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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.



A látogatottság alakulása
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Növekedés aránya: 39 %
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A látogatottság alakulása
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Növekedés aránya: 58 %
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A látogatottság alakulása
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Növekedés aránya: 25 %
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A látogatottság alakulása
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Csökkenés aránya: 10 %
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A látogatottság alakulása
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Növekedés aránya: 28 %
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A látogatottság alakulása
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10 % csökkenés a fizetős belépések arányában
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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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http://www.hdke.hu/oktatas/tolerancia-programok/egy/masert


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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Oktatási útiterv – „Roadmap”

Folyamatosan növekvő látogatottsági mutatók (mind 
diák, mind általános).
Új kezdeményezések, újabb látogatottság növekedést 
várunk. 
Akár 2-3 éves futamidejű programok. 

Díjmentes MÁV utazás!
Részletes programválaszték az új honlapunkon! 
Internetes regisztráció!

Legfőbb profilunk az alapítás óta, kiemelt hangsúly, folyamatosan 
bővülő, sokoldalú kínálat. 

Kulcs: Interdiszciplináris megközelítés, személyes és 
családtörténetek. Állandó kiállítás + hozzá kapcsolódó programok, 
oktatási modulok.



Útiterv – „Roadmap”
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Állandó kiállítás

• Diákok aktív bevonása a tárlatvezetésbe, 
csoportos feladatok

• Tematikus tárlatvezetések

• Családtörténetek 

• Audio-vizuális eszközök 

www.hdke.hu 19

Szürke háttér: már futó programjaink, sárga háttér: új programjaink



Rendhagyó órák
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• A kiállításhoz kapcsolódva vagy önálló programként

• Választható témák pl.: 
zsidó törvények, Auschwitz, munkaszolgálat, embermentők, a 
budapesti gettó, Sorstalanság, stb.

• 45 perces rendhagyó órák: a holokauszt egy-egy (szűkebb) 
témájára koncentrál, Powerpoint alap, önálló munka, 
elsődleges forrásanyagok. Iskolákba kihelyezve is megtartható. 



Kirándulás eredeti helyszínekre (történelmi 
városi séták, tanulmányutak, nyári táborok)

• Egy hetes nyári kutató tábor, helytörténeti szakkörök: minden 
nap egy-egy téma tanulmányozása a kapcsolódó helyszínek 
felkeresésével Budapesten vagy országszerte (pl. 
munkaszolgálat:  Balf, Abda, Győr; a Strasshoff vonatok: 
Szeged; Singer család: Bonyhád, embermentés: Üvegház, 
Budapest)

• Osztálykirándulásnak is ajánljuk!

• 2 órás, fél- vagy egész napos programok (budapesti zsidó 
negyed, budapesti holokauszt emlékművek, balfi történelmi-
irodalmi emlékhely)



Művészetek
(képzőművészet, zene, színház, foci)
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• Oktatási DVD sorozat indul: első rész: 
Salamon András - Meséld el 
gyermekeidnek… tanári kézikönyvvel, 
ajánlásokkal. 

• Brundibár gyermekopera a terezini gettóból: előadások két 
blokkban (Fesztivál zenekar), 1600 új diák látogató, a fiatalabb 
korosztály megszólítása

• Nézd saját szemmel! Művészeti foglalkozás a „Késői hazatérés” c. 
időszaki kiállítás képei között, kicsik és nagyok hozzák létre a 
helyszínen saját alkotásaikat. 



Sport mindenkinek
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• Piroslap a rasszizmusnak! a Múzeumok 
éjszakáján: a foci összeköt! Közös szurkolás 
(futball VB), tánc, tengó, találkozás híres 
focistákkal, tematikus tárlatvezetések: zsidó 
származású, kiemelkedő sportolók sorsai a 
holokausztban. 

• egyes toleranciamodulok részeként (Jobb a Fradi)

• Egy/Másért-ban: Futballal a rasszizmus ellen, Maratoni verseny a 
békéért, stb.
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• Egy/Másért program és kiadvány: a legsikeresebb tolerancia 
projektek világszerte (20 program ismertetése, sokszínű megközelítés: 
a film, zene sport, képzőművészet, történelem, Internet eszközeivel.) 
Kapcsolódó oktatási projektek kidolgozása egy magyarországi 
tanárcsoport közreműködésével folyamatban, iskolai tankönyv forma 
jövőre! Online formátumban is, diákok saját projektjeivel bővíthető. 

• A rasszizmus, kisebbségekkel szembeni intolerancia mindennapi 
tettenérése – magunkban is? 
• Beszélgető csoportok, speciális filmanyagok oktatási foglalkozással: A 
hullám, Börtönkísérlet, Jobb a Fradi, A romák ma Magyarországon, 
Meséld el
• Személyes találkozás holokauszt túlélőkkel: személyiségformáló 
„élmény”

Tolerancia modulok
A holokauszton túl: kisebbségek, kirekesztés, előítélet, sztereotípiák, elfogadás, 

befogadás, közösség és csoportnyomás: aktuális problémák, mai kihívások
Tudatos civil magatartásra való nevelés 



Utazó kiállítások, kortárs tárlatvezetés
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• Két utazó kiállítás határon innen és határon túl (Vágsellye, 
Komárno, Zenta): az Auschwitz Album, Anne Frank. 

• Több, mint 20 városban kerültek eddig 
bemutatásra, a kiállításokat az Emlékközpont 
által felkészített diák tárlatvezetők mutatják 
be kortársaiknak. 



Internet korszak – multimédiás tananyagok

• Multimédiás oktatási projektek a Soá Intézettel 
közösen: túlélők visszaemlékezéseire épülve, a 
tanárok maguk dolgozhatták ki óraterveiket, a 
legjobbakat díjaztuk, a honlapon válnak közkinccsé.
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• Egy/Másért: a kiadvány online 
is elérhető az Emlékközpont 
honlapján, ide tölthetik fel a 
diákok saját projektjeiket

A honlapunkról letölthető online tananyagok



Tanárképző programok (akkreditált is) -
nemzetközi együttműködés,

partnerségi kapcsolat
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• 3-lépcsős akkreditált tanárképzés az izraeli Yad Vashem intézettel 
közösen: 1. internetes távoktatási program (60 kreditpont!), 2.: európai 
tanulmányút (Berlin, Párizs), 3.: izraeli tanulmányút a Yad Vashem 
intézetben; évente 20 pedagógus, 13 éve tartó program (260 partner-tanár 
az ország minden pontján)
• Tanári filmklub, filmkonferencia

• Oktatárs program: 3 éves, hosszú távú „befektetés”, nemzetközi 
szervezetek (International Task Force) támogatásával. Tanárképzés a 
felsőoktatásban. Multiplikátor képzés. 

• Stabil hazai oktatási partnerkapcsolatok: 
Soá Intézet, Andrássy Egyetem, nagykövetségek, pedagógiai központok, 
ELTE – ÁJK, Centropa, stb.



Egyéb (pályázatok, konferenciák, stb.)
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• Nagy Kultúra program
• Holokauszt filmemlékezet konferencia 

• A mi iskolánk 
• Könyv- és filmajánlatok, kibővített 
tudástár a honlapon

• Konzultációs lehetőségek 
tanároknak és diákoknak



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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