ბიბლიოთეკაში ან ინტერნეტში.
ESJF სახელმძღვანელოს 74-ე გვერდზე თქვენ ნახავთ
თავს: ებრაული სასაფლაოები სასწავლო ოთახში, სადაც
ასევე იპოვით რამდენიმე ლინკს.
•	შეადარეთ ძველი რუკები ახლებს. თუ Google Map-ს
იყენებთ, დარწმუნდით, რომ მასშტაბები ერთმანეთს
ემთხვევა. ორი რუკის შედარებისას იპოვეთ პასუხები
შემდეგ კითხვებზე: რამდენი ებრაული სასაფლაოა
ძველ რუკაზე? რამდენია ახლა? თუ სასაფლაო კვლავ
არსებობს, ისევ ძველ ადგილასაა? შეიცვალა თუ არა
მისი ზომები? თუ დანგრეულია, რა არის ახლა ამ
ადგილას? ეწვიეთ ადგილს, კითხეთ ადგილობრივებს ამ
სასაფლაოს შესახებ.
დამატებით თქვენ შეგიძლიათ მოიკვლიოთ სასაფლაოს
დეკორაციები. აირჩიეთ თემა თქვენი ბროშურისთვის
თქვენი მოკვლევიდნ გამომდინარე, მაგალითად:
“ცხოველები და ფრინველები ებრაული საფლავის ქვებზე
ჩემს ქალაქში” ან “ყველაზე პოპულარული ებრაული
სიმბოლო”. გადაიღეთ ფოტოები, თუ შესძლებელია
გამოიყენეთ მაღალი ხარისხის კამერა.
•	აირჩიეთ საუკეთესო ფოტოები თქვენი პროექტისთვის
•	დაურთეთ ფოტოებს ისტორიული ცნობები თქვენს
ქალაქში ებრაული თემის შესახებ, ან იმ სასაფლაოს
შესახებ რომელსაც წარადგენთ.
•	გამოიყენეთ ESJF სახელმძღვანელოს შესაბამისი
თავი: https://issuu.com/esjf/docs/jewish_cemeteries_in_the_
classroom_-_an_esjf_guide რათა ახსნათ ის სიმბოლოები
და ორნამენტები, რომელსაც წარმოადგენთ. დამატებით
შეიძლება გამოიყენოთ მითითებული საკითხავი მასალა.
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სად მოვიძიოთ კარგი ფოტოები?

3. ისტორიული კვლევა და ფოტოები

ყველა კატეგორიისთვის, აუცილებელია, რომ თქვენს
კვლევაში მოამზადოთ საინტერესო ფოტოები, რათა
მოყვეთ შერჩეული საფლავის ამბავი.

ვებ გვერდებისგან დმოუკიდებლად, ადგილობრივი და
ეროვნული ბიბლიოთეკები, ასევე არქივები დაგეხმარებათ
ფოტოების მოძიებაში. ასევე დაგეხმარებათ ადგილობრივი
ებრაული მუზეუმები. დაიმახსოვრეთ, თუ გუგლში მოძებნით
ქალაქის დასახელებას+ებრაული, უამრავ ფოტოს იპოვით.
რომ გაფილტროთ ძებნა, შეგიძლიათ მოძებნოთ ფოტოები
არაკომერციული გამოყენებისთვის. ეს დაგეხმარებათ საავტორო
უფლების გარეშე არსებული ფოტოების მოძიებაში. თუ კარგი
ფოტო იპოვეთ, და არ ხართ დარწმუნებული საავტორო უფლებაში,
დაუკავშირდით მფლობელ ორგნიზაციას. მოუყევით პროექტის
შესახებ და ითხოვეთ გამოყენების ნებართვა.

რა რეზოლუცია არის აუცილებელი?
აირჩიეთ მინიმუმ 1084*824 რეზოლუციის ფოტო, სხვა შემთხვევაში, ის
კარგად არ გამოჩნდება ვიდეოში.

მუზეუმში ან არქივში სტუმრობა:
ფოტოების დასკანირება არ უნდა იყოს რთული, თუმცა შესაძლოა
დიდი დრო წაიღოს, ასევე გარკვეულ თანხას მოითხოვდეს.

სტუდენტების მიერ გადაღებული ფოტოები:
სტუდენტებს შეუძლიათ კარგი ფოტოების გადაღება და შემდგომ
მათი გამოყენება. თუმცა, მნიშვნელოვანია, კარგი ხარისხის
ფოტოები. დარწმუნდით, რომ იღებთ მაღალი რეზოლუციით,
მოგვიანებით, შეგიძლიათ ფოტოს დამუშავებაც.
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გამოიყენეთ რეკომენდირებული ლინკები ESJF
სახელმძღვანელოში, გვერდი 74.
თქვენ იპოვით სასარგებლო ბმულებს, სიმბოლოების
ჰენდაუთსა და საინტერესო ინფორმაციას.
წყაროები: ვიცით, რომ მოსწავლეები აუცილებლად
გამოიყენებენ ინტერნეტს, ეს არ არის პრობლემა, თუმცა
წყაროების მითითება აუცილებელია. მასწავლებლებმა
უნდა გადაწყვიტონ წყაროების სანდოობის საკითხი. იად
ვაშემი და ამერიკის ჰოლოკოსტის მემორიალური მუზეუმი,
ასევე ებრაული ვირტუალური ბიბლიოთეკა არის მისაღები
წყაროები, თუმცა არის სხვა წყაროებიც სხვადასხვა
ქვეყანაში, სხვადასხვა ენაზე.
როდესაც საქმე ეხება ებრაულ მოსახლეობას არსებულ
სტატისტიკას ჰოლოკოსტთან ერთად, სხვა ფაქტობრივად
მოსწავლეებმა უნდა შექმნან ორი წყარო.
დაიმახსოვრეთ: ეს ისტორიები მსოფლიოს სხვადასხვა
ექსპერტის მიერ ხდება.
4. სად ვიკვლიოთ?

მნიშვნელოვანი რჩევა!
როდესაც სტუდენტები დაასრულებენ პროექტზე
მუშაობას, ისინი ინგლისურ ენაზე უნდა წარმოადგინონ
მასწავლებელთან, რათა მასწავლებელმა შეძლოს
გრამატიკულად მათი შესწორება. ასევე უნდა მოხდეს
ფაქტების გადაამოწმება.
ჩვენ Centropa-ში ასევე მოხარულნი ვიქნებით მოგაწოდოთ
უკუკავშირი, ამისთვის დაუკავშირდით ადგილობრივ
კოორდინატორს, ან გამოგვყევით FB გვერდზე.
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5. რა არ უნდა გაააკეთოთ

გთხოვთ მიყევით შემდეგ წესებს:
•	ნუ გამოიყენებთ უკვე შესრულებულ პროექტს
• ნუ გადმოაკოპირებთ სხვის იდეას
•	ნუ გაამოიყენებთ გადაუმოწმებელ წყაროებს.
თუ არ ხართ დარწმუნებული წყაროს
სანდოობაში, მოგვწერეთ
•	გადაამოწმეთ, რომ არ იპარავთ ფოტოებს,
ამან შესაძლოა პრობლემები შექმნას
კანონის დონეზე. თუ არ ხართ დარწმუნებული
შეგიძლიათ თუ არა ფოტოების გამოყენება,
მოგვწერეთ.
•	არ გამოიყენოთ ძალადობის ამსახველი
ფოტო-მასალა

6. ებრაული სასაფლაოს მონახულება

ნებისმიერი ებრაული სასაფლაო, მიუხედავად იმისა არის თუ არა აქტიური,
მნიშვნელოვანი რელიგიური ლოკაციაა ნებისმიერი ებრაელისაათვის.
ამიტომ ვიზიტორებმა უნდა დაიცვან გარკვეული წესები. ეს სექცია დაეთმობა
ინფორმაციას ამ წესებზე, და რიტუალებზე, რომელიც უკავშირდება სასაფლაოს
სტუმრობას. მამაკაცებმა უნდა დაიფარონ თავი. იუდაიზმში, სავალდებულოა,
რომ კაცს მუდვივად დაფარული ქონდეს თავი. თუმცა სასაფლაოს ვიზიტისას,
მიუხედავად იმისა, რომელ რელიგიას წარმოადგენთ, აუცილებელია გეხუროთ
კიპა ან რაიმე სხვა თავსაბურაავი. ხშირად მსგავსი აქსესუარები ადგილზეც
ხელმისაწვდომია. (თუ არ გაქვთ კიპა, გამოიყენეთ სხვა თაავსაბურავი)
სასაფლაოზე ყოფნისას ჭამა, დალევა და მოწევა აკრძალულია.
ერთის მხრივ, ებრაელების მიერ ეს არის აღქმული როგორც უპატივცემულობა,
მეორეს მხრივ, სასაფლაო არის წმინდა რელიგიური ადგილი. ამის გამო,
შეიძლება გთხოვონ გამოსვლამდე ხელების დაბანა. ხშირად ებრაული
სასაფლაოები აღჭურვილია შესაბამისი ინფრაქტრუქტურით.
მგლოვიარენი ხშირად მონაწილეობენ სხვადასხვა რიტუალში, როგორიცაა
ლოცვების წაკითხვა, კადიში, რომელიც უფლის მიმართ ლოცვაა, სანთლების
ანთება სფლავის ქვებთან, ან მათზე ქვების დალაგება. საფლავზე ყვავილების
დალაგება არ არის ებრაული ტრადიცია, უფრო ქრისტიანულად ითვლება,
ამიტომ არ არის მისასალმებელი ქმედება. ზოგადად, სასაფლაოებთან
დაკავშირებული ყველა რიტუალი ძალიან საპატივცემულოა ებრაული
წესების მიხედვით. მაგალითად ჩევრა კადიშას წევრობა მიიჩნევა საკმაოდ
საპატივცემულო საქმიანობად. დასაფლავებაში მონაწილეობა ასევე არის
საპატივცემულო ქმედება. ერთ-ერთი ტრადიციის თანახმად, ადამიანი, რომელიც
შეხვდება დამკრძალავ პროცესიას, შემდგომ აუცილებლად აძლევს თანხას
რომელიმე საქველმოქმედო დაწესებულებას.

*ლექსიკონი: Chevra Kadisha (არამეულიდან “წმინდა საზოგადოება”) არის სპეციალური დამკრძალავი
ჯგუფი, რომელიც ამზადებს მიცვალებულს დაკრძალვისთვის და ატარებს დაკრძალვის რიტუალს. ეს
არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ყველა ებრაულ თემში და ამ ჯგუფის წევრებს დიდ პატივს სცემენ.
[ESJF Guide Book სახელმძღვანელო, p. 52]
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7 . ს ა ხ ე ლ მ ძ ღ ვ ა ნ ე ლ ო ნ ა ბ ი ჯ - ნ ა ბ ი ჯ :
ფილმები

ფილმის შექმნის პროცესი შეიძლება
მოიცავდეს ბევრ მოსწავლეს:
•	ზოგს შეუძლია ისტორიული კვლევის ჩატარება (მასწავლებლებს
მოუწევთ მათი დახმარება, მათ ასევე შეუძლიათ მიმართონ
Centropa-ს მხარდაჭერისთვის კოორდინატორების ან FB
გვერდის დახმარებით.
•	სხვებს შეუძლიათ ფოტოების მოძიება, დასკანერება და მათი
დამუშავება
•	სხვა მოსწავლეებს შეუძლიათ ტექსტის მომზადება (თითოეული
ფილმი უნდა ეფუძნებოდეს წინასწარ მომზადებულ სცენარს,
რომელიც იქნება Word დოკუმენტში)
•	დანარჩენებს შეუძლიათ მოიძიონ საავტორო უფლებების გარეშე
არსებული მუსიკა ვიდეოსთვის
•	ასევე აუცილებელი იქნება ინგლისური სუბტიტრების მომზადება

რა უნდა იყოს ფილმში
7 წუთიანი ფილმისთვის დაგჭირდებათ მინიმუმ 40 ფოტო
(დაახლოებით 1 ფოტო ყოველ 10 წამზე) შეგიძლიათ გამოიყენოთ
თქვენი ფოტოები ან არქივის ფოტოები, იმდენად, რამდენადაც
მათი უფასოდ გამოყენებაა შესაძლებელი. გთხოვთ ფილმის
ბოლოს დაურთოთ თითოეული ფოტოს წყარო.
ქვემოთ მოყვანილია ნაბიჯ-ნაბიჯ გაწერილი სახელმძღვანელო, თუ
როგორ შევქმნათ ფილმი ჩვენი რეგიონის ებრაულ სასაფლაოზე.
გაითვალისწინეთ:
•	ფილმი თავიდან ბოლომდე უნდა იყოს თქვენს მშობლიურ ენაზე,
ინგლისური სუბტიტრებით
•	ფილმი მთლიანად უნდა იყოს გაკეთებული და მოთხრობილი
სკოლის მოსწავლეების მიერ, არა მასწავლებლების ან
პროფესიონალების მიერ.

ნაბიჯი 1

სტუდენტებმა უნდა დაიწყონ კვლევით, რათა იპოვონ
პასუხები შემდეგ კითხვებზე:
ა. ებრაული სასაფლაოს კვლევა
ბ. როდის მოხვდნენ ებრაელები პირველად ამ ქალაქში?
გ.	რამდენი სასაფლაო იყო მაშინ, როდესაც ებრაული მოსახლეობის
რაოდენობა იყო პიკში?
დ.	როდის და რამდენი იყო ებრაული მოსახლეობის მაქსიმუმი?
ე.	ვინ იყვნენ ყველაზე ცნობილი ებრაელები ამ ქალაქიდან? იქნებ ზოგიერთი
მათგანი ამ სასაფლაოზეა დაკრძალული?
ვ.	რამდენი ებრაელი ცხოვრობს ახლა აქ? რომელი სასაფლაოებია ახლა
მოქმედი? თუ სასაფლაოები აღარ არის, დარჩენილია თუ არა რაიმე კვალი?
ზ. რას საქმიანობდნენ ებრაელები ამ ქალაქში?
თ. რა ხდებოდა აქ ჰოლოკოსტის დროს?
ი. რა მოხდა ჰოლოკოსტის შემდეგ?
კ. დაახასიათეთ ებრაული თემი ახლა, რა არის მათი საქმიანობა?
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ნაბიჯი 2

კარგი ფოტოების იდენტიფიცირება ისტორიის თხრობისთვის.
მოიძიეთ ფოტოები ბაზებში, ვებგვერდზე, ეროვნულ და ქალაქის ბიბლიოთეკებში,
არქივებში, ან ადგილობრივ ებრაულ მუზეუმებში.მეტი ინფორმაციისთვის ნახეთ თავი:
ისტორიული კვლევა და ფოტოები.
7 . ს ა ხ ე ლ მ ძ ღ ვ ა ნ ე ლ ო ნ ა ბ ი ჯ - ნ ა ბ ი ჯ :
ფილმები

ნაბიჯი 3

ვიდეოს გადაღება
ამ ეტაპზე, თქვენ გაქვთ ძველი ფოტოები და უკვე განახორციელეთ კვლევა. სტუდენტები
ამ ეტაპზე უნდა ეწვიონ ებრაულ ადგილებს და გადაიღონ ფოტოები თავად, ან გადაიღონ
ვიდეო. დღესდღეობით ბევრი ტელეფონი გვაძლევს კარგი ვიდეო და ფოტო მასალის
გადაღების შესაძლებლობას, თუმცა ჯობს უკეთესი ფოტოაპარატი გამოიყენოთ.
ვიდეოს გადაღებისას, გაითვალისწინეთ ეს წესები:
•	თუ ობიექტი ან ადამიანი მოძრაობს, მაშინ ხელში დაიჭირეთ კამერა და ისე
გადაიღეთ. თუ ობიექტი ზის ან მაგალითად იღებთ სინაგოგას ან სასაფლაოს, მაშინ
გამოიყენეთ შტატივი.
• თუ გსურთ სინაგოგის გუმბათის გადაღება, ნელ-ნელა ამოძრავეთ კამერა.
• თითოეული კადრი უნდა იყოს 20 წამიანი
•	თუ აპირებთ ვინმეს მოსმენას, ეცადეთ მოიძიოთ მცირე მიკროფონი რათა
მოახერხოთ კარგი ხარისხის ხმის ჩაწერა გარე ხმაურის გარეშე.
მნიშვნელოვანია: თუ ჩაწერთ მხოლოდ ერთ ადამიანს, ნუ ააწყობთ მთელს ფილმს
მის ინტერვიუზე. ეს შეიძლება იყოს კარგი დამატებითი მასალა თქვენი ვიდეოსთვის.
ებრაული სასაფლაოს მონახულებისას, გთხოვთ ეცით პატივი წესებს.
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ეს არის ჩვენი ქალაქის ფოტო, რომელიც დაფუძნდა 1300
წელს. დაახლოებით 30000 ადამიანი ცხოვრობს აქ ახლა, და
ჩვენ გსვურს მოგიყვეთ ჩვენი ქალაქის ებრაული ისტორია,
აქაური ებრაული სასაფლაოს ამბის გაზიარებით და იმ
ადამიანების ამბის თხრობით, ვინც აქაა დასაფლავებული.
სახელმძღვანელო ნაბიჯ-ნაბიჯ:
ფილმები

ნაბიჯი 4

კადრების გეგმის შედგენა
შემდგომი ნაბიჯია იმის დაგეგმვა, თუ
როგორ გადანაწილდება კადრები
- ინგლისურად. სასურველია ეს
დოკუმენტი Word-ში იყოს წარმოდგენილი
და ფოტოებიც დოკუმენტში იყოს
გადატანილი. (შემცირებული
რეზოლუციით)
დაიმახსოვრეთ: თქვენ გსურთ ისტორიის
მოყოლა. გამოიყენეთ ფოტო და ვიდეო
მასალა იმისთვის რომ შექმნათ ამბავი.
თუ გყავთ კრეატიული წერის ან თეატრის
მასწავლებელი სკოლაში, შესაძლოა ის
დაგეხმაროთ.
ქვემოთ მოყვანილია მაგალითები,
როგორ შეიძლება ხდებოდეს ამბის
თხრობა ქალაქში ებრაული ისტორიის
შესახებ, თუმცა დაიმახსოვრეთ, თქვენ
შეგიძლიათ გამოიყენოთ ან ფოტო, ან
ვიდეო ან ორივე.
დაიმახსოვრეთ: ეს მხოლოდ მაგალითია,
თქვენ თავად უნდა შეძლოთ თქვენი
ქალაქის ებრაული სასაფლაოს ამბის
თხრობა. ასევე თუ მოიფიქრებთ ამბის
თხრობის სხვა მეთოდებს, გაგვიზიარეთ!

გააგრძელეთ წერა
ამ სტილში, თქვენი
ფოტოებითა და
ტექსტით, რათა
მოყვეთ სრული
ისტორია.

ებრაელები აქ 1700 წლიდან ცხოვრობდნენ, და მათმა
რაოდენობამ პიკს 1930 წელს მიაღწია, როცა ებრაული
მოსახლეობა 10 000 ადამიანი იყო.
ებრაული ოჯახები დიდ დროლს ასრულებდნენ ქალაქის
განვითარებაში. ისინი იყვნენ ხელოსნები, მუშაობდნენ
ტავერნებში, იყვნენ ექიმები და იურისტები. ზოგიერთი
მაღაზიის მფლობელები იყვნენ ებრაული ოჯახები,
მაგალითად მისტერ ჰერსკოვიცის მაღაზია.

ჩვენ გვქონდა ორი ებრაული სკოლა ქალაქში. აქ
წარმოდგენილია 1920 წლის დამამთავრებელი კლასი.

ჩვენს ებრაულ სასაფლაოზე 5000-მდე საფლავია, თუმცა აქ
ტერიტორია უკვე გატყევებულია.

ეს არის მონუმენტი ებრაულ სასაფლაოზე, რომელიც იმ
ადამიანთა ხსოვნას ეძღვნება, ვისი დეპორტაციაც მოხდა
მეორე მსოფლიო ომის დროს. ამ მემორიალზე 98 სახელია.
დღესდღეობით ჩვენს ქალაქში არ არის ბევრი ებრაელი.
ბერნარდ კოენი ჩვენი ქალაქის ებრაული თემის ერთ-ერთი
წარმომადგენელია. ის დენტისტი იყო 2005 წლამდე, შემდეგ
კი პენსიაზე გავიდა.

როდესაც ადგილობრივ ებრაულ სასაფლაოს ვესტუმრეთ,
აღმოვაჩინეთ მისი მშობლების, ბერტა და ჰერმან კოენების
საფლავი.
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7 . ს ა ხ ე ლ მ ძ ღ ვ ა ნ ე ლ ო ნ ა ბ ი ჯ - ნ ა ბ ი ჯ :
ფილმები

ნაბიჯი 5

ვიდეოს შექმნა
სტუდენტებს შეუძლიათ ვიდეოს შექმნა ბევრი არსებული პროგრამის
დახმარებით: Microsoft Movie Maker, Sony Vegas, Apple iMovie, და სხვა. თუ
თქვენს სკოლას აქვს IT დეპარტამენტი, ან გყავთ მასწავლებელი, რომელიც
ამ მიმართულებით სპეციალიზდება, შეგიძლიათ მათ თხოვოთ მხარდაჭერა.

რჩევები!
1. შეგროვება	შეაგროვეთ თქვენი მასალა და მოათავსეთ ერთ ფოლდერში.
		
•	ფოტოები
		
• ვიდეო კლიპები
		
• აუდიო ფაილები
		
• ხმის ეფექტები
2. იმპორტირება
		

•	გახსენით პროგრამა და შეამოწმეთ რომ ნამდვილად
გაქვთ წვდომა პროგრამაში მასალის იმპორტირებაზე
•	დააიმპორტირეთ ყველა მასალა, რომ შეძლოთ შემდეგ
მასალის ვიდეოსთვის ორგანიზება

მნიშვნელოვანია!
ფილმის დასასრულს აუცილებლად მიუთითეთ:
• მონაწილე მოსწავლეების სახელები
• გამოყენებული მუსიკა
• ფოტო და ვიდეო მასალა, წყაროები და ბიბლიოგრაფია

არ დაგავიწყდეთ პერიოდულად დააწვეთ შენახვის ღილაკს.

კიდევ ერთხელ - გთხოვთ ნუ მოიპარავთ მუსიკას ან ფოტოს,
ეძებეთ უფასო ფოტო და მუსიკალური ფაილები, შეგიძლიათ
ისინი მოიძიოთ აქ: Free Music Archive ან ფოტოებისთვის
ეწვიოთ: Flickr CC ან Wikimedia Commons, გაეცანით
სხვადასხვა ტიპის ლიცენზიებს.
საბოლოოდ, აუცილებლად გადაუხადეთ ვიდეოს ბოლოს
მადლობა მათ, ვინც დაგეხმარათ, თქვენს მასწავლებელს,
ქალაქის ბიბლიოთეკას, ებრაულ თემს ან ნებისმიერ
ადამიანს, ვინც კვლევაში გეხმარებოდათ.

4. კონვერტირება • დაასრულეთ თქვენი ფილმი MOV ან MP4 ფორმატში
		
• შეინახეთ დასრულებული ვერსია თქვენს კომპიუტერში
		
• ატვირთეთ შენახული ფაილი YouTube-ზე

გაუგზავნეთ მეილი თქვენს ლოკალურ კოორდინატორს თქვენი
ნამუშევრის ლინკით, სახელით, ქალაქის დასახელებით, თქვენი
სკოლის და მასწავლებლის სრული სახელით.

3. დალაგება
		
		

•	თქვენს პროგრამას ექნება პროექტის სივრცე, სადაც
შეძლებთ დაალაგოთ თქვენი მასალა თანმიმდევრულად
•	შექმენით ნარატივი, შემდეგ დაამატეთ მასალა
•	როდესაც ნარატივის შექმნას დაასრულებთ, დაამატეთ
ფოტოები, აუდიო ფაილები, ვიდეო კლიპები და ხმის
ეფექტები
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8 . ნ ა ბ ი ჯ - ნ ა ბ ი ჯ ს ა ხ ე ლ მ ძ ღ ვ ა ნ ე ლ ო :
სასაფლაოს პროფილი

რა უნდა იყოს
სასაფლაოს
პროფილში:
მას შემდეგ რაც აირჩევთ
სასაფლაოს და თემას,
რომელზეც გსურთ მუშაობა,
დაიწყეთ შემდეგი ნაბიჯებით

პროფილის შექმნაში შესაძლოა ბევრი
სტუდენტი მონაწილეობდეს:
•	ვიღაცას შეუძლია გააკეთოს ისტორიული
კვლევა (ამაში მათ დაჭირდებათ
მასწავლებლის დახმარება, ასევე
შეგიძლიათ მიმართოთ CENTROPA-ს ან
ადგილობრივ კოორდინატორს)
•	იპოვეთ და დაასკანირეთ ფოტოები სხვებს
შეუძლიათ სხვადასხვა სექციის ტექსტზე
მუშაობა
•	ასევე აუცილებლად დაგჭირდებათ
ტექნიკური დამხმარე, რომელიც ვიზუალური
კონტენტის მართვას მოახდენს და
ყველაფერს ჩასვავს შესაბამის ფორმაში
•	ასევე დაგჭირდებათ თარგმნა
გთხოვთ გაითვალისწინეთ:
•	პროფილი უნდა იყოს თქვენს მშობლიურ ენაზე,
ინგლისური თარგამნით
•	პროფილი მთლიანად უნდა დაიწეროს
მოსწავლეების მიერ, არა მასწავლებლის ან
სხვა პროფესიონალის მიერ

ნაბიჯი 1

ნაბიჯი 3

შექმენით თქვენი ვებგვერდი გუგლ
საიტების დახმარებით. აქ არის ჩარჩო:
[link: https://sites.google.com/d/1VHjoUP2rv0n7RoDCHPq6aHVq3ca4VrY/p/1fSMSWZQY
T0NEskdGSE3Ty2iXn_9A2lSL/edit] თქვენ
შეგიძლიათ თქვენი იდეა გამოიყენოთ.
არ არის აუცილებელი ამ ჩარჩოს არჩევა,
შეგიძლიათ ის თავად შექმნათ.

შეაგროვეთ საკვლევი მასალა და ეცადეთ
შექმნათ ზოგადი სარჩევი. ამისთვის თქვენ
ბევრი შესაძლებლობა გაქვთ, მაგალითად
სარჩევი ასეც შეიძლება გამოიყურებოდეს:

მნიშვნელოვანია: დარწმუნდით, რომ ჯერ
საიტს არ აქვეყნებთ. მხოლოდ და მხოლოდ
თქვენს თანაგუნდელებს გაუგზავნეთ ლინკი!

ნაბიჯი 2
როგორც ჯგუფმა: ეცადეთ მოიკვლიოთ
მაქსიმალურად მეტი ინფორმაცია
ადგილობრივი სასაფლაოს შესახებ, თქვენ
შეგიძლიათ გარკვეული რეკომენდაციების
მოძიება ESJF სახელმძღვანელოში.

ა)	ებრაული სასაფლაოს ძალიან მოკლე
აღწერა (ლოკაცია, პერიოდი)*
ბ) ქალაქის ებრაული ისტორია*
გ) სასაფლაოს ისტორია*
დ) მაგალითად: საფლავები
ე) სიმბოლოები და დეკორაციები
ვ)	ვინმეს ბიოგრაფია, ვინც აქაა
დაკრძალული
ზ) ებრაული სასაფლაო დღეს*
თ) ებრაული თემი დღეს*
ი)	მედია ებრაული სასაფლაოს შესახებ
კ)	ლიტერატურა*
ლ) ლინკები*
მ) შენიშვნები*
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: თქვენ შეგიძლიათ
შექმნათ სხვანაირი სარჩევი, თუმცა აუცილებლად
გაითვალისწინეთ ვარსკვლავით მონიშნული თემები
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8 . ნ ა ბ ი ჯ - ნ ა ბ ი ჯ ს ა ხ ე ლ მ ძ ღ ვ ა ნ ე ლ ო :
სასაფლაოს პროფილი

ნაბიჯი 4

ნაბიჯი 7

მას შემდეგ რაც თქვენ გადაწყვეტთ,
რას უნდა მოიცავდეს თქვენი სარჩევი,
გადაანაწილეთ თემები ჯგუფში, დაიწყეთ
გუგლის საიტის რედაქტირება, შეგიძლიათ
“insert” ფუნქციის დახმარებით დაამატოთ
ფოტოები, რუკები, სარჩევი და სხვა.
თუ დააწვებით ღილაკს “PAGES” ასევე
შეგიძლიათ დამატებითი გვერდების შექმნა.
აირჩიეთ ამ ფორმაზე პასუხისმგებელი
ადამიანი. სხვებს შეუძლიათ ფოტოების
მოძიება ან საავტორო უფლებებზე
ინფორმაციის მოძიება.

დაამატეთ თქვენი მასალა საიტზე, და
შეამოწმეთ, რომ სტილი და ფონტები
დაცულია. ატვირთეთ ფოტოები ან რუკები
და დარწმუნდით, რომ თითოეულ ფოტოს
აქვს მცირე სათაური.

ნაბიჯი 5
თუ კი ვერ მოიძიებთ ინფორმაციას
ინტერნეტში, შეგიძლიათ ჩაწეროთ
ინტერვიუ. მაგალითად, ექსპერტი
მუზეუმიდან ან არქივიდან, მოკვლეული
ინფორმაცია კი აქციეთ ტექსტად. ეცადეთ,
რომ ეს ინტერვიუ არ იყოს მთავარი
ნაწილი, შესაძლოა მოიძიოთ ადამიანი,
ვისი ნათესავიც ამ სასაფლაოზეა
დაკრძალული.

ასევე დარწმუნდით, რომ ყველა წყარო
მითითებულია პროფილის ბოლოს.

ნაბიჯი 8
ბოლოს, არ დაგავიწყდეთ მოიხსენიოთ
ყველა, ვინც დაგეხმარათ ამ პროფილის
შექმნაში: მასწავლებლები, ადგილობრივი
ბიბლიოთეკა, ებრაული თემი და სხვა.

ნაბიჯი 9
გაუგზავნეთ მეილი თქვენს ადგილობრივ
კოორდინატორს. მეილში მიუთითეთ
ლინკი, რომელზეც თქვენი პროფილია
ატვირთული, თქვენი სახელი, ქალაქი,
თქვენი სკოლის და მასწავლებლის სრული
სახელი.

ნაბიჯი 6
თუ კი დაასრულეთ სტატიების წერა,
აუცილებელია, რომ ვინმემ ისინი
ინგლისურად თარგმნოს. თხოვეთ
დახმარება თქვენს მასწავლებელს, რათა
შეამოწმოს ტექსტი. აჩვენეთ სტატია თქვენი
ისტორიის მასწავლებელს, რათა მოხდეს
ისტორიული ფაქტების გადამოწმება.
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9 . ნ ა ბ ი ჯ - ნ ა ბ ი ჯ ს ა ხ ე ლ მ ძ ღ ვ ა ნ ე ლ ო 		
ონლაინ ბროშურის შესაქმნელად

ნაბიჯი 1
ბროშურის შექმნის პროცესი:
•	დაავალეთ ვინმეს ისტორიული ფაქტების მოძიება
(დაგჭირდებათ მასწავლების დახმარება, ასევე შეგიძლიათ
მიმართოთ Centropa-ს ან ადგილობრივ კოორდინატორს)
• დაავალეთ ვინმეს ფოტოების მოძიება
• სხვებს შეუძლიათ ტექსტის მომზადება
•	კარგი იქნება, თუ ვინმე თავის თავზე აიღებს გრაფიკული
დიზაინის ნაწილს
• სხვებს კი შეუძლიათ თარგმნა
გთხოვთ გაითვალისწინოთ:
• ბროშურა უნდა იყოს თვენს მშობლიურ ენაზე ინგლისური
თარგმანის თანხლებით;
• ბროშურა მთლიანად მოსწავლეების მიერ უნდა იყოს შექმნილი

გაეცანით საუკეთესო მაგალითს: Zsidó Temető Zine,
,რომელიც შექმნა ჰავერმა, უნგრულმა ორგანიზაციამ,
შესაძლოა ენა არ გესმოდეთ, მაგრამ აუცილებლად
დაგეხმარებათ ინსპირაციის მიღებაში. აირჩიეთ
სასაფლაო, რომელზეც გსურთ ისაუბროთ, დაუსვით
თქვენს თავს შემდეგი შეკითხვები:
1. რისი ცოდნა გსურთ სასაფლაოზე? რა არის
მნიშვნელოვანი ფაქტები? თარიღები?
2. როგორია სასაფლაოს ისტორია?
3. როგორი სიტუაციაა ამჟამად?
4. რატომაა ეს სასაფლაო საინტერესო?
5. რა გაიგეთ/ნახეთ თქვენი ვიზიტისას?
6. რა არის საინტერესო სხვა მოსწავლეებისთვის?
7. როგორ უნდა გამოიყურებოდეს თქვენი
ბროშურის ყდა? როგორ შეიძლება ის გახდეს
საინტერესო?
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ნაბიჯი 2
თავი მოუყარეთ მოკვლეულ ინფორმაციას
ერთ დოკუმენტში. გადაამოწმეთ
წყაროები და მიუთითეთ ისინი. თუ არ
ხართ დარწმუნებული, შეგიძლიათ თუ არა
წყაროების გამოყენება, გადაამოწმეთ
თქვენს მასწავლებელთან ან ჩვენთან.
ნაბიჯი 3
ეს ბროშურაა და არა წიგნი.
ზედმეტმა ინფორმაციამ შესაძლოა
მკითხველი დააბნიოს.
დაწერეთ ყველაზე მნიშვნელოვანი
ინფორმაციის მომცველი რამდენიმე
წინადადება თითოეულ გვერდზე,
დაურთეთ ფოტო მასალა.
მოინახულეთ ებრაული სასაფლაო, თუ
შესაძლებელია, გადაიღეთ ფოტოები. თუ
შესვლა შეუძლებელია, მოიძიეთ ფოტოები
ონლაინ. ამოირჩიეთ საუკეთესო
ფოტოები, რომელსაც დაურთავთ ტექსტს.
ნაბიჯი 4

9. ნაბიჯ-ნაბიჯ სახელმძღვანელო
ონლაინ ბროშურის შესაქმნელად

შექმენით ბროშურის დიზაინი. ამისთვის
შეგიძლიათ ვორდის დოკუმენტი
გამოიყენოთ. ბროშურა უნდა იყოს
დაახლოებით 12-16 გვერდი. (პირველი
გვერდი: სათაური, ბოლო გვერდი:
მაგალითად მიმართულებები) და
გამოიყენეთ 1-2 ფოტო თითოეულ
გვერდზე. არ დაგავიწყდეთ, თითოეულ

გვერდზე დაწეროთ მცირე ტექსტი ბროშურა ჯამში მაქსიმუმ 500 სიტყვას უნდ
მოიცავდეს.
	ბოლოს კი მადლობა გადაუხადეთ
იმ ადამიანებს ვინც გეხმარებოდნენ,
თქვენს მასწავლებელს, ადგილობრივ
ებრაულ თემს და ბიბლიოთეკას,
დაურთეთ წყაროები.
ამის შემდეგ თქვენი ბროშურა უნდა
ატვირთოთ პლატფორმაზე ISSUU.
ნაბიჯი 5
შექმენით უფასო ანგარიში ISSUUზე. შექმენით ანგარიში, რომლის
გამოყენებაც შეგეძლებათ როგორც
ჯგუფს. ასევე შეგიძლიათ თქვენს
მასწავლებელს მიმართოთ
დახმარებისთვის.
ნაბიჯი 6
ატვირთეთ თქვენი დოკუმენტი, ის
ავტომატურად გარდაიქმნება ონლაინ
ბროშურად. მნიშვნელოვანია: აირჩიეთ
“only listed” ფუნქცია, არ გამოაქვეყნოთ.
ნაბიჯი 7
გაუგზავნეთ მეილი თქვენს კოორდინატორს
თქვენი პუბლიკაციის ლინკით. სრულად
მიუთითეთ თქვენი სახელი და გვარი,
ქალაქი, თქვენი სკოლის და მასწავლებლის
სახელი და გვარი.
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