Összpont - online óraterv pedagógusok,
óraszervezők részére
Az alábbi kb. 30 perces óraterv célja, hogy felkeltse a diákok érdeklődését az emberi jogok és az
Összpont emberi jogi versenyben való részvétel iránt. A rövid foglalkozás remekül beleillhet egy
osztályfőnöki órába, de releváns lehet akár történelem vagy angol órákon is.

Kellékek:
•
•
•

Videó az emberi jogokról (A címe: Mik azok az emberi jogok? Hogyan védhetjük meg őket?
https://www.youtube.com/watch?v=8BM7SbOJf60
Videó az Összpont, emberi jogi diákversenyről: http://bit.ly/osszpont-video
Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának egyszerűsített változata: http://bit.ly/ejenyplakat

Emberi jogi bevezető
1. Az óra előtt küldd el a csoportnak az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának egyszerűsített
változatát, és kérd meg őket, hogy olvassák el figyelmesen, és válasszanak ki egyet közülük,
amelyik valamiért igazán fontos számukra.
2. Mondd el az osztálynak, hogy ezen az órán röviden az emberi jogokról lesz szó, és arról, hogy
ők miként kapcsolódhatnak ehhez a témához, hol lehet ez számukra fontos. Előzetesen
kérdezd meg őket, hogy hallottak-e már az emberi jogokról, ha igen akkor pedig osszák meg a
csoporttal, hogy mit. (5 perc)
3. Vetítsd le a csoportnak a videót az emberi jogokról. (A videó angol nyelvű, de a videó jobb
alsó sarkában található ‘CC’ gomb megnyomásával rakhatunk rá magyar feliratot. Ezt
érdemes kipróbálni előtte.) (3 perc)
4. Beszéljétek át a videóban látottakat és hallottakat! Ki tudja összefoglalni röviden a tartalmát?
Derüljön ki, hogy mik azok az emberi jogok, mik a fontosabb jellemzőik; milyen körülmények
között és miért fogadták el az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát. Ki tud felsorolni néhány
emberi jogot? (5 perc)

Hogy kapcsolódnak hozzám az emberi jogok?
5. Vetítsd ki a Nyilatkozat egyes cikkeit, és mindenki válasszon egyet az Emberi Jogok Egyetemes
Nyilatkozatában felsorolt jogok közül, és írják fel maguknak.
a. Ha lehetőség van rá, akkor például valamilyen közösen szerkeszthető felületen
(például Google Jamboard vagy Teams board) sorolják be az általuk választott jogokat
az Összpont 5 témája közül valamelyik alá, amelyikhez a legjobban kapcsolódik

szerintük: oktatás, jogállamiság, nemek közti egyenlőség, diszkrimináció,
gyermekjogok.
b. Ezt követően alkossunk az alapján 5 csoportot a diákokból, hogy azok kerülnek egy
csapatba, akik ugyanahhoz a nagyobb témához helyezték az általuk korábban
választott jogot. Az így kialakult csapatok 10 percben beszéljék át az alábbiakat – akár
külön beszélgetésben, akár zoom csoportbontás segítségével, vagy egyéb
rendelkezésre álló módokon:
i. Értelmezzék, hogy mit jelent ez a téma. Kérdezzenek, ha valami nem teljesen
világos.
ii. Hogy kapcsolódhat ez a jog az ő szűkebb környezetükhöz? Találjanak egy
konkrét példát, esetet, ahol ezt a jogot megsértették.
iii. Beszéljék meg, hogy miként lehet megoldani ezt a helyzetet, orvosolni a
jogsérelmet!
iv. Mondjanak egy példát arra, hogy ők maguk, hogy tudnának hozzájárulni a
probléma megoldásához! (Itt a legszélesebb körben lehet gondolkodni, pl:
figyelemfelhívás, petíció/aláírásgyűjtés, tájékoztatás stb.)
6. Minden csapat mutassa be az osztálynak 1 percben, hogy mire jutott. (Összesen kb 5 perc)

Az Összpont verseny bemutatása
Az emberi jogokkal való rövid ismerkedést követően kérdezd meg, hogy van-e olyan a csoportban,
aki szívesen tanulna még többet az emberi jogokról akár az iskolán kívül is.
Itt vetítsd le ezt az összefoglaló videót az Összpontról: http://bit.ly/osszpont-video
Néhány fontosabb információ:
•
•
•
•

3 fős középiskolás csapatok regisztrálhatnak.
A 3 fordulós verseny februártól május végéig tart, május 30-án egy záróalkalommal ér véget.
A versenyen való részvétel ingyenes.
A verseny dobogós csapatai megvalósíthatják saját emberi jogi projektjüket, melyben az
Amnesty támogatásában részesülhetnek.
Regisztrálni február 7-ig lehet ezen a felületen keresztül: http://bit.ly/osszpont2021-reg

További naprakész információkat és több inspirációt a versenyen való részvételre ebben a facebook
eseményben olvashatnak: https://www.facebook.com/events/694527697901353/
Ha kérdésed merült volna fel a jelentkezés vagy a verseny kapcsán február 2-án egy online beszélgetés
alkalmával megismerheted az Összpont versenyt közelebbről, ahol korábbi Összpontosok, mentorok
mesélnek az élményeikről, valamint a szervezők ismertetik a verseny menetét. Erre az alkalomra itt
lehet jelentkezni: http://bit.ly/osszpont-tudjmegtobbet
Ezen felül pedig kérdés esetén bátran fordulhatnak ifjúsági koordinátorunkhoz, Karácson Zitához, a
karacson.zita@amnesty.hu e-mail címen, vagy látogass el honlapunkra további információért:
http://oktatas.amnesty.hu/programok/osszpont-emberi-jogi-diakverseny

