
AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG 
EMBERI JOGI OKTATÁSI PROGRAMJAI

RÓLUNK
Az Amnesty International több mint 7 millió olyan ember globális mozgalma, akik 
az igazságtalanságokat személyes ügyüknek tekintik. Olyan világért kampányo-
lunk, ahol az emberi jogok mindenki számára egyformán elérhetőek. Olyan 
emberek a tagjaink és támogatóink, mint te. Politikai ideológiáktól, gazdasági 
érdekektől és vallásoktól függetlenül működünk. Egyetlen kormány sem úszhatja 
meg az alapos vizsgálatunkat. Számunkra nincs reménytelen ügy.

A témák mellett kiemelten fontos, hogy a hat tantárgyra osztott feladatcsomag 
(irodalom, történelem, reál, nyelvek, művészet, média) feladatsorai kövessék a 
korosztály igényeit, vagyis mind módszertanukban, mind tartalmukban igazod-
janak a szórakoztatva tanulás elvárásaihoz. Az önkéntes képzőink (összponto-
zók) által készített feladatcsomagokat a diákok a havi rendszerességű találkozón 
kapják meg, ahol a versenyzés mellett tér nyílik a közösségépítésre, ismerkedésre 
is. A találkozók helyszíne gyakran a Katona József Színház Sufnija, ahol szín-
házi foglalkozásokon, filmvetítéseken vehetnek részt az összpontosok, időnként 
a színház ifjúsági tagozatának egy-egy csoportjával közösen. Az Összpont leg-
nagyobb kihívása a félévenként megszervezett egész napos Disputa, ahol a 
versenyző csapatok emberi jogi tételmondatokat vitatnak meg egymással, ötfős 
zsűri jelenlétében. A kilenc hónapon át tartó Összpont követi az emberi jogi ese-
ményeket, naprakész és hiteles információkkal látja el az érdeklődő fiatalokat, 
érzékenyíti őket a világban megtapasztalható előítéletes, diszkriminatív, rasszista 
és gyűlölködő történések áldozatainak, következményeinek megértésére, teret ad 
a saját és mások jogaiért való kiállásra. A verseny ingyenes, az értékes díjak   
mellett  a legmotiváltabb összpontosok lehetőséget kapnak a nyári táborunkban 
való részvételre is.
Jelentkezni lehet:
az oktatas@amnesty.hu e-mail címre küldött levéllel (iskola neve, csapat neve, 
kapcsolattartó neve és elérhetősége) minden év szeptember 15-ig.

ÖSSZPONT – Emberi Jogi Verseny Középiskolásoknak
(9-11. osztályosok, 9 hónap)

A középiskolásoknak szóló levelezőverseny októbertől 
május végéig olyan emberi jogi témákkal foglalkozik, 
mint a szegénység elleni küzdelem; a rasszizmus; az 
LMBTI emberek, a roma emberek és a menekültek jogai. 

Pénzes Júda
emberi jogi képzési koordinátor

tisztelet, egyenlőség, méltóság. Szerepjátékok az előítéletekről, a védett 
kisebbségekről, értékeinkről, a nemi identitásról, az emberi jogokról és a civil 
hozzáállásról. A képzéseket adományokból finanszírozzuk, a résztvevők számára 
ingyenesek. 

Várható utazásaink például:

Budapest Keleti – Budapest Déli – Budapest Keleti   
Budapest – Kisvác –  Budapest                              
Budapest – Székesfehérvár – Budapest                   
Budapest – Nagybátony – Budapest                        
Budapest – Balatonakali – Budapest                       
Budapest – Miskolc– Budapest                               
Budapest – Pécs – Budapest                                  

Számlaszámunk: 11706016-20818964 - 00000000 (OTP)
A közleménybe kérjük írja be, melyik programot szeretné támogatni. 
Címünk: 1064 Budapest, Rózsa u. 44.

További információk:
Szervezetünkről: www.amnesty.hu
Az emberi jogi oktatásról: www.amnesty.hu/emberi-jogi-oktatas/tamogatas
A képzésekről képek, videók, bejegyzések: www.facebook.com/aimoktatas
Ha szeretne aktivistánk lenni: www.amnesty.hu/aktivista
Ha szeretne képzőnk lenni: www.amnesty.hu/kepzo
Ha szeretné rendszeresen támogatni munkánkat: www.amnesty.hu/legy-tagunk
Ha szervezetünkkel kapcsolatban bármilyen kérdése van: office@amnesty.hu 

Az Amnesty International Magyarország független emberi 
jogi szervezet, működésünket adományokból finanszírozzuk. 
Minél több fiatalhoz és felnőtthöz szeretnénk eljutni. Az 
adományokra különösen a vidéki utazáshoz van kiemelten 
szükségünk ugyanis jelenlegi költségvetésünk nem tudja 
fedezni a vidéki utazások költségeit, s ezért kérjük 

segítségüket. Amennyiben módjukban áll, kérjük támogassanak minket, hogy 
minél több iskolába eljuthassunk!

  700 forint
1490 forint
2900 forint
4700 forint
6130 forint
8010 forint
9210 forint



ELLENSÉG-ÓRA 
(6-12 évesek, 45 perc)

Ki az ellenség? Hogyan lesz valaki ellenség? Hogyan lesz az 
ellenségből ismerős? A kisiskolásoknak készült órán drámape-
dagógiai eszközökkel, csoportos beszélgetésekkel, disputával, 

drámajátékokkal és meséléssel jutunk el a kutyák és a macskák ellenséges-
kedésétől a háborúban egymás ellen harcoló “ellenségekig”. A képzéseket 
adományokból finaszírozzuk, a résztvevők számára ingyenesek.

AMNESTY-ÓRA
(13 éves kortól, 45 perc)

Mit csinál az Amnesty? Mik azok az emberi jogok?  
Szervezetünk munkáját, az emberi jogok szemléletét és 
átfogó tartalmát mutatjuk be azoknak az osztályoknak, iskolai

csoportoknak, felnőtt közösségeknek, akik érdeklődnek munkánk iránt. A  foglal-
kozások során drámapedagógiai módszerekkel, vetítéssel, beszélgetéssel érzéke-
nyítjük a résztvevőket. A képzéseket adományokból finanszírozzuk, a résztvevők 
számára ingyenesek. 

MI A GYŰLÖLET-BŰNCSELEKMÉNY?
(13 éves kortól, 90 perc)

Hogyan lehet az előítéletekből népirtás? Mik azok a védett 
kisebbségek? Mit jelent pontosan a közösség tagja ellen 
elkövetett bűncselekmény, hogyan ismerjük fel, mit kell ten-

nünk, miért olyan fontos, hogy tudjunk róla? Szervezetünk egyik legfontosabb 
kampányát érzékenyítő drámajátékokkal, kiscsoportos feladatokkal, esetelem-
zésekkel dolgozzuk fel. A képzéseket adományokból finanszírozzuk, a résztvevők 
számára ingyenesek.

MI LENNE, HA?
(13 éves kortól, 45 perc)

Ki a menekült? Miért menekül? És utána mi lesz? 
Szervezetünk kiemelten foglalkozik a menekülteket érő rend-
szerszintű jogsértésekkel. A témával kapcsolatban nélkülöz-

hetetlen az empátiára való képesség. Egész órás kiscsoportos szerepjáték ér-
zékenyítő feladatokkal, közös megbeszéléssel, hogy megértsük, min mennek 
keresztül emberek milliói szerte a világban, s az emberi jogok nézőpontjából ez 
mit is jelent, és mi ebben a mi szerepünk. A képzéseket adományokból finan-
szírozzuk, a résztvevők számára ingyenesek.

FIÚ ÉS LÁNY
(felső tagozattól, 90 perc)

Ki a fiú és ki a lány? Mit jelent a nemi identitás? Miért nem 
akar valaki házibuliba menni? Előítélet-mentesítő drámape-
dagógiai foglalkozás, kiscsoportos és egyéni feladatokkal,

szerepjátékkal. A felső tagozatosoknak, középiskolásoknak és felnőtteknek is 
ajánlott óra a Te, én, mi és az emberi jogok tematikának is része. Az LMBTI 
emberek jogegyenlősége is kiemelt küldetése szervezetünknek, s ez az érzéke-
nyítő foglalkozás alkalmas a téma bevezetésére. A képzéseket adományokból 
finanszírozzuk, a résztvevők számára ingyenesek.

HOGYAN NE BÁNTSD MEG A GYEREKET
(pedagógusoknak,  90-120 perc)

Miért nem figyel minden diák? Miért szemtelen, dacos, zárkó-
zott? Nem csak heteroszexuális, keresztény, fehér, egészség-
es, magyar gyerekek ülnek az iskolákban, s így nem elég, ha 
csak a heteroszexuális, keresztény, fehér, egészséges, magyar

gyerekeket szólítjuk meg az óráinkon. Drámapedagógiai foglalkozás szerepjá-
tékkal, kiscsoportos feladatokkal, mindennapi élethelyzetek méltóságot bántó 
következményeiről; nagy megbeszélés és szituációs játékok a nem kívánt követ-
kezmények elkerülési módjairól, eszközökről, lehetőségekről. A képzéseket 
adományokból finanszírozzuk, a résztvevők számára ingyenesek.

HOGYAN NE BÁNTSD MEG A MÁSIKAT
(cégeknek, szervezeteknek  90-120 perc)

A napi nyüzsgésben mindenki el van foglalva magával, 
nem nyitunk a másik felé, s nem látjuk a sokszínűség 
előnyeit. Ez emberi jogi sérelmekhez is vezethet. Miért is? 

Érzékenyítő foglalkozás drámapedagógiai eszközökkel, szerepjátékkal, kiscsopor-
tos feladatokkal, élethelyzetek méltóságot bántó következményeiről; nagy meg-
beszélés és szituációs játékok a nem kívánt következmények elkerülési mód-
jairól, eszközökről, lehetőségekről. A képzéseket adományokból finanszírozzuk, a 
résztvevők számára ingyenesek.

TE, ÉN, MI ÉS AZ EMBERI JOGOK
(felső tagozatosoknak 4x90 perc, középiskolásoknak 2x90 p.)

Előítélet-mentesítő és érzékenyítő képzéssorozat, mely alkal-
mas friss vagy problémásan működő osztályközösségek, cso-
portok összecsiszolására, magunk s egymás megismerésére.

Drámapedagógiai és kreatív workshopok az emberi jogi szemlélet alapjairól:


