
ÜTEMTERV
Krókusz Projekt, 2022–23. tanév

2022. augusztus–október
Előkészítés: Jelentkezések, visszaigazolások, kellékek beszerzése, szervezés
Felelős: Szembenézés Alapítvány

2022. október 27., csütörtök 16:00
Virággal az erőszak ellen – projektnyitó nyilvános, közös virágültetés
Helyszín: a Dohány utcai zsinagóga előtti Herzl Tivadar tér
Felelős: Szembenézés Alapítvány

2022. október 25. – november 4.
Projektcsomagok elkészítése, átadása, postázása
Felelős: Szembenézés Alapítvány

2022. október – november 5.
A diákok felkészítése a virágültetésre: Miért ültetünk virágot, mit szimbolizál a krókusz? Mi a Krókusz
család, amelynek részévé válunk?
Felelős: Krókusz Csoportok vezetői

2022. október 21., péntek 15:30
2022. október 28., péntek 15:30
Online projektnyitó tanári workshop (szabadon választható, de fontos program)

- a választást jelezni lehet a jelentkezésnél, a jelentkezési lapon vagy később, e-mailben:
krokusz.projekt@szembenezes.hu

- téma: a projekt ismertetése, támogatóprogramok bemutatkozása, egyéb támogatások,
konzultáció

Felelős: Szembenézés Alapítvány

2022. október vége, november eleje (szabadtéri ültetés esetén, a fagy beállta előtt)
Virágültetés: minden résztvevő (diák és tanár) egy-egy virághagymát kap, amelyet ők maguk ültetnek
el. (A krókusz igénytelen növény, de az ültetés előtti rossz tartási körülmények, illetve a késői ültetés,
negatívan befolyásolhatják a fejlődését – lásd ültetési segédlet.)
Felelős: Szembenézés Alapítvány (projektcsomagok elkészítése, célba juttatása), Krókusz Csoportok
vezetői (virágültetés)

2022. november–december
Igény szerint regionális workshopok, a Krókusz Csoportok vezetőivel egyeztetett időpontban
Felelős: Szembenézés Alapítvány, Krókusz Csoportok vezetői

2022. november
Projekttervezés: felkészítés után, a pedagógusok diákokkal való megállapodása a saját pedagógiai
koncepcióra épülő projektről (szabadon felhasználhatók a Krókusz Projekt weboldalán a Letöltések
menüpont alatt közzétett segédletei: kézikönyv, óravázlatok, támogatóprogramok, bibliográfia,
filmográfia stb.).
A projektterv és a megvalósításhoz szükséges támogatási igény eljuttatása a Krókusz Projekt
vezetőjének, aki a szakmai vezetővel egyeztetve, javaslattal küldi vissza a tervet. (A javaslat beépítése
természetesen nem kötelező.)
A projektterv megvalósításához kért támogatási igényt a tervvel együtt várjuk.
Felelős: Krókusz Csoportok vezetői, Szembenézés Alapítvány

mailto:krokusz.projekt@szembenezes.hu


2022. november – 2023. február
Projektépítés: A Krókusz Csoportok saját tervük szerinti munkájához, igény esetén a Krókusz
Projektvezető és a támogatóprogramokat nyújtó partnerek mentorálással, bemutató foglalkozásokkal
stb., a Csoportvezető kérésének megfelelő módon segítik a munkát.
Felelős: Krókusz Csoportok vezetői, Szembenézés Alapítvány

2023. február eleje (a Krókusz Csoportok vezetőivel egyeztetett időpontban)
Online workshop (opcionális, igénybejelentés alapján): az addigi munka megbeszélése, a
projekttermék elkészítésében való segítségnyújtás a cél.
Felelős: Szembenézés Alapítvány, Krókusz Csoportok vezetői

2023. február – április 16.
Projektépítés folytatása és a projekttermék elkészítése, a folyamat dokumentálása.
Felelős: Krókusz Csoportok vezetői

2023. április 16. (a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja)
A projekttermék műfajának megfelelően, lehetőleg a teljes iskolai/ifjúsági közösség előtt bemutató,
azt követően publikálás az intézmény honlapján, a zárt, tanári és a The Crocus Club nemzetközi
Facebook-csoportokban.
Felelős: Krókusz Csoportok vezetői

2023. április
A Krókusz Projekt fiataljainak részvétele a budapesti Élet Menete programban
az időpont és maga a lehetőség is, a járványhelyzet alakulásának függvénye.

2022. április 20–30.
Projektzárások: iskolai megbeszélés, értékelés, konzekvenciák levonása, a diákok további igényeinek
felmérése, a folytatás előkészítése.
Felelős: Krókusz Csoportok vezetői

2022. május 17–20. (a Krókusz Csoprotok vezetőivel egyeztetett időpontban)
Projektzáró workshop: a projekttapasztalatok összegzése, értékelés, felkészülés a következő évre
Fontos egymás munkájának, eredményeinek, kérdéseinek megismerése, mivel a tapasztalatszerzés a
következő sikeres projekteknek is alapja.
Résztvevők: Krókusz Csoportok vezetői, támogatóprogramok képviselői, Krókusz Projekt vezetője és
szakmai vezetője
Felelős: Szembenézés Alapítvány

2023. május 10–20.
Projektzárás, elszámolások, projektzáró kérdőív és értékelés kitöltése
Igény esetén: záró workshop
Felelős: Krókusz Csoportok vezetői, Szembenézés Alapítvány

Általános feladatok
1. A publikáció a projekt megvalósulásának transzparenciáját biztosítja.
2. A nyilvánosság előtti nyilatkozatokban, publikációkban szerepeltetni kell a Holocaust

Education Ireland és a Szembenézés Alapítvány mint projektgazdák nevét és a Krókusz Projekt
bannerét (utóbbit a projektben résztvevő intézmény honlapján is el kell helyezni. A bannerek
több méretben a projekt weboldaláról (http://www.szembenezes.hu/krokuszprojekt)
letölthetők, hogy minden intézmény a honlapjának megfelelőt tudja használni.

http://www.szembenezes.hu/ifjusagi-projektek/krokusz-projekt/


3. A Krókusz Csoportok tagjainak a munkatervükben meghatározott módon, a projekt minden
fázisát (ültetés, más projektesemény, növények fejlődése stb.) dokumentálniuk kell, és ezeket
(szövegek, fotók, filmek, hangfelvételek stb.) nyilvánossá is kell tenni a csoport
(intézmény/szervezet) saját felületén, a The Crocus Club nemzetközi Facebook-csoportban
(https://www.facebook.com/groups/TheCrocusClub), valamint ahol csak lehetséges. A
projekttel kapcsolatos, egymás közötti konzultációra a Csoportvezetők számára létrehozott,
zárt Facebook-csoportban (https://www.facebook.com/groups/2667558613376769) van
lehetőség.

4. Közösségimédia-felületek (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok) használata esetén, a képek
feltöltésekor egyaránt kérjük a #krokuszprojekt hashtag használatát.

5. A projekt logójával és QR-kódjával ellátott sárga ernyőket minden projektmegnyilvánulásnál,
nyilvános szereplésnél, a felvételeken jól láthatóan kell elhelyezni.

https://www.facebook.com/groups/TheCrocusClub
https://www.facebook.com/groups/2667558613376769

