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A Holokauszt vizsgálata emberi jogi szempontból: az első EU‐t felölelő tanulmány a Holokauszt  és 
emberi jogi oktatásról az emlékhelyeken. 
 
2009‐ben az FRA elkészítette az első EU méretű tanulmányt az emlékhelyek, múzeumok és kiállító 
terek szerepéről az európai fiatalok Holokauszt és emberi jogi oktatásával kapcsolatban. 
A tanulmány eredményeit egy Auschwitz‐ban tartott miniszteri konferencián mutatták be, amelyen 
az európai oktatási miniszterek vesznek részt.  

A jelentés eredményei: 
‐ a Holokauszt és az emberi jogi oktatás összekapcsolása az iskolai tantervekkel nagy kihívást jelent az 
emlékhelyek munkatársai és az iskolai tanárok számára is 
‐ a két téma összekapcsolása létfontosságú a jelen társadalma számára 
‐ sem az emlékhelyek, sem az iskolák nem ismerték még fel lehetőségeiket ebben a témakörben 
 
A kutatás háttere: 
A kutatást a svéd Living History Forum vezette a múzeumok, egyetemek és emlékhelyek tudósainak 
és gyakornokainak segítségével. A tanulmány szintén magában foglalja az emlékhelyek és múzeumok 
Holokauszt és emberi jogi oktatása irodalmának vizsgálatát, az EU tagállamok minisztériumainak 
felmérését, 22 Holokauszttal kapcsolatos emlékhely és történelmi múzeum felmérését, helyszíni 
felmérést 14 emlékhelyen és múzeumban az intézmények pedagógiai szakértőinek és kurátorainak 
interjúját. Valamint fókuszáltak 9 EU tagállam tanárainak és diákjainak csoportvitáira is. 

Fontos felismerések: 
Az emlékhelyek és történeti múzeumok a 21. században is relevánsak. 
Az emlékhelyek ugyanúgy a morális értékek közvetítői, mint a történelmi tényeké. 
 
A felmérés szerint csak egy vizsgált emlékhely kezelte fontos feladatnak tájékoztatni az emberi 
jogokról, a többi elsődleges céljának a történelmi tények továbbítását tartotta. 
 
A kapcsolat a Holokauszt és az emberi jogok oktatása között 
(ld. sajtóközlemény) 

 „Ha érzel valamit, az ragadós” 
A megkérdezett diákok közül sokak életére volt nagy hatással a Holokauszt emlékhelyeken tett 
látogatás. A tanulókra az emlékhelyek olyan hatással voltak, amely meghatározó további életükre 
nézve. 
„Az emlékhelyen olyan benyomás ér, ami elengedhetetlen a tanulási folyamat szempontjából.” 
(tanár, tesztcsoport, Amsterdam) 

Az emlékhelyek tanúskodnak a nemzeti szocializmus és nácizmus áldozatairól, akiket a fajgyűlölő és 
antiszemita diszkriminatív magatartás megfosztott jogaiktól és saját életüktől. 



 
Az emlékhelyek hitelessége  

 
A kutatások eredménye szerint az emlékhelyek autentikussága két kulcsfontosságú reakciót váltott ki 
a diákokból. Egyrészt olyan érzelmi atmoszférát teremtett, amely arra ösztönözte őket, hogy minél 
többet megtanuljanak a témáról. Másfelől az okozott érzelmi reakció a diákok kommunikációjában és 
reflexióiban bizonytalanságot okozott. 
 
„Az autentikus emlékhelyek kulcsfontosságúak a Holokauszt‐oktatásban, főleg, amikor fizikai 
hatással is vannak a diákokra, például bemutatják milyen hideg volt télen, a hóesésben, megmutatják 
mennyire nem volt ez élet.” 
(tanár, tesztcsoport, Milánó) 

Sikerfaktorok 

 
A vizsgált emlékhelyek a következő, oktatás sikeréhez hozzájáruló tényeket említették: 
 
‐ az emlékhelyek alkalmazottainak motiválása és a magas színvonalú oktatás  
‐ olyan pedagógiai módszerek kialakítása, amelyek felkészítik és aktivizálják a diákokat 
‐ az emlékhelyek látogatásához való pozitív hozzáállás és felkészülés mind a tanárok, mind a diákok 
részéről 
‐ az intézmények alkalmazottainak oktatási készsége 
‐ az emlékhelyek helyi hatóságok általi megfelelő finanszírozása 
 

 
A legnagyobb kihívások és akadályok 

 
A megkérdezett diákok, tanárok és az emlékhelyek dolgozói a következő kihívásokat és nehézségeket 
említették, melyek megelőzése az emlékhelyek jobb működését eredményezik: 

 
‐ a jelenhez kapcsolódó oktatási aktivitások hiánya az emlékhelyeken 
‐ a jól képzett személyzet hiánya 
‐ az emlékhelyek hiányos, elégtelen finanszírozása, illetve az emlékhely látogatások finanszírozásának 
hiánya ( a tanárok rámutattak az emlékhelyek látogatásának nehézkes finanszírozására) 
‐  oktatási helyiségek hiánya 
‐  nincs elegendő idő az oktatásra az emlékhelyeken 
‐  rosszul felkészített csoportok 
‐  alkalmatlan Holokauszttal, emberi jogokkal, emlékhelyekkel kapcsolatos tananyagok 
‐  a diákokat kötelezik, hogy részt vegyenek az eseményen 
‐  a tanárok közötti együttműködés hiánya a Holokauszt – oktatásban 
‐ túl kevés interaktivitás és a diákok felől túl kevés egyéni tevékenység 



 
Pedagógiai megközelítés 

 
„A kirándulások minősége nagyban függ a tárlatvezetők szakszerűségétől, képességüktől, ahogyan 
bevonják a diákokat és felkeltik érdeklődésüket” 
(tanár, tesztcsoport, Vilnius) 
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