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OktaTÁRS-FELLOWship 
Nemzetközi holokauszt-oktatási szakértő  

képzési program- 2010-2013 
Részletes információ 

  
Programunk célja, hogy olyan, magasan kvalifikált és elkötelezett szakértőket képezzünk, 
akik kreatív, magas színvonalú és innovatív pedagógiai projektek kidolgozására és 
terjesztésére képesek. Szakértőink, megszerzett tudásukat átadva, hosszú távon segítik a 
holokauszt-oktatás integrálását az általános nevelési folyamatba, ezáltal erősítik a civil 
attitűd, a társadalom problémáit felvállaló és azok megoldásában aktívan résztvevő polgári 
viselkedésmód kialakulását és elterjedését, az interkulturális társadalmat, a sokszínűséget és 
a másságot értéknek tekintő pozitív gondolkodás elindítását.  
  
A program során évente maximum 15 szakértő képzését biztosítjuk, akiket pályázat útján 
választunk ki. Pedagógiai szakértők, egyetemi oktatók, tananyagfejlesztők, oktatási 
szaktanácsadók, pedagógiai kutatók, pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények 
munkatársaik, szakmai munkaközösségek vezetői, tanártovábbképzésben dolgozók, 
multiplikátorok, múzeumpedagógusok, vezető tanárok, pedagógiai műhelyek szakemberei 
jelentkezését várjuk. A program éves ciklusokban ismétlődik 3 éven keresztül, egy résztvevő 
csak egy ciklusra jelentkezhet. 
 
A programra határon túli magyar szakemberek jelentkezését is várjuk! A képzés 
nyelve magyar és angol (szinkrontolmácsolást biztosítunk)! 
 
A 2010-2011 évi program elemei: 
 

1. Hatnapos, bentlakásos képzés nemzetközi és hazai előadókkal: A képzés 
helyszínei: Holokauszt Emlékközpont, Közép-európai Egyetem, illetve a 
szálláshely: egy Budapest környéki wellness szálloda 

2. Oktatási program fejlesztése: a résztvevők a 2010 novembere és 2011 
márciusa között a jelentkezésben részletezett oktatási programot, saját 
projektet fejlesztenek ki és indítanak el 

3. Tanulmányút: Részvétel négynapos tanulmányúton, holokauszt emlékhelyeken 
4. Esszé: 3000 szavas esszé megírása előre megadott témában 
5. Záró konferencia: program-záró konferencia a tapasztalatok értékelésével. 

 
Résztvevők további kötelezettségei: 

a) Az év során legalább három alkalommal (2011 január, március, április) rövid 
projektjelentés beadása 

b) A program végén portfólió beadása, mely tartalmazza a kidolgozott és részben 
megvalósított projekt részletes beszámolóját, az elért eredményeket és 
nehézségeket egyaránt, valamint a már korábban beadott esszét  

c) Értékelés beadása, a program szervezői által összeállított kérdőívek alapján. 
 
A programon való részvétel ingyenes. 
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A 2010-2011-es program egyes elemeiről bővebben 

1. elem: Hatnapos, bentlakásos képzés - 2010. november 2. – november 7. 

A hatnapos képzés intenzív, a résztvevőktől érdeklődést és szellemi erőfeszítést kíván. 
Részletes és több oldalról megközelített áttekintést adunk a holokauszt történetéről, 
szociálpszichológiai vonatkozásokról, valamint a holokauszt oktatásának és tanulásának 
legfrissebb pedagógiai megközelítéséről, a hagyományos és a legújabb pedagógiai módszerek 
alkalmazásáról. A képzés során a szakma legnevesebb hazai és nemzetközi szakemberei 
adnak elő, illetve vezetnek foglalkozásokat, különböző forrásokat elemzünk, lehetőséget 
biztosítunk gyakorlati kérdések megvitatására, eszmecserére is. A képzés nem elsősorban 
történeti, hanem pedagógiai jellegű, az elméleti képzés mellett nagy hangsúlyt fektetünk a 
gyakorlati képzésre és műhelymunkára, a résztvevők betekintést kaphatnak a projekt 
management és kommunikáció világába is. 
Előadóink között lesznek a hazai szakembereken kívül: a washingtoni Holocaust Memorial 
Museum, a londoni Imperial War Museum, a jeruzsálemi Yad Vashem, a Columbia Egyetem, 
az amszterdami Anne Frank Ház, a svéd Living History Forum, a los angelesi Soá Intézet és 
más neves intézetek képviselői. A program bentlakásos, a résztvevők a képzés mellett a 
helyszínül szolgáló wellness szállodában pihenhetnek, továbbá ingyenes kulturális 
programokon (koncert, színház) vehetnek részt.  
 
2. elem: Önálló oktatási projekt kidolgozása - 2010. november 10. – 2011. 
március 31. 
Az oktatási projekt kidolgozása a program egyik legfontosabb eleme. A projekt segítségével 
válik lehetővé, hogy a későbbiek során a résztvevők további kollégákat és minél több diákot 
érjenek el, illetve hogy gyakorlatban is alkalmazhassák mindazt a tudást, amit a képzésen 
megszereztek. Ezek a kidolgozott projektek lényegesen hozzá kell járuljanak a jelenlegi 
holokauszt-oktatási gyakorlat és szemlélet megváltoztatásához. Ezért elsősorban az 
innovatív, a modern pedagógia eszközeit felvonultató projekteket támogatjuk. A program 
kifejlesztéséhez és futtatásához gyakori konzultációk során a szervezők szakemberei 
folyamatos szakmai támogatást adnak. 
 
3. elem: Négynapos tanulmányút - 2011. március 12. – 15. 
A négynapos tanulmányút során a magyar holokauszt szempontjából releváns emlékhelyekre 
látogatunk el. Utunk során előadásokat és műhelyfoglalkozásokat, beszélgetéseket 
szervezünk.  
 
4. elem: Esszé beadása - 2011. április  30.  
A program részeként, a résztvevőknek előre meghatározott témában 3000 szavas esszét kell 
írniuk és beadniuk. Az esszé megírásához szakirodalmat és konzultációs lehetőséget 
biztosítunk. 
 
5. elem: Záró konferencia - 2011. május 31. 
A program zárása előtt a résztvevőknek az év során vezetett, az oktatási projekt előre 
haladását mutató jelentéseit, az esszét és a projekt teljes beszámolóját, valamint az 
értékelést tartalmazó portfóliót kell leadniuk. A program tapasztalatait és eredményeit a 
résztvevők szakemberekkel együtt egy záró-konferencián értékelik. 
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Részvételi feltételek 
 
Fontos!  

1. A résztvevők jelentkezésükkel vállalják, hogy az összes programon mindvégig jelen 
lesznek. A sikeres pályázók a programba való belépés előtt a Holokauszt 
Emlékközponttal szerződést írnak alá a program teljesítéséről. 

 
2. Elsősorban olyan pályázók jelentkezését várjuk, akik munkakörükből adódóan 

a képzésen megszerzett tudásukat nem csak közvetlenül általános és/vagy 
középiskolai diákoknak, hanem más oktatóknak (egyetemi diákoknak, 
jövendőbeli oktatóknak) adják tovább saját projektjeik által, illetve tananyag-
írásban és/vagy pedagógiai továbbképző programok szervezésében 
érdekeltek! A programon való részvétel feltétele a fentiek hitelt érdemlő 
igazolása. 
 

A felvétel elnyerése után a sikeres pályázóknak írásban kell benyújtaniuk 
munkahelyi igazolásuk mellett intézményvezetőjük hozzájárulását arról, hogy 
amennyiben szükséges, a fenti időpontokban az intézményvezető a résztvevő 
távollétéhez hozzájárul! 
 
Támogatás: 
A Holokauszt Emlékközpont gyakori konzultációk során folyamatos szakmai támogatást nyújt 
a saját oktatási projekt kidolgozásában és megvalósításában. A résztvevők hozzáférést 
kapnak a program web-alapú projekt management eszközéhez, mely segítségével saját 
programjaikat hatékonyan szervezhetik és kommunikálhatják. Az Emlékközpont a saját 
projektek sikeres lebonyolításához további eszköz és munkaerő támogatást biztosít, melynek 
mértékét egyéni konzultációk során határozzák meg. 
 
Hirdetési kötelezettség 
Minden résztvevőnek, a saját projekt során elkészített dokumentumokon (bemutatón, 
tájékoztatón, szórólapon, weboldalon, stb.) fel kell tüntetnie a következő szöveget: „Készült a 
Holokauszt Emlékközpont OktaTÁRS-FELLOWship programja támogatásával”, valamint fel kell 
tüntetnie a program weboldalát és logoját (márkajelét) is.  
 
További lehetőségek 
A szervezők a program résztvevői közül a program során nyújtott teljesítményük és pro-
aktivitásuk alapján kiválaszthatnak további 1-4 főt, akinek lehetőséget biztosítanak arra, hogy 
további ingyenes vagy részben ingyenes külföldi (USA, Európa) kutató- és tanulmányúton 
vegyenek részt. 
 
Költségátvállalás értelmezése 
A program során a résztvevők költségeit a szervezők vállalják. Kivételt képeznek a saját projekt megvalósítása során esetlegesen 
felmerülő extra költségek, amelyekre alapesetben a résztvevők kell biztosítsanak támogatót vagy garantálniuk kell saját 
intézményük költség átvállalását, illetve egyénileg kérhetik a szervezők támogatását is. A kiemelkedő fontosságú projektek 
esetén a támogatási kérelmüket a Holokauszt Emlékközpont egyénileg bírálja el a rendelkezésére álló források függvényében.  
 
A résztvevőknek a programelemek indító helyszínére (Holokauszt Emlékközpont, Budapest) való eljutást és a hazautazást 
maguknak kell biztosítaniuk. Amennyiben a résztvevő egyéni anyagi körülményei ezt feltétlenül indokolják, kéréssel fordulhat a 
szervezők felé ezen költségek fedezésének támogatására is, a kérelmet a szervezők egyénileg bírálják el. 
 
A bentlakásos képzés esetén a szállás és csoportos ellátás, a helyszínek közötti csoportos utazás, valamint a programok 
költségeit a Holokauszt Emlékközpont fizeti (max. 4 csillagos, wellness szálloda, 2 ágyas elhelyezés). A tanulmányút is ingyenes, 
a felmerülő költségek (csoportos utazás, szállás – max. 4 csillagos szállodai színvonalon -, csoportos ellátás, belépők, előadók) 
az Emlékközpontot terhelik. A záró konferencia költségeit (helyszín, ellátás) szintén az Emlékközpont fizeti. Kivételt képeznek az 
egyéni fogyasztáshoz köthető költségek (minibár, extra szolgáltatások, stb.). 
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Jelentkezés 
 
Jelentkezni kizárólag a program web-oldalán keresztül, a jelentkezési űrlap hiánytalan 
kitöltésével és a pályázati dokumentáció feltöltésével lehet. A pályázati dokumentáció 
kitölthető on-line, de le is tölthető a kitöltésére szolgáló formanyomtatvány, amelyet kitöltés 
után szintén a weboldalra kell feltölteni. A program web-oldala: www.oktatars.hdke.hu.  
A weboldal 2010. július 10-től elérhető, pályázatokat feltölteni 2010. július 20-tól lehet.  
 
Jelentkezési határidő: 2010. augusztus 21., 24.00 óra 
 
A jelentkezések bírálatának szempontjai: 

• Új oktatási projekt beindítására és vezetésére való alkalmasság 
• A tervezett projekt várható hatása 
• Innovatív és kreatív oktatói magatartás, modern pedagógia eszközök használata 
• A holokauszt-oktatásban használható egyéb készségek, integrációs készség             

(pl. tantárgyi integráció, hátrányos helyzetű diákok oktatása, stb.) 
• Vezetői képesség (esetlegesen projekt vezetői tapasztalat) 
• A holokauszt alapszintű ismerete és fogékonyság a toleranciára való nevelés területén 

(nem szükséges szakértőnek lenni a témában, de alapvető érdeklődés a téma iránt 
kívánatos, valamint a téma további elsajátítására való készség) 

• A téma pedagógiai szempontból történő megközelítése 
• Az angol nyelvtudás előny, de nem feltétel. Az idegen nyelvű programelemekhez 

szinkrontolmácsolást biztosítunk. 
 

A pályázatok elbírálását a szervezők által felkért szakemberekből és független tanácsadókból álló bíráló 
bizottság végzi. A bizottság a döntéseit nem köteles megindokolni, a döntések véglegesek, 
fellebbezésnek helye nincs. 
  
Tanácsadók: 
 
Az érdeklődő jelentkezők a pályázat beadásával, tartalmával kapcsolatban a következő 
tanácsadókhoz fordulhatnak kérdéseikkel: 
Szakmai kérdések: 
Szőnyi Andrea – szakmai vezető 
andrea.szonyi@hdke.hu 
Tel: +36-20 383-40-40 
 
Szervezési jellegű kérdések 
Török F. László – projekt menedzser 
laszlo.torok@hdke.hu 
Tel: +36-20 365-78-39 
 
Kérjük, hogy kérdéseiket és kéréseiket elsősorban írásban fogalmazzák meg és küldjék el a fenti e-mail 
címek egyikére, de telefonon is rendelkezésre állunk. 
 

A program támogatói: 
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	A program zárása előtt a résztvevőknek az év során vezetett, az oktatási projekt előre haladását mutató jelentéseit, az esszét és a projekt teljes beszámolóját, valamint az értékelést tartalmazó portfóliót kell leadniuk. A program tapasztalatait és eredményeit a résztvevők szakemberekkel együtt egy záró-konferencián értékelik.
	Részvételi feltételek
	Fontos! 
	1. A résztvevők jelentkezésükkel vállalják, hogy az összes programon mindvégig jelen lesznek. A sikeres pályázók a programba való belépés előtt a Holokauszt Emlékközponttal szerződést írnak alá a program teljesítéséről.
	2. Elsősorban olyan pályázók jelentkezését várjuk, akik munkakörükből adódóan a képzésen megszerzett tudásukat nem csak közvetlenül általános és/vagy középiskolai diákoknak, hanem más oktatóknak (egyetemi diákoknak, jövendőbeli oktatóknak) adják tovább saját projektjeik által, illetve tananyag-írásban és/vagy pedagógiai továbbképző programok szervezésében érdekeltek! A programon való részvétel feltétele a fentiek hitelt érdemlő igazolása.
	A felvétel elnyerése után a sikeres pályázóknak írásban kell benyújtaniuk munkahelyi igazolásuk mellett intézményvezetőjük hozzájárulását arról, hogy amennyiben szükséges, a fenti időpontokban az intézményvezető a résztvevő távollétéhez hozzájárul!
	Támogatás:
	A Holokauszt Emlékközpont gyakori konzultációk során folyamatos szakmai támogatást nyújt a saját oktatási projekt kidolgozásában és megvalósításában. A résztvevők hozzáférést kapnak a program web-alapú projekt management eszközéhez, mely segítségével saját programjaikat hatékonyan szervezhetik és kommunikálhatják. Az Emlékközpont a saját projektek sikeres lebonyolításához további eszköz és munkaerő támogatást biztosít, melynek mértékét egyéni konzultációk során határozzák meg.
	Hirdetési kötelezettség
	Minden résztvevőnek, a saját projekt során elkészített dokumentumokon (bemutatón, tájékoztatón, szórólapon, weboldalon, stb.) fel kell tüntetnie a következő szöveget: „Készült a Holokauszt Emlékközpont OktaTÁRS-FELLOWship programja támogatásával”, valamint fel kell tüntetnie a program weboldalát és logoját (márkajelét) is. 
	További lehetőségek
	A szervezők a program résztvevői közül a program során nyújtott teljesítményük és pro-aktivitásuk alapján kiválaszthatnak további 1-4 főt, akinek lehetőséget biztosítanak arra, hogy további ingyenes vagy részben ingyenes külföldi (USA, Európa) kutató- és tanulmányúton vegyenek részt.
	Költségátvállalás értelmezése
	A program során a résztvevők költségeit a szervezők vállalják. Kivételt képeznek a saját projekt megvalósítása során esetlegesen felmerülő extra költségek, amelyekre alapesetben a résztvevők kell biztosítsanak támogatót vagy garantálniuk kell saját intézményük költség átvállalását, illetve egyénileg kérhetik a szervezők támogatását is. A kiemelkedő fontosságú projektek esetén a támogatási kérelmüket a Holokauszt Emlékközpont egyénileg bírálja el a rendelkezésére álló források függvényében. 
	A résztvevőknek a programelemek indító helyszínére (Holokauszt Emlékközpont, Budapest) való eljutást és a hazautazást maguknak kell biztosítaniuk. Amennyiben a résztvevő egyéni anyagi körülményei ezt feltétlenül indokolják, kéréssel fordulhat a szervezők felé ezen költségek fedezésének támogatására is, a kérelmet a szervezők egyénileg bírálják el.
	A bentlakásos képzés esetén a szállás és csoportos ellátás, a helyszínek közötti csoportos utazás, valamint a programok költségeit a Holokauszt Emlékközpont fizeti (max. 4 csillagos, wellness szálloda, 2 ágyas elhelyezés). A tanulmányút is ingyenes, a felmerülő költségek (csoportos utazás, szállás – max. 4 csillagos szállodai színvonalon -, csoportos ellátás, belépők, előadók) az Emlékközpontot terhelik. A záró konferencia költségeit (helyszín, ellátás) szintén az Emlékközpont fizeti. Kivételt képeznek az egyéni fogyasztáshoz köthető költségek (minibár, extra szolgáltatások, stb.).
	Jelentkezés
	Jelentkezni kizárólag a program web-oldalán keresztül, a jelentkezési űrlap hiánytalan kitöltésével és a pályázati dokumentáció feltöltésével lehet. A pályázati dokumentáció kitölthető on-line, de le is tölthető a kitöltésére szolgáló formanyomtatvány, amelyet kitöltés után szintén a weboldalra kell feltölteni. A program web-oldala: www.oktatars.hdke.hu. 
	A weboldal 2010. július 10-től elérhető, pályázatokat feltölteni 2010. július 20-tól lehet. 
	Jelentkezési határidő: 2010. augusztus 21., 24.00 óra
	A jelentkezések bírálatának szempontjai:
	 Új oktatási projekt beindítására és vezetésére való alkalmasság
	 A tervezett projekt várható hatása
	 Innovatív és kreatív oktatói magatartás, modern pedagógia eszközök használata
	 A holokauszt-oktatásban használható egyéb készségek, integrációs készség             (pl. tantárgyi integráció, hátrányos helyzetű diákok oktatása, stb.)
	 Vezetői képesség (esetlegesen projekt vezetői tapasztalat)
	 A holokauszt alapszintű ismerete és fogékonyság a toleranciára való nevelés területén (nem szükséges szakértőnek lenni a témában, de alapvető érdeklődés a téma iránt kívánatos, valamint a téma további elsajátítására való készség)
	 A téma pedagógiai szempontból történő megközelítése
	 Az angol nyelvtudás előny, de nem feltétel. Az idegen nyelvű programelemekhez szinkrontolmácsolást biztosítunk.
	A pályázatok elbírálását a szervezők által felkért szakemberekből és független tanácsadókból álló bíráló bizottság végzi. A bizottság a döntéseit nem köteles megindokolni, a döntések véglegesek, fellebbezésnek helye nincs.
	Tanácsadók:
	Az érdeklődő jelentkezők a pályázat beadásával, tartalmával kapcsolatban a következő tanácsadókhoz fordulhatnak kérdéseikkel:
	Szakmai kérdések:
	Szőnyi Andrea – szakmai vezető
	andrea.szonyi@hdke.hu
	Tel: +36-20 383-40-40
	Szervezési jellegű kérdések
	Török F. László – projekt menedzser
	laszlo.torok@hdke.hu
	Tel: +36-20 365-78-39
	Kérjük, hogy kérdéseiket és kéréseiket elsősorban írásban fogalmazzák meg és küldjék el a fenti e-mail címek egyikére, de telefonon is rendelkezésre állunk.
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	1094 Budapest, Páva u. 39., Tel:+36-1-455-33-33 , Fax:+36-1-455-33-99
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