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13. tanítási egység
1 alkalom

sorszám

1.

tevékenység

köszöntés
helyett

A tanítási egység - témakör címe: SOS EUROPA – MI LENNE, HA …?
Az óra célja: A MENEKÜLTVÁLSÁG OKÁN felmerült kérdések EMBERI JOGI megközelítése
Az óra célja: Aértelmezni
gyűlölet bűncselekmény fogalmát a 13-24 éves korosztállyal
13- 24 ÉVES aKOROSZTÁLLYAL
időtartam
(perc)

4

4. melléklet

módszer

Drámapedagógiai módszer,
jégtörő

munkaforma

képzési anyagok,
eszközök

közös munka

Alkalmazkodva a
helyi szokásokhoz
reglapok

tartalom

1. A képzők (2-3 fő) az óra megkezdése után
érkeznek hangos, szigorú kiabálással , lehetőleg
olyan nyelven, amit a résztvevők nem ismernek.
A kezükben lévő lapokat osztogatják a gyanútlan
résztvevőknek, igyekezve a legkevesebb tiszteletet, elismerést és egyenlőséget sugározni.
2. A résztvevők értetlenségére szerepből reagálnak, a „rendbontókat” kiküldik, kivezetik.
3. A harmadik rendbontót együtt vezetik ki, és
utána mindenkivel együtt térnek vissza a terembe, maximálisan kilépve a korábbi szerepből.

2.

miért voltunk
ilyenek?

3-5

megbeszélés

közös munka
ülve

körben

A képzők megmagyaráztatják a résztvevőkkel
korábbi viselkedésüket, külön kitérve az emberi
jogi szemlélet alapjaira.
„Ki az, aki érezte, hogy tiszteljük őt?”
„Ki az, akinek megalázó volt ez az egész?”
„Ki az, aki agresszív lett tőle?
„Mi volt a legrosszabb?”
„Miért csináltuk ezt?”
Az óra hátralevő részére már egyértelmű lesz
az óra témája.

3.

családok
vasárnap
délután
5. melléklet

10-12

drámapedagógiai
módszer

csoportmunka

A székek
csoportokban
asztalok körül
családi lapok,
tollak, pendrájv,
laptop,
kihangosítás

1. Rövid és gyors csoportalkotással (napok,
számok, gyümölcsök...stb) 5-6 fős csoportokat,
„családokat” alkotunk. Minden család kap egy
családi lapot, amelyet elolvasnak és kitöltenek.
2, „Mit csinálhat ez a család vasárnap délután
4-kor?”
3. A képző elindítja a fegyverhangot.
„Ezt halljátok az utcáról.”
4. „Bekapcsoljátok a rádiót.” A képző elindítja
a híreket.
5. „Mit csinál a családotok? Elmenekültök, maradtok?” a családok elkezdik megbeszélni a terveket,
a képzők kérdésekkel segítik a családokat.
6. A képző újra bekapcsolja a fegyverropogást.
„A lövések egyre közelednek, megtudtátok,
hogy az USA és Kanada háborúzik az EUval.
5 percetek van, hogy elmeneküljetek, mert
a fegyveresek minden házat felkutatnak.
„Hova mennétek? Mit vinnétek magatokkal?”
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4.

családok
bemutatása

10-12

megbeszélés

közös munka

Családi lapok

A családok képviselői bemutatják saját családjukat, elmondják terveiket. A képző lehetőség
szerint minden családtól kérdez egyet-kettőt.
„Mit csináltok a beteg nagypapával?”
„Hogyan juttok át a határon a kisbabával?”
„Visztek iratokat?”
„Honnan lesz pénzetek?”...

5.

6.

egy másik
család

infografikák
elemzése

5-8

10-15

vetítés/szemléltetés + megbeszélés

szövegértés,
elemzés, megbeszélés

közös munka

közös munka

Kisfilm
pendrájvon,
projektor,
kivetítésre
alkalmas
falfelület,
hang, laptop

1. A „When you don’t exist” lejátszása.

A székek
csoportokban
asztalok körül

Az infografikák segítségével a képző bemutatja
a menekültek útvonalait, eloszlatva azt a tévhitet,
hogy mindenki az EU-ba indul,/veszélyt jelentenek az EU lakosságára.

esetleírások,
tollak, infografikák,
infovideó

2. A film megbeszélése.
„Mi volt ebben a filmben furcsa?”
„Volt-e olyan, amikor a fehér embernek kellett
menekülnie?”
Kitérés 1956-ra, a 200.000 magyarra, akik
Ausztriába menekültek.

A kialakuló vitát, kérdéseket a képző a „We
welcome refugees” kampány és az emberi jogi
szemlélet, cikkelyek alapján moderálja.
FONTOS: Hangsúlyozni kell, hogy az álláspontunk nem vélemény, hanem az emberi jogi
nyilatkozat alapján egy jogos elvárás minden
olyan államtól, akik az emberi jogokat beépítették
törvénykezésükbe.
Ki kell emelni:
- menekült, migráns szavak jelentését,
különbözőségét
- a schengeni határ fogalmát
- a konkrét emberi jogi cikkelyeket
Ha az idő engedi, akkor a gybcs-infovideót is meg
lehet mutatni.

7.

lezárás

3-5

megbeszélés,
rögzítés

közös munka

A kialakult beszélgetést a képzőknek megnyugtatóan kell lezárni. Be kell mutatni röviden az AI
munkáját a témában, esetleg a kampányunk
tartalmát, eddig elért és elérni kívánt céljainkat.
„ Mindenkinek joga van a méltósághoz, és a
gyűlölet meg az előítéletek megfosztják a menekülőket emberi jogaiktól. Ennek az órának a
célja az, hogy mindenki elgondolkodjon azon,
hogy ő mit tenne hasonló helyzetben, mit várna
el másoktól.”

te, én, mi ÉS az emberi jogok

Így segíthetsz

mi az amnesty?

A képzésekhez képzőket és feladatkészítőket keresünk.
Az önkéntes munkáért cserébe ingyenes képzést, motiváló
környezetet, tapasztalatokat és élményeket tudunk biztosítani. Ha te is szeretnéd anyagilag támogatni a munkánkat,
s szeretnéd, hogy minél több fiatalhoz és felnőtthöz eljussunk, akkor azt az alábbi linken teheted meg:

Az Amnesty International (AI) egy nemzetközi szervezet, amely az emberi jogok elismertetéséért küzd.
Olyan világot szeretnénk, ahol minden egyes emberre
egyenlően vonatkoznak az Emberi Jogok Egyetemes
Nyilatkozatában, és más nemzetközi emberi jogi megállapodásokban leírt jogok. Az AI független demokratikus
szervezet, több mint hétmillió ember globális mozgalma.
Szervezetünk kormányoktól, politikai pártoktól, egyházaktól független, tőlük pénzt nem fogad el. Az emberi
jogok elfogulatlan védelmét ideológiáktól és gazdasági
érdekektől függetlenül tesszük, és az általunk védett
személyek nézeteivel nem foglalkozunk – kivéve, ha
azon nézetek erőszakra uszítanak, amelyet elutasítunk.
Az AI kutatásokat végez, amely alapján ajánlásokat
fogalmaz meg az emberi jogi sérelmek megszüntetésére, és azokat lobbizást és sajtómunkát is magában
foglaló kampányok segítségével igyekszik érvényesíteni
a hatóságoknál, kormányoknál és más döntéshozóknál.

http://www.amnesty.hu/kepzo
Név: Amnesty International Magyarország
Bankszámlaszám: 11706016-20818964
A képzésekkel járó utazások sok pénzbe kerülnek, ahogy
a minden nyárra megtervezett Emberi Jogi Nyári Tábor
is. Ezeknek a költségeknek egy kis részét tudjuk biztosan
finanszírozni, s emiatt nagy szükségünk van támogatókra
és bővülő tagságra. Ha valaki szeretné anyagilag támogatni a munkánkat, s szeretné, hogy minél több fiatalhoz
és felnőtthöz eljussunk, akkor kérjük jelentkezzen:

http://www.amnesty.hu/tamogasd-munkankat

Elérhetőségeink

Támogatóinknak és tagjainknak kedvezményt biztosítanak
a Fénypontok, az Emberi Jogi Barát Helyek:

irodánk:

http://www.amnesty.hu/fenypont

1064 Budapest, Rózsa utca 44.

telefonszámunk:
Tel./fax: +36 1 321 4799

web:
www.amnesty.hu

Bővebben

facebook:

web:

https://www.facebook.com/
Amnesty.International.Magyarorszag

www.amnesty.hu/emberi-jogi-oktatas

e-mail:

facebook:

office@amnesty.hu

https://www.facebook.com/aimoktatas

e-mail:
oktatas@amnesty.hu

