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Az Emlékközpont oktatási „küldetése”

• a holokauszt eseményeinek, szereplőinek hiteles 
megismertetése a magyar oktatási rendszerben 
tanulókkal

• megfelelő morális és érzelmi attitűd kialakítása a 
diákokban a történtekkel kapcsolatban

• a „tudás felelőssége”: a megismert példa alapján a mai, 
hasonló gyökerű társadalmi konfliktusokban való 
elfogadható személyes állásfoglalás kialakítása 
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A „antiszemitizmussal” kapcsolatos társadalmi 
vélekedés alakulása 
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A zsidók érzelmi elutasítása az elmúlt 15 évben %

Kérdés: „Vannak-e Önnek ellenérzései a zsidókkal szemben?“

©Az ábrákon szereplő adatok Kovács András szociológus kutatásaiból származnak.



A holokauszttal kapcsolatos társadalmi 
vélekedés alakulása 
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Inkább egyetért Inkább nem ért egyet Nem tudja, nem  válaszolt

Kérdés: Inkább egyetért, vagy inkább nem ért egyet azzal, hogy többet 
kellene tanítani az iskolában a zsidóüldözések-ről, hogy ilyesmi többet 
ne fordulhasson elő?

©Az ábrákon szereplő adatok Kovács András szociológus kutatásaiból származnak.



Az Emlékközpont látogatottságának alakulása 
2009 és 2010 első öt hónapjában
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Növekedés aránya: kb. 50 %
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Az Emlékközpont látogatottságának alakulása 
2009 és 2010 első öt hónapjában 
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Növekedés aránya: kb. 53 %
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Hosszú távú célkitűzéseink, 
eszközeink 

• A középiskolában tanulók kb. 60 százalékának 
elérése

• Átlagosan kb. 24 ezer diák megszólítása 
tanévenként

Eszközünk: a Holokauszt Emlékközpont megújult és 
kibővült oktatási struktúrája
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Az Emlékközpont oktatási struktúrája és 
koncepciója

Hagyományos,

történeti alapú 

oktatás
(amit eddig is 

csináltunk, 

ismertessük meg a 

holokausztot) 

Speciális 

területek 

bevonása

az oktatásba 
(tegyük 

élvezetesebbé az 

oktatást)

Tolerancia 

programok
(ne csak oktassunk, 

neveljünk is)
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Hagyományos, történeti alapú oktatás 

• Állandó kiállítás bemutatása, az ehhez kapcsolódó 
oktatási célú tematikus tárlatvezetések

• Diákok aktív bevonása a tárlatvezetésbe, csoportos 
feladatok

• Rendhagyó és kihelyezett órák 
• Nyári táborok 

Speciális segítség: MÁV kedvezmény: 
ingyenes utazás
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Speciális területek bevonása

Élmény-centrikus megközelítés

• Színházi, zenei estek, gyermekprogramok (Brundibár 

gyermekopera)

• Képzőművészet (Száműzött művészet)

• Sport (kampány a futball-rasszizmus ellen)
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Tolerancia programok

• Ne csak oktassunk, NEVELJÜNK is, segítsük a fiataloknak a mai 

társadalom égető problémáinak megértésében és feldolgozásában

• Segítsük a civil attitűd kialakítását, a társadalomért felelősséget 

érző, tevékeny civilek számának növelését

– EGY/MÁSÉRT program: 20 országos és nemzetközi tolerancia témájú civil 

program bemutatása a világ összes tájáról – könyv, és interaktív weboldal: 

http://www.hdke.hu/oktatas/tolerancia-programok/egy/masert

– Tolerancia témájú oktatási modulok, speciális tananyag-segédletek
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Megérteni az idők szavát: multimédia, 
internet, interaktivitás

• Vadonatúj, modern weboldal, interaktív és multimédiás tartalmakkal
• Készülő közösségi webfelület és internetes projekt management 

eszköz tanárok részére saját projektekhez
• Filmes programok, vetítések
• Oktatási DVD sorozat:

– Első DVD – Salamon András: Meséld el… című filmje és az ehhez 
kapcsolódó oktatási szakanyag

– Előkészületben: A Los Angeles-i SHOAH Alapítvány videós anyagai és 
túlélő-interjúi alapján hasonló multimédiás DVD tananyag
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Út a diákokhoz: tanárok 
az Emlékközpont programjaiban

• 3 szintű akkreditált képzés az izraeli Yad Vashem intézettel (13. éve 

tartó program)

• OKTATÁRS nemzetközi képzés – 3 éves elit oktatási multiplikátor 

képző program

• Tanulmányutak, táborok
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Akik nélkül nehezebb lenne: partnereink

A teljesség igénye nélkül….
• Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
Oktatási Államtitkárság
• OFI – Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
• Andrássy Egyetem
• Budapesti Nagykövetségek
• Yad Vashem 
• SHOAH Alapítvány – Los Angeles
• ITF – Task Force International
• USHMM – Washingtoni Holokauszt Múzeum
• Anna Frank Ház

Történészek, oktatási szakemberek, művészek, közéleti személyiségek 
Yehuda Bauer-től Réz Andrásig
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Köszönöm a figyelmüket!

Kérdések?
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