Felhívás tanárok számára óraterv készítésére
'Helyi zsidó temetők' témában

Középiskolai és egyetemi tanárok jelentkezését és óratervét várjuk helyi zsidó temetők témában
Magyarország, Horvátország, Szlovákia, Ukrajna, Lengyelország, Litvánia és Grúzia iskoláiból.
Magyarországon az első 20 beküldött óratervet 35.000 Ft honoráriummal díjazzuk.
A részvétel feltételei:
> aki pályázni szeretne, írjon egy emailt előzetesen Szilágyi Sárának a szilagyi@centropa.org e-mail címre
> az óraterv középpontjában egy magyar zsidó temető oktatásban való felhasználása álljon
> az óratervet a mellékelt útmutató szerint kell összeállítani
> az óraterv nyelve angol vagy magyar is lehet.
> az óraterv tartalmazza egy helyi zsidó temető bemutatását
Kérjük, hogy április 12-ig küldd el az óratervet a projekt koordinátornak, Szilágyi Sárának a
szilagyi@centropa.org e-mail címre.

A felhívás a “Megismerni, megőrizni: Európa zsidó temetőnek feltérképezése” projekt keretében valósul
meg.

Útmutató az óratervekhez
Javaslatok anyaggyűjtéshez
Nemzetközi adatbázisok zsidó temetők kereséséhez:
http://iajgscemetery.org/eastern-europe
https://www.jewishgen.org/databases/Cemetery/tree/CemList.htm
https://jewish-heritage-europe.eu/hungary/heritage-heritage-sites/
Magyar adatbázisok:
http://www.izraelitatemetok.hu/
http://zstm.hu/
Térképek, történelmi áttekintések és fotók:
https://www.esjf-surveys.org/surveys-esjf/
Az ESJF útmutatója a zsidó temetők oktatásban való felhasználásához gyakorlati példákkal:
https://issuu.com/esjf/docs/jewish_cemeteries_in_the_classroom_-_an_esjf_guide
A Centropa adatbázisában személyes történeteket, fotókat és kisfilmeket találsz, amelyeket szintén
felhasználhatsz az óratervben.
https://www.centropa.org
Javaslatok az óratervhez:
-

Vond be diákjaidat aktívan a munkába, például végezzenek kutatást a helyi zsidó temető és a zsidó
közösség történetéről, készítsenek képeket, és prezentálják a tanultakat;

-

Az ESJF útmutatója segítségével tanulmányozzák a diákok a temetőben található sírfeliratokat és
azok jelentését;

-

Fókuszáljatok családtörténetekre, amelyek a helyi temetőhöz illetve közösséghez kapcsolódnak;

-

Ha van aktív zsidó közösség, őket is meg lehet látogatni, be lehet vonni a munkába.

Az óraterv készítéséhez kérjük használd az alábbi sablont.
Bevezető
Az óra címe
Tanár neve
Iskola neve
Tantárgy
Évfolyam, diákok életkora
Az óra hossza (pl. két 45 perces tanóra)
Már megtartottad ezt az órát?

Igen / Nem

Az óra rövid, 1-2 mondatos összefoglalója

Háttérinformációk
1. Az óra tágabb kontextusa / Problémafelvetés - Hogyan illik bele ez az óraterv a tantervedbe?
Milyen probléma áll az óra középpontjában?

2. Hosszantartó megértés – Mi az, amire esetleg évek múltán is emékezni fognak a diákok ebből
az órából?

3. Célok – Mik az óra céljai? Milyen tudást és készségeket kíván átadni?

4. Milyen forrásokat használsz? Sorold fel a használt anyagokat, forrásokat, linkeket, filmeket,
interjúkat. Ha szükséges, küldj nekünk csatolmányokat is.

5. Van-e bármilyen konkrét (korábban tanult) készség, amire a diákoknak szükségük van az óra
teljesítéséhez?

6. Kihívások és megoldások: Milyen kihívásokkal szembesültél az óra megtartása során? Hogyan
oldottad meg ezeket?

7. Megoszthatóság: Mi az, amit ebből az órából akár más iskolák, más diákok is fel tudnak
használni?

8. Hatás: Milyen hatása lehet az órádnak a helyi zsidó örökség megőrzése kapcsán?

9. Fenntarthatóság: Hogyan segít ez az óra fenntartható érdeklődést építeni a zsidó temetők iránt a
tinédzserek, fiatalok körében?

Az óra megtartása
1. A diákok motiválása: Hogyan motiválod a diákokat az óra elején? Milyen nyitó feladattal
kezdesz, hogy felkeltsd az érdeklődésüket a téma iránt?

2. Az óra
a. Mutasd be részletesen az óra egyes részeit úgy, hogy mások számára követhető legyen;
b. Tüntesd fel mindegyik résznél, hogy mennyi ideig tart.

3. Az óra lezárása: Hogyan fogod felmérni a diákok tudását, készségeit az óra után? Hogyan
értékeled a teljesítményüket? Például egy vizuális projekttel, írásbeli házi feladattal, teszttel
stb.

Értékelés
Kérjük, írj egy rövid értékelést az óra megtartásával kapcsolatos tapasztalataidról, az alábbi
kérdések mentén:
Mik a tapasztalataid az óra megtartásával kapcsolatban?
Milyen javaslataid vannak más tanárok számára, akik ezt az órát szeretnék megtartani?
Mi az, ami jól működött?
Mi az, amit legközelebb máshogy csinálnál? Milyen kihívásokkal szembesültél?

További kérdésekkel kapcsolatban keresd a projekt magyarországi koordinátorát, Szilágyi Sárát a
szilagyi@centropa.org e-mail címen.

