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Videóinterjús tanóra a holokauszt téma tanításához  

Ajá lott időkeret:    per  

Ajánlott korosztály: 7. évfolyam 

Tantárgy: Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

A tanóra célja:  

- A holokauszt té ájához kap solódó is eret ő ítés.  

- A túlélők isszae lékezését egis er e a diákok az el eszélt ese é eket, azok szereplői ek agatartását, sze léletét orális értékek 
sze po tjá ól ele ezzék és értel ezzék, és ezt kö etőe  fogal azzák eg közöse  ehhez kap solódó éle é üket. 

- A diákok megértsék a trauma hosszú távú hatását az egyénre, a mikrokörnyezetre és a teljes társadalomra vonatkoztatva.  

- Az elemzések, megvitatások és értelmezések nyomán a kritikai gondolkodás és az empátiás készség fejlesztése 

Fejleszte dő ko pete iák: 

- empatikus készség, együtt űködési készség 

- múlt és jelen összekapcsolása 

- tájékozódás tér e  és idő e  

- forráselemzési készség 

- kommunikációs készség (szóban, írásban) 

- szövegértési és szövegalkotási képességek  

- kritikai gondolkodás  

- édia ű eltség 
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Társadalmi értékek: szociális érzéke ség, felelősségtudat, itottság és érzéke ség a társadal i pro lé ák irá t, felelősség állalás, aktí  álla polgárság 

Szükséges eszközök: tábla, kréta, vagy fehér tábla, projektor, DVD lejátszó vagy számítógép, feladatlapok (papír, fénymásoló, íróeszközök), középiskolai 

történelmi atlasz, füzet 

Módszer:  

A tanóra videóinterjúkra (USC Soá Alapítvány Vizuális Történelmi Archívum) épül. Egyéni feldolgozást, csoportmunkát, pármunkát és frontális diszkussziót 

alkalmaz. 

ÓRAVÁZLAT 

 

Idő Tevékenység Módszer Eszköz 

 
0-2. perc 

A diákok gondolják át, hogy mi jut eszükbe a holokausztról.  
Tanári kérdés: Milyen szavak jutnak eszetekbe a holokauszt szó hallatán?  
A tanár a táblára írja a válaszokat, s a holokauszt szót középre helyezve gondolattérképet készít. 
Tanári kérdés: Honnan származnak ismereteid?  

frontális 
megbeszélés – 
gondolattérkép 
készítése 

tábla 

 
2-7. perc 

A diákok számára osszuk ki a USHMM (Washingtoni Holokauszt Múzeum) által megalkotott definíciót. 
(1.sz.melléklet) 
 
A diákok jelöljék meg, milyen kérdésekre kapnak választ a definícióban: hol? mikor? mi? ki? stb. 
 
Tisztázzuk a diákokkal, hogy a "holokauszt" - görög szó; jelentése: teljesen elégő áldozat 
"Soá"  - héber szó; jelentése: katasztrófa 
 

 
 
egyéni munka 
 
frontális 
megbeszélés 

 
1. sz.melléklet: 
definíció 

7-15.perc A kö etkezők e  Erdél i Lajos és Breuer Ali e törté eté ek részleteit is erhetik eg a diákok. 
 
Tanári kérdések:  
Milyen rendelkezésekre, törvényekre utalnak az interjúban?  
Hogyan reflektálnak ezekre az intézkedésekre az interjúalanyok?  
 
A diákok ak o djuk el, il e  eg é  kirekesztő és jogfosztó i tézkedések születtek a korszak a ! 

 
 
 
frontális 
megbeszélés 

 
 
 

1.klip_ErdélyiL_Br
euerA 
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pl. vagyonelkobzás, sárga csillag,  gettórendelet 
 

15-23. 
perc 

Kis soportok a  itassák eg a g erekek a kö etkező kérdést:  
 
Mit gondoltok, tehettek-e a diszkrimináció, a jogfosztások és az üldöztetések ellen azok, akik nem 
voltak megkülönböztetve (vagyis a többség)?  
 
A diákok reflexióival, értelmezéseivel együtt beszéljük eg a kö etkező kérdést:  
Mit go doltok, il e  agatartásfor ák lehettek jelle zőek? 

- elkö etők, e er e tők, sze lélők és áldozatok 
 

 
 
vita - 
csoportmunka 
 
 
 
frontális 
megbeszélés 

 

23-35. 
perc 

A diákok hallgassák meg Kiss László visszaemlékezésének részletét, és az 1. feladatlapon található 
kérdések segítségével értelmezzék azt.  
 
A klip egteki tése előtt tisztázzuk az alá i fogal akat: deportálás, ko e trá iós tá or,  
valamint keressük meg a térképe  közöse  a kö etkező hel szí t: Aus h itz 

egyéni munka,  
írásbeli 

2.klip_KissL 
 
1.feladatlap_Klipér
telmezés 
 
középiskolai 
történelmi atlasz 

35-42. 
perc 

 A felsza adulás utá  a túlélők ek szá os ehézséggel és g akra  elle séges fogadtatással kellett 
szembesülniük.  
 
Nézzük meg Bartha Ágnes interjúrészletét, és a diákok a 2. feladatlapon található ábra segítségével 
értelmezzék azt. 
 
A diákok válaszainak megbeszélése során térjünk ki arra is, hogy mi lehetett az oka annak, hogy a 
túlélők g akra  ellenséges fogadtatásban részesültek, valamint arra, hogy milyen más reakciók és 

agatartásfor ák fordultak elő. 

 
 

 
egyéni munka, 
írásbeli 
 
frontális 
megbeszélés 

 
3.klip_BarthaÁ 
 
 
2. 
feladatlap_Klipért
elmezés 

42-45. 
perc 

Házi feladat kijelölése 
A házi feladat előkészítéseké t a diákokat éhá  o dat a  is ertessük eg közele ről az 
Auschwitz Album történetével. 
E lékeztetőül osszuk ki ekik a fotóele zés sze po tjait ( . sz. elléklet_A_fotóele zés 
szempontjai) 
A diákok 8-10 mondatban értelmezzék a fotót a megadott szempontok szerint, valamint egészítsék ki 
elemzésüket  

- egy-egy olyan saját gondolattal, ami a kép kapcsán eszükbe jut 

házi feladat 
egyéni munka 

2. sz. 
melléklet_A_fotóe

lemzés 
szempontjai 

 
3.sz. melléklet_ 
Nők és g erekek 

Birkenauba 
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- milyen kérdések merültek fel bennük a kép kapcsán 
- valamint utaljanak arra, hogy a tanórán a videóinterjúk megtekintése hogyan segítette a fotó 

értelmezését 

érkezése 
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1. sz. melléklet 

 

Definíció 

 

"A holokauszt a huszadik század történelmének egy meghatározott népirtását jelöli: az európai zsidóság államilag finanszírozott, szisztematikus üldözését és 

megsemmisítését 1933 és 1945 között, amelyet a náci Németország és kollaboránsai követtek el. Áldozatai elsősor a  a zsidók voltak: hatmillió zsidót 

pusztítottak el. A cigányok, a fogyatékosok és a lengyelek közül is sokan váltak - faji, etnikai vagy nemzeti alapon - üldöztetés és gyilkosság áldozatává. A 

nácik további milliókat fosztottak meg szabadságuktól és gyilkoltak meg, köztük homoszexuálisokat, Jehova tanúit, szovjet hadifoglyokat és másként 

gondolkodó ellenzékieket."  

(Az Egyesült Államok Holokauszt Emlékmúzeuma) 
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1.feladatlap 

Klipértelmezés - Kiss László 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milyen új információhoz jutottál a 
videóinterjúból? 

 

Hogyan segítette az interjú megérteni azt, hogy 
milyen volt az Auschwitzba való érkezés? 

 

 
Milyen nemverbális kommunikációs eszközök 

fordul ak elő az i terjú a ?  

 

 
Mi az, ami leginkább megérintett?  

 

 
Milyen kérdések merültek fel benned?  

 

 
Mit kérdez él a túlélőtől? 
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2.feladatlap 

Klipértelmezés - Hazatérés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- …………………………………………………………………         - 

…………….………………………………………… 

…………………………………………………………………                   …………………………………………………………………   ……………………………………………………….. 

             ………………………………………………………………… 

Hazatérés – 

Bartha Ágnes 

Milyen nehézségekkel kellett 

szembesülniük a felszabadulás 

után hazatérőknek? 

Mi volt számodra a klip 

legfontosabb gondolata? 

Milyen kérdések merültek 

fel benned a klip 

meghallgatása közben? 
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- …………………………………………………………………                   ………………………………………………………………….  - 

……………………………………………………… 

…………………………………………………………………          ……………………………………………………….. 
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2. számú melléklet 

A fényképelemzés szempontjai 

 

Mi a fotó eredete?  

Ki készít(h)ette és milyen célból?  

Mi a történelmi kontextus (háttér)? 

Ki/mi látható a képen?  

Hol készült a fotó?  

Mi történik a fotón?  

Felfedezhetünk-e érzelmeket és melyek ezek?  
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3. számú melléklet 

 

Nők és g erekek Birke au a érkezése 

Forrás: Yad Vashem The Holocaust Martyrs' and Heroes' Remembrance Authority. Auschwitz Album (Photo 19).  

 

http://www.yadvashem.org/yv/en/exhibitions/album_auschwitz/photo_19.asp 
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http://www.yadvashem.org/yv/en/exhibitions/album_auschwitz/photo_19.asp
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Videóklipek: 

 

1.klip_ErdélyiL_BreuerA 

2.klip_KissL 

3.klip_BarthaÁ 


