
Új szavak a 2. oldalról
Kollaboráns: a megszállt országokban a nácikat segítő személy 

Ideológia: gondolatok, eszmék rendszere, amely meghatározza a dolgokhoz való viszonyunkat 

Politika: érdekek által meghatározott, a hatalom megszerzésére és befolyásolására irányuló
tevékenység 

Etnikai kisebbség: adott közösségen belül a többségtől eltérő kulturális hagyományú emberek
csoportja

Kiszolgáltatott: veszélyeztetett, támadással vagy sérelemmel szemben védelemre szoruló 

Bűnbak: mások hibájáért okolt, ártatlan személy vagy embercsoport

Gettó: nácik és kollaboránsaik ellenőrzése alatt álló elkerített városrész, ahova otthonukból
kényszerrel áttelepítették a zsidókat

Új szavak a 8. oldalról
Állampolgárság: adott állam polgárának jogok és kötelezettségek formájában érvényesülő,
törvényben garantált státusa 

Kötelezettség: kötelesség; olyan dolog, amelyért felelősséggel tartozol 

Emberi jogok: nemzetközi egyezmény és törvények garantálta alapvetés, amely szerint
bárhová születünk, egyenlők vagyunk, egyenlő bánásmódban kell részesülnünk

Demokrácia: olyan kormányzati forma, mely adott közösség minden polgára számára biztosítja
a hatalomgyakorlásban való részvétel jogát – közvetlenül, népszavazás útján, vagy közvetve,
többségi döntéssel megválasztott képviselőkön keresztül

Megbékélés: konfliktus utáni „békekötés”, a barátságos viszony helyreállítása 

Konfliktus: igények és érdekek, értékek és vélemények ütközése miatt bekövetkező, gyakran
erőszakkal járó helyzet 

Elnyomás: erőszakos, jogfosztó korlátozás és ellenőrzés

Új szavak a 9. oldalról
Hontalan: háború, természeti katasztrófa, vagy üldözés miatt otthona elhagyására kényszerült
személy 

Üldözött: kirekesztés, bántalmazás vagy más súlyos ok miatt menekülni kényszerülő 

Elviselhetetlen: kibírhatatlan, tűrhetetlen, kegyetlen

Összehívott: egyeztetés, megoldás keresésének a szándékával szervezett találkozó

Kibontakozás: fejlődés, előrehaladás – pl. probléma megoldásában 

Elszállásol: ideiglenes lakhelyet biztosít 

Hazatelepített: eredeti származása szerinti országba visszatelepített személy

Nemzetközi szervezetek: meghatározott feladatkör végrehajtására létrehozott nemzetközi
intézmények

Új szavak a 11. oldalról
Előítélet: nem tényeken vagy valós tapasztalatokon, hanem egyoldalú, elfogult megközelítésen
alapuló vélemény 

Diszkrimináció: emberek, embercsoporthoz tartozók jogfosztó hátrányos megkülönböztetése 

Megfélemlítés: érzelmi, verbális vagy fizikai bántalmazás emberek megijesztésére,
engedelmességre kényszerítésére 

Tolerancia: olyan vélemény vagy viselkedés elfogadása, amelyet nem kedvelünk, vagy amellyel
nem értünk egyet 

Gúnyolódás: provokatív, elutasító, sértő megnyilvánulás

Krókusz projekt – Tanári kézikönyv
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POZITÍV  

Sokszínűség: különböző kultúrájú, ideológiájú emberek békés együttélése 

Menedék: biztonság és védelem, üldözéssel, más veszéllyel vagy nehézséggel
szemben 

Tisztelet: mások érzéseinek, értékeinek, jogainak elismerése, megbecsülése

Tolerancia: olyan vélemény vagy viselkedés elfogadása, amelyet nem kedvelünk,
vagy amellyel nem értünk egyet 

Átfogóság: sokoldalú, részletes, alapos, összesítő megközelítés

Kedvesség: előzékeny, figyelmes, barátságos bánásmód 

Menedékjog: állami védelem azoknak, akik politikai menekültként kényszerültek
elhagyni hazájukat

Biztonság: veszélytől, fenyegetéstől, félelemtől való mentesség

NEGATÍV  

Rasszizmus: az emberek faji alapú hátrányos megkülönböztetése és üldözése

Üldözött: kirekesztés, bántalmazás vagy más súlyos ok miatt menekülni kényszerülő 

Xenofóbia: más országokból vagy kultúrákból származó személyekkel szemben
megnyilvánuló gyűlölet

Diszkrimináció: emberek, embercsoporthoz tartozók jogfosztó hátrányos
megkülönböztetése 

Kirekesztés: egy társadalmi csoporthoz tartozók más hasonló embercsoportokhoz
képest való hátrányos, szubjektív, jogtalan, indokolatlan megkülönböztetése

Népirtás: valamely  népcsoporthoz tartozók teljes elpusztítására irányuló cselekedet

Krókusz projekt – Tanári kézikönyv
Pozitív/negatív szavak letöltése (a 11. oldalról)
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