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AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG
Ajánlás a Szembenézés Alapítvány és a HETI Krókusz Projektjéhez
Az Amnesty International Magyarország emberi jogi oktatási programjának célja, hogy hozzájáruljon
ahhoz, hogy a világra nyitott, az emberi jogokat tisztelő generációk nőjenek fel Magyarországon.
Módszertanunk változatos: 45–90 perces foglalkozásokon interaktív játékokkal, drámapedagógiai
eszközökkel segítünk ismerkedni az emberi jogokkal. Az emberi jogi oktatás tudásról és hozzáállásról
is szól, a célunk, hogy az egyéneket és közösségeket is felvértezzük olyan eszköztárral, hogy magukért
és másokért is ki tudjanak állni. Szeretnénk, ha egyre több magyar iskolásnak lenne egyértelmű, hogy
másokért kiállni és egymást elfogadni menő! Szervezetünk emberi jogi programjai – tanítási órái és
versenyei – jól illeszkednek a Krókusz Projekt módszeréhez és célkitűzéseihez, díjmentesen bocsátjuk
a tanárok és diákok rendelkezésére.
1. AZ AMNESTY ÉS AZ EMBERI JOGOK
Korcsoport: 7. osztálytól (13 éves kortól)
Időtartam: 45 vagy 90 perc
Témák: Mik azok az emberi jogok? Mit tesz értük az Amnesty? Mit tehetünk közösen egy egyenlőbb
és elfogadóbb társadalomért?
Módszer: Drámapedagógiai módszerekkel, filmvetítéssel és beszélgetéssel mutatjuk be szervezetünk
munkáját és az emberi jogokról való legfontosabb tudnivalókat.
2. A GYŰLÖLET-BŰNCSELEKMÉNYEK
Korcsoport: 7. osztálytól (13 éves kortól)
Időtartam: 90 perc
Témák: Hogyan lesz előítéletből népirtás? Mik azok a védett tulajdonságok? Mit jelent a közösség
tagja elleni erőszak? És egyáltalán, miért olyan fontos, hogy tudjunk ezekről?
Módszer: Érzékenyítő drámajátékok és kiscsoportos feladatok mellett, konkrét eseteket is átbeszélünk
a résztvevőkkel.
3. TE, ÉN, MI ÉS AZ EMBERI JOGOK
Korcsoport: 7. osztálytól (13 éves kortól)
Időtartam: 4×90 perc
Témák: Első alkalommal – egy általános bevezetőt követően – felmérjük, hogy melyik emberi jogi
terület a legérdekesebb az osztály számára, majd a következő két alkalommal ezzel a témával dolgozunk, végül az utolsó órában lezárjuk a folyamatot, és választ találunk arra a kérdésre is, hogy akár
egyénileg, akár másokkal közösen, ki és mit tud tenni a közösségben kiemelten fontos emberi jog
érvényesüléséért.

4. ELLENSÉG ÓRA
Korcsoport: 2–6. osztályosok (6–12 évesek)
Időtartam: 45 perc
Témák: Ki az ellenség? Hogyan lesz valakiből ellenség? Ellenfél vagy ellenség? Hogyan lesz az
ellenségből ismerős? Az órán használt könyv egy példányát (Davide Cali és Serge Bloch: Az ellenség,
Csimota kiadó) az iskola ajándékba kapja.
Módszer: Drámapedagógiai eszközökkel, csoportos beszélgetésekkel és meséléssel dolgozzuk fel
ezeket a kérdéseket, és jutunk el a kutyák és macskák ellenségeskedésétől a háborúban egymás ellen
harcoló ellenségekig.
5. BARNA HAJNAL
Korcsoport: 6–12. osztályosok (12–18 évesek)
Időtartam: 90 perc
Téma: Franck Pavloff nagysikerű novellájának papírszínház kiadására épül.
Módszer: A történet meghallgatása előtt a gyerekek csoportokban dolgozva megpróbálják kitalálni,
mi történhet az egyes képeken, majd az előadás után egy beszélgetés keretében feldolgozzuk a történetet. Érdemes irodalomórán tovább foglalkozni a történettel. Az órán használt papírszínházpéldányt az
iskola ajándékba kapja.
6. ÖSSZPONT
Korcsoport: Nem kötött
Téma: Az emberi jogok.
Módszer: Emberi jogi verseny. Az első fordulóban a résztvevő diákoknak online felületen változatos
feladatokat kell megoldaniuk, a második fordulóba továbbjutóknak kisfilmben kell feldolgozniuk,
az utolsóban pedig szakértő zsűri és meghívott szurkolóik jelenlétében, háromfős csapatokban kell
megvitatniuk egy-egy emberi jogi témát. A győztes csapat jutalma külföldi nyereményút, és minden
döntőbe jutott csapat részt vehet az Amnesty International Magyarország nyári táborán. Keresgéljenek
és kérdezzenek, segítünk.
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