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Krókusz Projekt – Tanári kézikönyv

A Krókusz Projektről
A Krókusz Projekt egy ingyenes projekt tízéves és idősebb
iskolások és fiatalok számára. A program 2005-ben ír
kezdeményezésként indult, és mára tizenkét európai országra
terjed ki. Célunk, hogy az Európai Unió valamennyi tagállama
részt vegyen a Krókusz Projektben.
A Holocaust Education Ireland sárga krókuszhagymákat
biztosít, amelyeket ősszel elültethetünk a holokausztban
meggyilkolt másfél millió zsidó gyermek és a náci atrocitások
áldozatául esett több ezer más gyermek emlékére. A sárga
virágok a sárga Dávid-csillagokra emlékeztetnek, amelyeket
a zsidóknak a náci uralom alatt kellett viselniük. A krókuszok
a holokauszt nemzetközi emléknapja (január 27.) környékén
virágoznak.

Palermo, Szicília, Olaszország.

Amikor az emberek megcsodálják a virágokat, a fiatalok elmagyarázhatják, hogy mit jelképeznek, és
mi történt a gyerekekkel. A Krókusz Projektben való részvétel kiváló módja annak, hogy a fiatalokat
megismertessük a holokauszt témájával, és felhívjuk a figyelmet a rasszizmus, az előítélet és a
megkülönböztetés minden formájának veszélyeire. Megtanulják a befogadás és a minden ember
iránti tisztelet fontosságát, etnikai hovatartozásuktól, fogyatékosságuktól, nemi irányultságuktól
vagy vallási meggyőződésüktől függetlenül.
Ez a kiadvány, a Krókusz Projekt – Tanári kézikönyv, háttérinformációkat és javaslatokat tartalmaz a
program sikeres megvalósításához. A tanároknak módosítaniuk kell a nyelvezetet, figyelembe véve a
tanulók életkorát, megértési szintjüket, a témával kapcsolatos korábbi ismereteiket és az esetleges
helyi körülményeket vagy érzékenységeket.
A Facebook – The Crocus Club a Holocaust Education Ireland által kezelt biztonságos online fórum,
ahol a résztvevők megoszthatják a projekt során szerzett tapasztalataikat, valamint fényképeket,
megjegyzéseket és gondolatokat tehetnek közzé. Olyan platformot biztosít, ahol a tagok új
barátságokat köthetnek hazai és külföldi iskolákkal, csoportokkal és magánszemélyekkel.
Sárga krókuszokat ültetünk a holokausztban meghalt gyermekek emlékére. Így nem merülnek
feledésbe, emlékük és történetük továbbadódik a jövő nemzedékeinek.

Krókusz Nagykövetek
Ha már részt vettél a Krókusz Projektben, Krókusz Nagykövet leszel. A
projektben való részvétellel kapcsolatos tapasztalataid megosztásával
új barátokat, iskolákat és ifjúsági csoportokat ösztönözhetsz arra, hogy
csatlakozzanak a Krókusz Projekthez. A résztvevők száma, így évről évre nő.

Krókusz Projekt
részvételi igazolás letöltése:

Szkenneld be a QR-kódot a részvételi igazolás letöltéséhez, vagy
látogass el a következő weboldalra:
holocausteducationireland.org/crocus-project

https://www.facebook.com/groups/TheCrocusClub
Csatlakozz a The Crocus Clubhoz fényképek, történetek és élmények megosztásához. Ezt az oldalt a Holocaust Education Ireland kezeli.
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SZÓDOBOZ

A holokauszt háttere
A holokauszt hatmillió zsidó
ember és több százezer
más áldozat szisztematikus
meggyilkolása volt a nácik és
kollaboránsaik által.

Tanulják meg ezeket az
új szavakat:

kollaboráns

Az első világháborúban
(1914–1918) elszenvedett
vereség után Németország
számos gazdasági és társadalmi
problémával küzdött. Emberek ezrei
rei
éheztek és maradtak munka nélkül. A német nép azt
remélte, hogy politikai vezetői megoldják a problémáikat.

etnikai kisebbség
gettó
Magyar zsidók az őket a
koncentrációs táborokba
szállító „marhavagonok”
előtt.

Az 1930-as években a nemzetiszocialisták, vagy ahogyan
ma hívják őket, a nácik azt mondták, hogy meg tudják oldani Németország
problémáit. Nagyon népszerűek lettek, és 1933-ban kormányt alakítottak.
Vezetőjük Adolf Hitler volt. Az 1933 és 1945 közötti időszakot gyakran nevezik
náci korszaknak. Ez az az időszak, amikor a holokauszt zajlott.
Hitler és a nácik nem szerették, ha valaki ellenezte az ideológiájukat vagy
politikájukat. Üldözték az etnikai kisebbségekhez tartozó, eltérő kulturális
hátterű, nemzetiségű vagy vallású embereket, a gyengéket és kiszolgáltatottakat,
például a fogyatékkal élőket is célba vették. Ezeknek az embereknek az életét
különösen megnehezítették. A nácik ezen csoportok tagjait bűnbakká tették, őket
hibáztatták a problémákért. Fő célpontjuk a zsidó nép volt, amelyet rendkívüli
kegyetlenséggel üldöztek. A nácik zsidóüldözése, amelyet holokausztként
ismerünk, a huszadik századi európai történelem egyik legszégyenletesebb
időszaka volt.

ideológia
árva
politika
bűnbak
sebezhető
Ezen szavak definíciói
megtalálhatók a
Holocaust Education
Ireland weboldalán.

A sárga
csillag

1939 szeptemberében Németország megtámadta Lengyelországot, és
megkezdődött a második világháború. A német hadsereg hamarosan
végigsöpört Európa nagy részén.
A nácik Európa-szerte zsidó emberek százezreit küldték gettókba, koncentrációs
táborokba, munkatáborokba és haláltáborokba. Más embereket is fogva tartottak
ezekben a táborokban, ahol brutalitális bánásmód, hideg, éhezés és betegségek
sújtották őket. A haláltáborokban az embereket mérges gázzal gyilkolták meg.
A nácik hatmillió zsidó embert gyilkoltak meg, köztük másfél millió zsidó
gyermeket.

Sárga csillagot viselő gyerekek,
Theresienstadti koncentrációs tábor.
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Nagyon fontos, hogy soha
ne felejtsük el az európai
történelemnek ezt a szörnyű
időszakát 1933 és 1945 között.
Biztosítanunk kell, hogy soha senki
és egyetlen csoport se ölhessen
meg vagy bánthasson másokat
azért, mert nem kedveli őket, vagy
nem ért egyet a nézeteikkel.

A Dávid-csillag zsidó
szimbólum. Minden
országban, ahol a nácik
hatalmon voltak, a
zsidókat arra kényszerítették, hogy viseljék a
ruhájukon. Ez megkülönböztette a zsidókat a
többi embertől.
Milyen lehetett,
kényszerből sárga
csillagot viselni?
Milyen érzés lehetett
„másnak” érezni
magukat?
Beszéljék meg az
osztállyal.

https://www.facebook.com/groups/TheCrocusClub
Csatlakozz a The Crocus Clubhoz fényképek, történetek és élmények megosztásához. Ezt az oldalt a Holocaust Education Ireland kezeli.
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A holokauszt nem zsidó áldozatai
Roma és szinti
A holokauszt során sor került a romák és szintik
népirtására (porajmos) is. Ezreket gyűjtöttek össze,
gettókba kényszerítették, majd koncentrációs és
haláltáborokba deportálták őket. A Szovjetunió német
megszállás alatt álló területein is gyilkoltak romákat. A
roma hagyományban a történeteket szóban adják tovább
egyik generációról a másikra. Ez megnehezíti, hogy
pontosan tudjuk, mi történt. Becslések szerint a holokauszt
során a nácik 250 000 és 500 000 közötti számú roma és
szinti embert gyilkoltak meg. Ma már a romák és szintik új
generációi járnak iskolákba és egyetemekre. Ők kutatják és
feljegyzik, hogy mi történt a népükkel, és leírják az utókor
számára.
Amalie Schaich szinti lány volt,
kelet-romániai roma szülők
négy gyermeke közül az egyik.
Schaichék semmi rosszat
nem tettek, de a családot a
nácik szétszakították. 1944ben Amalie-t az auschwitzi
„cigánytáborba” küldték,
ahol sokan haltak meg a
bántalmazás, a hideg, az éhezés
és a betegségek miatt. Amalie
túlélte Auschwitzot, a háborút
és a holokausztot.

Lengyelek, szláv népek és más
etnikai kisebbségek
A nácik lengyel és más szláv
emberek százezreit üldözték
és gyilkolták meg. Kétmillió
lengyel, valamint több ezer
belorusz, szlovén, fekete,
„vegyes fajú” és különböző
etnikai kisebbségekhez
tartozó ember volt a
célpontjuk. A nácik úgy
vélték, hogy ezen csoportok
tagjai alsóbbrendűek, és ki
kell őket iktatni a német
társadalomból. Több ezrüket
koncentrációs táborokba
deportáltak, ahol brutalitás,
hideg, éhség és betegségek
miatt haltak meg. Lengyel
gyermekek ezreit rabolták
el és vitték Németországba,
hogy németként
nevelkedjenek fel.

Julian Noga lengyel
fogoly a flossenbergi
koncentrációs táborban,
Németország, 1942.

„Vegyes fajú” lány fotója,
amelyet a faj és az egészség
témakörében tartott
előadásokon használtak
Németországban.

Melegek
Amalie Schaich, egy
szinti lány, Románia.

A szintik és romák európai holokauszt-emléknapja minden
évben augusztus 2-án van.

Fogyatékkal élők
A nácik több ezer értelmi vagy testi fogyatékos embert
gyilkoltak meg, mert alacsonyabb rendűnek vagy
„életre méltatlannak” tartották őket. Németországban
és Ausztriában több mint 300 000 fogyatékkal élő
embert gyilkoltak meg a nácik. Manfred Bernhardt
értelmi fogyatékkal született 1929-ben egy boldog
családban, Dortmundban,
Németországban. Amikor
Manfred tizenhárom éves
volt, szüleit rábeszélték,
hogy küldjék el az Aplerbeck
speciális gyermekkórházba,
ahol azt ígérték, hogy jól fognak
vele bánni. Feltételezhetően
Manfred is a fogyatékkal élő
emberek meggyilkolására
irányuló program áldozata
Manfred Bernhardt a
lett. 1943 júniusában gyanús
nővérével, Gerdával.
körülmények között halt meg.
Németország, 1930as évek.

A homoszexualitás Németországban
és a legtöbb európai országban
egészen az 1960-as évekig
(néhány államban ennél is tovább)
bűncselekmény maradt. A nácik
a meleg férfiakat és a leszbikus
nőket vették célba, akik szerintük
Albrecht Becker.
szemben álltak a német eszmékkel.
A meleg férfiakat koncentrációs táborokba
küldték,
ba küldték
ahol a többi fogolynál keményebb munkát végeztek,
kevesebb élelmet kaptak és brutálisabb bánásmódnak
voltak kitéve. Ezrek haltak meg a bántalmazások és a
szörnyű körülmények miatt. A háború után sok meleg
férfit visszaküldtek a börtönbe, a korábban kiszabott
büntetésükbe be nem számítva a náci táborokban
letöltött éveiket. A közvélemény hozzáállása miatt a
meleg férfiak nehezen
tudták elmondani
történeteiket, és csak
kevesen jelentkeztek,
hogy megosszák
Tanulják meg ezeket az
tapasztalataikat.
új szavakat:

SZÓDOBOZ

Albrecht Becker
művész és színházi
rendező nyíltan meleg
volt, 1935-től kezdve
több koncentrációs
táborban is
raboskodott. Túlélte
a háborút és a
holokausztot.

Több ezer politikai és keresztény áldozat volt,
akik szembeszálltak a nácikkal és segítettek a zsidóknak.
Ők is a holokauszt áldozatai.

kitelepített
üldözés
durva
összehívott
Ezen szavak definíciói
megtalálhatók a
Holocaust Education
Ireland weboldalán.

https://www.facebook.com/groups/TheCrocusClub
Csatlakozz a The Crocus Clubhoz fényképek, történetek és élmények megosztásához. Ezt az oldalt a Holocaust Education Ireland kezeli.
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Miért ültetünk sárga krókuszokat?
Szomorúság és remény
Sárga krókuszokat ültetünk, hogy emlékezzünk másfél millió zsidó és
több ezer más gyermekre, akik a holokausztban haltak meg. A virágok
sárga színe a sárga Dávid-csillagokra emlékeztet, amelyeket a zsidóknak
a náci uralom alatt kellett viselniük. A virágok a holokausztban meghalt
gyermekekre emlékeztetnek bennünket.
A nácik több százezer gyermeket gyilkoltak meg, de sokan túl is élték
a vészkorszakot. A túlélő gyermekek ma már többnyire nagyszülők.
Történeteiket továbbadták saját gyermekeiknek és unokáiknak. Ezeket
a történeteket nem szabad elfelejteni. El kell mondanunk őket a saját
gyermekeinknek is.
Amikor a tavasz kezdetén kivirágoznak a krókuszok, megemlékezünk
az elhunyt gyermekekről. De a gyönyörű virágok arra is emlékeztetnek
bennünket, hogy még a legszörnyűbb események után is új élet kezdődik,
és remélhetjük, hogy a dolgok jobbak lesznek, mint korábban voltak. A
virágok arra emlékeztetnek bennünket, hogy még mindig van szépség
a világban és remény a jövőnkre nézve. A virágok ültetése szomorú,
de reményteli is. Végül reméljük, hogy a világ minden tájáról érkező
gyerekek sárga krókuszokat ültetnek majd a holokausztban meghalt
gyermekek emlékére.

Elektronikai Szakképzési Centrum,
Boroszló, Lengyelország.

Hanna Lehrer Münchenből
a sárga csillaggal. 1936-ban
született, a lettországi Rigába
deportálták ahol hatéves
korában meggyilkolták.

4. számú Általános Iskola,
Athén, Görögország.

A gyerekek krókuszokat ültetnek Sabina Higgins
asszonnyal az Áras an Uachtaráinban, Dublin, Írország.
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https://www.facebook.com/groups/TheCrocusClub
Csatlakozz a The Crocus Clubhoz fényképek, történetek és élmények megosztásához. Ezt az oldalt a Holocaust Education Ireland kezeli.
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Krókuszok ültetése
A krókuszhagymákat ősszel, szeptember
közepe és november közepe között
ültetik el. A tavasz a különböző
országokban különböző időpontokban
érkezik. Nem számít, hogy mikor
nyílnak a virágok: a lényeg az, hogy
a holokausztban elhunyt gyermekek
emlékére ültették el őket, és hogy
amikor a virágok megjelennek, rájuk
emlékezünk. Arra is emlékeztetnek
bennünket, hogy milyen fontos elfogadni
és értékelni a különféle kulturális
hátterű és etnikumú embereket.

Virágládák vagy virágcserepek

A kertben

12. számú
Kornel Makuszyński
Általános Iskola,
Otwock, Lengyelország.

A krókuszhagymákat
körülbelül 15 cm mélyen, gazdag,
d llaza
talajba ültessük el. Öntözzük meg és
várjuk, hogy a virágok tavasszal kibújjanak.
Érdemes a krókuszos kertet kívülről
zsinórral megjelölni. Néhány iskola Dávidcsillag alakban ültette el a hagymákat.

•

Tegyünk néhány törött cserépedényt vagy követ a tartály
aljára.

•

Töltsük fel tápanyagban gazdag, laza, tőzeges talajjal.

•

Ültessük el a virághagymákat.

•

Öntözzük meg és fekete műanyaggal (például
szemeteszsákkal) lefedve hagyjuk kint, vagy beltéren
december végéig tegyük hűvös, sötét helyre (például
fészerbe vagy garázsba).

•

Vegyük le a műanyag fóliát, és ellenőrizzük, hogy a virágláda
nem száradt-e ki. Szükség esetén öntözzük meg.

•

Helyezzük az ablak elé.

Virágtálak
Egyes országokban, ahol télen túl hideg
van, és túl sok a jég és a hó ahhoz,
hogy a krókuszhagymákat a szabadba
ültessük, tálakba és virágládákba is
ültethetjük őket. A hagymákat a fent
leírtak szerint kell elültetni. Amikor
elkezdenek
hajtásokat
hozni,
helyezzük
őket
beltéren
az ablakok
elé, de ne a
fűtőtestek
közelébe!
Pascoli Általános Iskola,
Cento, Olaszország.

Dávid-csillag alakban
ültetett krókuszos kert a
Russborough House-ban,
Wicklow megye, Írország.

Caryna Camerino harmadik generációs
holokauszttúlélő a dublini Hansfield ETNS diákjaival.

https://www.facebook.com/groups/TheCrocusClub
Csatlakozz a The Crocus Clubhoz fényképek, történetek és élmények megosztásához. Ezt az oldalt a Holocaust Education Ireland kezeli.
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A Krókusz Projekt menetrendje

Krókusz Projekt táblázat
Szeptember

Október

November

December

Január

Február

Március

Hagymák
elültetése.
Hagymák
ellenőrzése,
semmi sem
történik.
Hagymák
ellenőrzése,
semmi sem
történik.

A talajból
kezdenek
kibújni a zöld
levélhegyek.

1. Olvassák el a 2–5. oldalt az osztályban, és
beszéljék meg.
2. Válasszanak helyet a krókuszhagymák
elültetéséhez. Jegyezzék fel a dátumot és a
helyszínt a táblázatba.
3. Írják fel a nevét a táblázatba mindenkinek,
aki részt vett a hagymák elültetésében.
4. Tegyék közzé a fényképeket a The Crocus
Club Facebook-csoportban. Kerüljön egy
fénykép a táblázatra is.
5. 6–8 hétig várhatóan, semmi sem fog
történni. Egyes országokban a dolgok
előbb vagy később történhetnek, mint más
országokban. Használják ezt az időt egy a
holokausztra emlékező rendezvény vagy
projekt megtervezésére az iskolában.
6. Amikor megjelennek a krókuszok zöld
csúcsai jegyezzék fel a dátumot a
táblázatba. Készítsenek fényképeket a
növények kihajtásáról, és tegyék közzé a
The Crocus Club Facebook-csoportban.
7.

6

Ezután megjelennek a sárga rügyek.
Fényképezzék le az első rügyek megjelenését.

Sárga rügyek
kezdenek
megjelenni.

A krókuszok
virágoznak.

Idén 42
krókusz
virágzott.

8. A bimbókból hamarosan gyönyörű sárga
krókuszvirágok lesznek. Készítsenek
fényképeket a virágzó krókuszokról, és
tegyék közzé őket a The Crocus Club
Facebook-csoportban.
9. Számolják meg a krókuszvirágokat, és
jegyezzék fel a táblázatba.
10. A növények minden évben szaporodnak, így
a krókuszok száma is növekszik. Ahogy a
világ minden tájáról egyre több ember vesz
részt a virághagymák ültetésében, úgy nő
a virágok száma is. Végül több mint másfél
millió krókusz fog virágozni világszerte
a holokausztban elhunyt gyermekek
emlékére.

Töltse le a Krókusz Projekt táblázatot
a QR-kód beolvasásával, vagy
látogasson el az alábbi weboldalra:
holocausteducationireland.org/crocus-project

https://www.facebook.com/groups/TheCrocusClub
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Világ Igaza
A Világ Igaza címet olyan nem zsidó embereknek ítélik oda, akik életüket kockáztatva
mentették a zsidókat a holokauszt idején. A címet 1963-ban alapította a Yad Vasem,
az izraeli Holokauszt Emlékezet Hatóság, és azóta több mint 27 000 ember kapta
meg a kitüntetést. Ezek az emberek különböző országokból, kulturális, vallási és
etnikai háttérrel rendelkeznek. Mindannyiukat egyesítette a vágy, hogy segítsenek
embertársaikon. Ma több ezer zsidó ember él, akik ezeknek a bátor embereknek
köszönhetik az életüket. A Yad Vasem weboldalán megismerhető a Világ Igaza cím.

Wilhelm Hosenfeld, a német
hadsereg tisztje ellenezte a
zsidók üldözését, és segített,
amennyire csak tudott.

Mary Elmes egy ír nő
Corkból, aki a háború
alatt a franciaországi
Vichyben élt. Ő és kollégái
kvéker szervezetekkel
együttműködve több száz
zsidó gyermeket mentettek
meg az Auschwitzba való
deportálástól.

Mary Elmes

Irene Sendler 2500 gyermeket
mentett meg a varsói
gettóból.

Irene Sendler

Magda és André Trocmé a
franciaországi Le Chambonsur-Lignon hugenotta faluból,
amely zsidókat rejtegetett.

A tunéziai Khaled Abdelwahhab
megmentette Annie Boukrist
és családját azzal, hogy több
hónapig a farmján rejtegette őket.

Wilhelm Hosenfeld

Az albániai Biçaku család
huszonhat zsidó embert
mentett meg azzal, hogy
elrejtette őket a nácik elől.

Khaled Abdelwahhab

Országok

Chrysostomos

Dánia: Dánia népe
megmentette zsidó közösségét
azzal, hogy a semleges
Svédországba szállította őket.
Bulgária: Bulgária népe nem volt
hajlandó átadni zsidó közösségeit
a náciknak.

A Biçaku család

Hősies emberek
Magda és André Trocmé

Oskar Schindler német
iparmágnás mintegy 12
000 zsidót mentett meg
Krakkóban.
Oskar Schindler

Raoul Wallenberg svéd
diplomata Magyarországon
magyar zsidók ezreit mentette
meg.
Chiune (Sempo) Sugihara,
a litvániai Kovnóban
működő japán konzul a
külügyminisztérium utasítása
ellenére több mint 600
kiutazási vízumot adott ki
lengyel és litván zsidóknak.

Igaz arabok

Igaz muszlimok

Üzletemberek

Diplomaták

Tudjon meg többet a
Kindertransportokról.

Igaz németek

Magánszemélyek

Chrysostomos 275 Zákinthosz
szigetén élő zsidót mentett
meg azzal, hogy nem volt
hajlandó átadni a németeknek
a nevüket tartalmazó listát. Az
egyetlen név, amelyet a listára
felvett, a sajátja volt.

Tudjon meg többet
a Világ Igazairól.

Raoul Wallenberg

Chiune (Sempo)
Sugihara

Az ír Hubert Butler a Bécsi
Nemzetközi Központban
dolgozott, vízumokat szerzett a
náci zsarnokság elől menekülő
zsidók és mások számára.
Több mint 2000 menekültnek
segített eljutni Nagy-Britanniába,
Írországba, Észak-Amerikába és
más országokba.
Az ír Hugh O’Flaherty a
Vatikánban dolgozott a háborús
évek alatt. Egy olyan hálózat
tagja volt, amely zsidókat
és másokat csempészett ki
Rómából biztonságos helyekre.
Sir Nicholas Winton
angol üzletember 669
zsidó gyermeket mentett
meg Csehszlovákiából
nyolc Kindertransport
megszervezésével az Egyesült
Királyságba.

Hubert Butler

Monsignor
Hugh O’Flaherty

Sir Nicholas Winton

https://www.facebook.com/groups/TheCrocusClub
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A sokszínűség elfogadása és a hasonlóságok megünneplése
Tevékenységek
Kör

Más kultúrák megismerése

Az egész osztály
alkosson egy nagy kört.
Fogják meg egymás
kezét, és nézzenek
körbe. Mindenki
ugyanúgy néz ki, vagy
egyesek másképp néznekk ki
ki,
mint mások? Mindenki azonos termetű?
Mindenkinek egyforma a bőrszíne? Ugyanolyan
színű a haja? Még ha a külsőségek különböznek is,
a tanulók észreveszik, hogy mindenki egyenrangú
tagja a körnek. Mindenki ugyanannak a kultúrának
a részese, ugyanazt a vallást gyakorolja? Vannak
zsidó gyerekek az osztályban? Másképp néznek ki?
Gondoljanak bele, mekkora lenne a kör, ha az
egész iskola összefogna.

Tervezzenek olyan
tevékenységet,
amelynek során
megismerhetik az
osztályban mindenki kultúráját és hagyományait.
Esetleg hívjon meg valakit egy másik vallásból
vagy kultúrából, hogy beszéljen az osztály előtt.
Fedezze fel a különböző hagyományokat, vallási
ünnepeket, ünnepnapokat, különleges ételeket,
hagyományos ruhákat, dalokat és népmeséket.

Kezek
Fénymásolja vagy fényképezze le mindenki kezét
az osztályban, vagy kérje meg a diákokat, hogy
rajzolják le a kezüket, és színezzék ki. Készítsenek
egy kör alakú kollázst, amelyben
mindenki
mind
keze éppen csak
összeér.
ös
Nézzék meg,
mennyire
m
hasonlítanak
a kezek, még ha a méret
és a szín eltérő is.

Ünneplés
Illusztrálja ezeket a
különböző hagyományokat
különböző módokon:
fényképek, festmények,
kollázsok, zene.
Hívjanak meg más
osztályokat, hogy megnézzék és meghallgassák,
mit csinál az osztályuk. Hogyan emlékeznek meg
a különböző hagyományú emberek az olyan
eseményekről, mint: születés, esküvő, haláleset,
vallási és nemzeti ünnepek?

Szimbólumok
Beszélje meg a csoporttal
a szimbólumokat és a
szimbolikus gesztusokat.
Beszélgetés kezdeményezése
a szimbólumokról és
jelentésükről. Vannak-e utalások
szimbólumokra a Krókusz Projektben?

Megemlékezés a holokauszt emléknapjáról
A holokauszt nemzetközi emléknapja minden évben január 27-én van. Ez ideális alkalom arra, hogy
a fiatalok megosszák másokkal a Krókusz Projektről szerzett tapasztalataikat és a holokausztról
tanultakat. Kérje meg a diákokat, hogy tegyenek javaslatot arra, hogyan szeretnék megünnepelni ezt a
fontos dátumot. Lehet, hogy szeretnének felolvasást, versmondást vagy zenélést szervezni az osztály,
egy csoport vagy akár az egész iskola részvételével. Akár különleges szertartást is lehet szervezni.
Ez lehet egyszerű is, mint például egy emlékgyertya meggyújtása a holokausztban meggyilkolt
hatmillió zsidó ember és az összes többi áldozat emlékére. A reggeli gyülekező jó alkalom arra, hogy
mindenki összegyűljön, meghallgassa és elgondolkodjon a holokausztról. A Krókusz Projekt résztvevői
számos javaslattal állhatnak elő arra vonatkozóan, hogyan szeretnének megemlékezni a holokauszt
nemzetközi emléknapjáról. Nagyon jó, ha ezeket a tevékenységeket a diákok irányítják. Tegyenek közzé
fotókat és információkat a The Crocus Club Facebook-csoportban.

8

https://www.facebook.com/groups/TheCrocusClub
Csatlakozz a The Crocus Clubhoz fényképek, történetek és élmények megosztásához. Ezt az oldalt a Holocaust Education Ireland kezeli.

Krókusz Projekt – Tanári kézikönyv

Zászlók és térkép
Megbeszélések

Szavak

Ha lehetséges, érdemes ezeknél a tevékenységeknél
körbe ülniük. Beszélgessenek az előítéletekről,
a megkülönböztetésről és a zaklatásról, hogy a
résztvevők felismerjék a türelem és a mindenki
iránti tisztelet fontosságát az osztályukban vagy
csoportjukban, az iskolájukban, a családjukban és
a közéletben is. A holokauszt nem koncentrációs
és haláltáborokkal kezdődött, hanem szavakkal,
gúnyolódással és zaklatással.

Készítsenek egy plakátot azokról a pozitív
és negatív szavakról, amelyek a Krókusz
Projektben való részvétel és a holokausztról
való tanulás során eszükbe jutnak.

Olvasás: Olvassák el az egyik történetet a
könyvlistáról, és beszéljék meg.

Ossza őket két panelre, pozitívra és negatívra.

Használjanak más színt a pozitív és a negatív
szavakhoz.
Beszéljék meg a szavak jelentését. Minden héten
bővítse a listát.

ség

sokszínű

Emlékezés: Emlékeink megerősítéséhez
gondolkodnunk és cselekednünk kell. Ha
elgondolkozunk azon, amit olvastunk, tanultunk vagy
tettünk, az az emlékezetünk részévé válik.

diszkrim

ináció

Gondolkodás: Amikor részt veszünk a Krókusz
Projektben, a holokausztban meghalt gyermekekre
gondolunk.

kedves
ség

Cselekvés: Sárga krókuszhagymákat ültetünk a
gyermekek emlékére.

népirtás

Megemlékezés: Amikor a virághagymák kivirágoznak,
újra a gyerekekre gondolunk, és eszünkbe jut, hogyan
haltak meg.
g

tisztelet
türelem

Tevékenységek
Így nézett ki Európa 1
1930-ban. Derítsék ki, mely
országokat szállták meg a nácik.
Színezzék ki őket azonos színnel.
Megtalálják a saját országukat a térképen?
Magyarország részt vett a háborúban?
Vagy semleges volt?

üldözés

Litvánia

Balti-tenger

Belgium

Lengyelország

Luxemburg
Svájc

Azovitenger

Jugoszlávia
Olaszország
AdriaiKorzika
tenger

Spanyolország
Baleárszigetek

gúnyolódás

Törökország

Görögország
Szicília

Marokkó

Málta
Algéria

Földközi-tenger

Kréta

Rodosz

Ciprus

Szíria
Libanon

Palesztina Transz(brit mandátum)
jordánia

Tunézia

(brit mandátum)

Líbia

biztonság

előítélet

Fekete-tenger

Bulgária

Albánia

Szardinia

űlölet
idegengy

diszkrimináció

Románia
Portugália

befogad
ás

zaklatás

Csehszlovákia
Ausztria
Magyarország

Franciaország

tés
kiközösí

Tanulják meg ezeket az
új szavakat:

Szovjetunió

Hollandia
Németország

k

SZÓDOBOZ

Lettország

Dánia

NagyBritannia

menedé

Ezen szavak definíciói megtalálhatók a
Holocaust Education Ireland weboldalán.

Észtország
Svédország

Írország

mus

rassziz

Finnország

Norvégia

Északi-tenger

menedékjog

tolerancia
Ezen szavak definíciói
megtalálhatók a
Holocaust Education
Ireland weboldalán.

Egyiptom

https://www.facebook.com/groups/TheCrocusClub
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Az Európai Unió
Krókusz Projekt: A holokausztra
való emlékezés és a tanulságok
levonása a mai Európa számára az
Európai Unió (EU) elveit és értékeit
tükrözi. Ezek az emberi jogokon
és a jogállamiságon alapulnak, és
megkövetelik az összes uniós polgár
tiszteletét, függetlenül etnikai
hovatartozásuktól, fogyatékosságuktól,
nemi irányultságuktól vagy vallási
meggyőződésüktől. Az EU biztosítékokat
Az Európai Unió zászlói,
Európai Parlament, Strasbourg.
hozott létre annak érdekében, hogy
zenvedjen el.
minden uniós polgárt megvédjen attól, hogy kárt okozzon másoknak vagy maga kárt szenvedjen
Az európaiak nem akarják, hogy a holokauszthoz hasonló események ismét megtörténhessenek. Az Európai
Unió (korábbi nevén az Európai Gazdasági Közösség) 1950-es évekbeli megalakulása óta Európa többnyire
elkerülte a háborúkat és a vérontást, és viszonylag békésen él együtt szomszédaival. Az EU arra törekszik, hogy
biztonságos környezetet és egyenlőséget biztosítson minden polgára számára, és tagjai között előmozdítsa a
tiszteletteljes, türelmes légkört. Az EU jelenlegi nevén 1993-ban, a Maastrichti Szerződés nyomán jött létre. A
Krókusz Projekt célja a holokausztra való emlékezés és a holokauszttal kapcsolatos oktatás, valamint a gyűlölet,
a megkülönböztetés és az előítélet veszélyeinek tudatosítása. A Krókusz Projektben való részvétel révén a
polgárok megismerik Európa múltját, és elgondolkodnak az EU mai jelentőségén, értékelve a közös alapelveken
nyugvó egységes Európát.

Emlékezés és oktatás
A Krókusz Projekt felhívja a figyelmet az emlékezés szükségességére, az európai történelemre és az Európai
Unió értékeire, amelyek a békét, a megbékélést és a jólétet segítik elő minden polgára számára. Ezt úgy éri el,
hogy arra ösztönzi a résztvevőket, hogy osszák meg a projektről szerzett tapasztalataikat a The Crocus Club
Facebook-csoportban, hogy új barátságok alakuljanak ki, valamint hogy minden tagot megbecsüljenek. Így a
résztvevők megismerik az EU szerepét a demokrácia és a szabadság védelmében. Ahogy a Krókusz Projektben
résztvevők száma évről évre nő, úgy nő az elültetett hagymák száma is. Reméljük, hogy végül az egész EUban sárga krókuszhagymák nőnek majd, amelyek nemcsak a holokauszt tragikus éveire és a meggyilkolt
gyermekekre emlékeztetnek, hanem reményre és barátságra is ösztönöznek.

Nicholas Copernicus Kétnyelvű Gimnázium,
Kołobrzeg, Lengyelország.

Nikolay Katranov Középiskola,
Svishtov, Bulgária.

2022 az ifjúság európai éve, rá szeretnénk világítani arra,
milyen fontos szerepet játszanak az európai fiatalok a jövő építésében.
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Tevékenységek
IZLAND

FINNORSZÁG

NORVÉGIA
SVÉDORSZÁG

Az Európai Unió
tagállamai

ÉSZTORSZÁG

OROSZORSZÁG

LETTORSZÁG
LITVÁNIA

DÁNIA

BELARUSZ
ÍRORSZÁG
EGYESÜLT
KIRÁLYSÁG

LENGYELORSZÁG

HOLLANDIA

UKRAJNA

NÉMETORSZÁG

BELGIUM
LUXEMBURG

CSEHORSZÁG
SZLOVÁKIA
AUSZTRIA

FRANCIAORSZÁG

MOLDOVA

MAGYARORSZÁG
ROMÁNIA

SVÁJC
SZLOVÉNIA
HORVÁTORSZÁG
BOSZNIAHERCEGOVINA

SZERBIA

OLASZORSZÁG

BULGÁRIA
MONTENEGRÓ
ÉSZAKMACEDÓNIA

PORTUGÁLIA

ALBÁNIA

SPANYOLORSZÁG

TÖRÖKORSZÁG

GÖRÖGORSZÁG

CIPRUS

MÁLTA

Zászlók
Azonosítsák az egyes
európai országok zászlóit.
Keressék meg az
országokat Európa
térképén.
Megtalálják a hazájukat?
Készítsenek listát az
Európai Unió értékeiről
és alapelveiről.

A QR-kód
beolvasásával
vagy az alábbi
weboldalon bővebb
információk
találhatók:
europan-union.europa.eu

https://www.facebook.com/groups/TheCrocusClub
Csatlakozz a The Crocus Clubhoz fényképek, történetek és élmények megosztásához. Ezt az oldalt a Holocaust Education Ireland kezeli.
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További olvasnivalók és források
Számos könyv született a gyermekekről és a holokausztról. Némelyikük
igaz történet, mások pedig fikciók. A Holocaust Education Ireland arra biztat
mindenkit, aki ezeket a könyveket el szeretné olvastatni diákjaival, hogy
először maga is olvassa el őket, és döntse el, hogy megfelelőek-e a diákok
számára. Tizenkét év alatti gyermekek esetében általában azt javasoljuk,
hogy a meséket közös foglalkozás keretében olvassák el. A pedagógusok
a saját hazájukban élő gyermekek számára releváns történeteket
tudnak kiválasztani, ugyanakkor ismét azt tanácsoljuk, hogy minden
felhasználni kívánt anyagot alaposan fontoljanak meg, mielőtt az osztály
előtt bemutatnák. A filmeket és a weboldalak tartalmát szintén felnőtt
felügyelete mellett célszerű felhasználni.

Weboldalak
Számos weboldal szól a
holokausztról. A felnőtteknek
meg kell vizsgálniuk
ezeket, mielőtt fiataloknak
ajánlanák őket. Néhány a
Holocaust Education Ireland
által ajánlott angol nyelvű
weboldalak közül:

Filmek
Javasoljuk, hogy a tizenöt év alatti diákokat felnőttek kísérjék el
minden holokausztfilm megtekintésére, javasoljuk, hogy a film előtt
készüljenek fel rá, és a film után beszélgessenek róla. Az Anne Frank
rövid élete (The Short Life of Anne Frank) című film áttekintést nyújt a
nácik hatalomra jutásáról és az európai zsidók üldözéséről.

Könyvek
A QR-kód beolvasásával hozzáférhet
a Holocaust Education Ireland
könyvlistájához, az életkornak
megfelelő magyar nyelvű olvasmányokhoz is.

A gyermekek és
fiatalok számára
alkalmas könyvek
listáját itt tekintheti
meg.

holocausteducationireland.org
remember.org
yadvashem.org
iwm.org.uk
ushmm.org
holocaust.org.uk
galiciajewishmuseum.org/en
sfi.usc.edu

A Krókusz Klub
Meghívjuk a tanárokat, hogy csatlakozzanak a The Crocus Club
csoporthoz a Facebookon. Itt megoszthatja képeit, történeteit és
gondolatait a Krókusz Projekt többi résztvevőjével Európa-szerte.
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A menekültek helyzete a holokauszt idején és napjainkban
Amikor konfliktus, éhínség, árvíz vagy más természeti katasztrófa történik, az emberek menekülnek és más
országokban keresnek menedéket. 1938-ra a zsidó emberek üldözése Németországban és Ausztriában
olyannyira elfajult, hogy a zsidók kétségbeesetten próbálták elhagyni ezen országokat. Amikor a zsidó
menekültválságtól való félelem kezdett elterjedni, Franklin D. Roosevelt amerikai elnök konferenciát hívott
össze a franciaországi Évianban. A konferencián részt vevő harminckét országot arra kérték, hogy fogadjanak be
zsidó menekülteket, de egyikük sem volt hajlandó erre. Ennek következtében a zsidók saját országaik határain
b
belül
rekedtek, és a háború végére a legtöbbjük meghalt.

Ukrán menekülteknek ételt, ruhát és szállást
kínálnak 2022-ben. Krakkó, Lengyelország.

Ma több százezer ember kér menedékjogot Európában, és az
európai országok vezetői próbálják megtalálni a módját, hogyan
segítsenek nekik. Nem könnyű egyszerre ennyi ember befogadását
megszervezni, de Európa országai nem akarják megismételni
a múlt hibáit. Meg akarják találni a módját, hogy segítsenek a
háború, az éhínség és az üldöztetés elől menekülő embereken.
Sok fiatal diák olyan országokból érkezik, ahol konfliktusokkal,
elnyomással, éhínséggel vagy más megpróbáltatásokkal küzd
a lakosság. Tisztában kell lennünk ezzel, és érzékenyen kell
kezelnünk ezeket a kérdéseket.

A holokauszt és a huszadik század más népirtásai
A holokauszt a népirtás egy konkrét esete volt, amely példátlan módon próbálta elpusztítani az európai zsidó
népet és a zsidó kultúra, történelem és emlékezet minden nyomát. A második világháború alatt a romák
népirtására is sor került, akárcsak más kisebbségek ezreinek meggyilkolására, akik a náci atrocitások áldozatai
lettek. A huszadik században más népirtásokra is volt példa:
• Örményországban 1915 és 1923 között több mint 1 millió örményt gyilkoltak meg a törökök.
• A 70-es évek Kambodzsájában mintegy 2 millió ember halt meg a vörös khmerek (Pol Pot) rezsimje alatt.
• Ruandában 1994-ben a hutu szélsőségesek akár 1 millió tutszit is meggyilkolhattak.
• Boszniában 1995-ben a boszniai szerb hadsereg mintegy 8000 muszlim fiút és férfit mészárolt le Srebrenicában.
A népirtások áldozatai minden esetében etnikai, vallási, kulturális vagy politikai
hovatartozásuk, illetve nemi irányultságuk miatt válnak célponttá. Népirtás
akkor következik be, amikor a megkülönböztetés, a rasszizmus és a gyűlölet
elharapózik, és amikor az emberektől megtagadják az emberi és polgári
jogokat. Ezért fontos, hogy tiszteletben tartsuk egymás különbözőségét, és ha
igazságtalanságot látunk, szólaljunk fel ellene.

SZÓDOBOZ
Tanulják meg ezeket az
új szavakat:

állampolgárság
konfliktus
demokrácia
emberi jogok
Örményország

Ruanda

megbékélés
elnyomás
felelősség
Ezen szavak definíciói
megtalálhatók a
Holocaust Education
Ireland weboldalán.

Kambodzsa

Bosznia-Hercegovina

A holokauszt óta még számos népirtás történt szerte a világon.

https://www.facebook.com/groups/TheCrocusClub
Csatlakozz a The Crocus Clubhoz fényképek, történetek és élmények megosztásához. Ezt az oldalt a Holocaust Education Ireland kezeli.
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