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MÓDSZERTANI TOVÁBBKÉPZÉS
pedagógusok és fiatalok csoportjaival foglalkozó
szakemberek számára
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A kétnapos képzésen a résztvevők megismerik az oktatási
programunk elemeit, megmutatjuk nekik változatos módszertanunkat
és főbb kampányainkhoz kapcsolódó oktatási anyagainkat.
Akik eljönnek, a képzés végére magabiztosabban foglalkoznak az
emberi jogi témákkal az iskolai kereteken belül és maguk is képessé
válnak saját emberi jogi programok, foglalkozások lebonyolítására.
A résztvevők a képzést követően folyamatosan megkapják
legújabb óravázlatainkat és módszertani segédleteinket.

Az Összpont verseny során a résztvevő középiskolás diákok háromfős
csapatokban kreatív online feladatok megoldásán keresztül
ismerkedhetnek meg az emberi jogokkal. Az összpontosok a számukra
fontos emberi jogi ügyek előmozdítása érdekében három fordulón
át kutathatnak, kampányolhatnak és projekteket tervezhetnek.
A legjobban teljesítő 3 csapat az Amnesty szakmai és anyagi
támogatásával megvalósíthatja a projektjét.
A verseny része egy személyes utolsó forduló is,
ahol a résztvevő csapatok megismerkedhetnek egymással és
az emberi jogi dialógus segítségével mérik össze tudásukat.
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ÖSSZPONT - EMBERI JOGI
DIÁKVERSENY
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AMNESTY INTERNATIONAL
MAGYARORSZÁG
IRODÁNK:
1054 Budapest, Báthory utca 4.
TELEFONSZÁMUNK:
+36 1 321 4799
WEB:
www.amnesty.hu
oktatas.amnesty.hu
E-MAIL:
office@amnesty.hu
oktatas@amnesty.hu

AMNESTY ACADEMY
Tanulj az emberi jogokról online! Iratkozz be az Amnesty Akadémiára
és ismerd meg ingyenes emberi jogi kurzusainkat.
Végezz el egy 15 perces gyorstalpalót vagy egy 180 perces,
több modulból álló kurzust a koronavírusról, a Levélíró Maratonról
vagy akár a digitális biztonságról és az online adatvédelemről.

AZÉRT DOLGOZUNK KÖZVETLENÜL
A FIATALOKKAL ÉS A VELÜK
FOGLALKOZÓ SZAKEMBEREKKEL, HOGY
AZ EMBERI JOGI OKTATÁSUNK ÁLTAL
KÉPVISELT ÉRTÉKEK – ELFOGADÁS,
EGYÜTTMŰKÖDÉS, KIÁLLÁS, PÁRBESZÉD,
KOMMUNIKÁCIÓ – ALAPVETŐEK LEGYENEK
MAGYARORSZÁGON.

AMNESTYMAGYARORSZAG
AMNESTY_HUNGARY

Foglalkozásainkat diákként,
szülőként vagy tanárként is kérheted.
Tanórákra, tolerancia napokra, egész
napos emberi jogi rendezvényekre és
táborokba is szívesen megyünk.

Tanintézmény vezetőjeként, tanárként,
szülőként vagy diákként is kérheted képzéseinket.
Tanórákra, tolerancia napokra, egész napos
emberi jogi eseményekre, iskolai rendezvényekre
és táborokba is szívesen megyünk.
Minden képzésünk ingyenes és
az ország egész területén elérhető.
Munkánkat adományokból finanszírozzuk.

AMNESTY ÓRA
(7. osztálytól, 13 éves kortól ajánlott – 45 vagy 90 perc)
Mik azok az emberi jogok? Mit tesz értük az Amnesty?
Mit tehetünk közösen egy egyenlőbb és elfogadóbb
társadalomért? Szervezetünk munkáját és az emberi
jogokról való legfontosabb tudnivalókat mutatjuk be
drámapedagógiai módszerekkel, filmvetítéssel és
beszélgetéssel.

MI A GYŰLÖLETBŰNCSELEKMÉNY?
(7. osztálytól, 13 éves kortól ajánlott – 90 perc)
Hogyan lehet előítéletből népirtás? Mik azok a védett
tulajdonságok? Mit jelent a közösség tagja elleni
erőszak? És egyáltalán, miért olyan fontos, hogy
tudjunk ezekről? Az érzékenyítő drámajátékok és
kiscsoportos feladatok mellett konkrét eseteket is
átbeszélünk a résztvevőkkel.

Ha szeretnél egy osztálytertembe is kirakható posztert
az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatáról,
akkor írj az oktatas@amnesty.hu címre
és mi elküldjük neked postán.
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BULLYING ÓRA

(7. osztálytól, 13 éves kortól ajánlott – 4x90 perc)

Ítéletalkotás nélkül járjuk körbe az iskolai zaklatás és
megfélemlítés (bullying) témakörét. Egy rövid ismerkedés után a diákok gyűjtik össze, hogy szerintük
milyen formái vannak a megfélemlítésnek, majd ezt
egy gondolattérképen ábrázoljuk. A szereplők beazonosítása után drámapedagógiai módszerrel dolgozzuk fel
a jellemzően előforduló szituációkat. Megvizsgáljuk,
hogy a szereplők milyen helyzetben vannak, ki-mit
tudna tenni a helyzet feloldásáért, illetve, hogyan
kerülhetők el a hasonló esetek a jövőben.

(9. osztálytól, 15 éves kortól ajánlott – 90 perc)

Több alkalmas emberi jogi sorozatunkban az első alkalommal egy általános bevezetőt követően felmérjük,
hogy melyik emberi jogi terület a legérdekesebb az
adott csoport számára. A következő két alkalommal
ezzel a témával dolgozunk, majd az utolsó órában lezárjuk a folyamatot, és választ találunk arra a kérdésre is,
hogy akár egyénileg, akár másokkal közösen ki és mit
tud tenni annak az emberi jognak az érvényesüléséért.

A MAGÁNSZFÉRA VÉDELME
(7. osztálytól, 13 éves kortól ajánlott – 90 perc)
A foglalkozás során a diákok személyes tapasztalatain
keresztül körbejárjuk, hogy miért is fontos, hogy legyen
magánszféránk. Feltérképezzük, hogy mi történik az
adatainkkal az offline és az online térben és hogy kik
azok a szereplők, akik visszaélhetnek a rólunk szóló
információkkal. Célunk, hogy a résztvevők tudatosan tehessenek saját és társaik magánszférájának
védelmében.

MI KÖZÖM HOZZÁ?
A JOGÁLLAM ALAPJAI
(7. osztálytól, 13 éves kortól ajánlott – 90 perc)
A foglalkozás célja, hogy a jogállam összetett fogalmát
közelebb hozza a diákokhoz. Az óra résztvevői egyszerű
példákon keresztül ismerhetik meg, miért fontos, hogy
a szabályok mindenkire egyformán vonatkozzanak és
legyenek olyan független intézmények, amelyek a hatalom korlátját jelentik.
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ELLENSÉG ÓRA
(2-6. osztályosok számára,
6-12 éveseknek ajánlott – 45 perc)
Ki az ellenség? Hogyan lesz valakiből ellenség? Ellenfél
vagy ellenség? Hogyan lesz az ellenségből ismerős? Ezen a kifejezetten kisiskolásoknak készült órán
drámapedagógiai eszközökkel, csoportos beszélgetésekkel és meséléssel jutunk el a kutyák és macskák
ellenségeskedésétől a háborúban egymás ellen harcoló
ellenségekig. Az egyik legnépszerűbb óránk. Az órán
használt könyv egy példányát (Davide Cali és Serge
Bloch: Az ellenség, Csimota kiadó) az iskola ajándékba
kapja.

BARNA HAJNAL
(7. osztálytól, 13 éves kortól ajánlott – 90 perc)
A foglalkozás Franck Pavloff nagysikerű novellájának
papírszínház kiadására épül. A történet meghallgatása
előtt a gyerekek csoportokban dolgozva megpróbálják kitalálni, mi történhet az egyes képeken, majd az
előadás után beszélgetés keretében dolgozzuk fel a
történetet. Érdemes irodalomórán tovább foglalkozni a
történettel. Az órán használt papírszínház példányt az
iskola ajándékba kapja.

