
                                                                            
 
 

Emberi jogok az iskolában - az emberi jogi nevelés elmélete, módszerei és 
lehetőségei 

 
 

Képzési felhívás pedagógusok számára 
 

a “Kompasz – Kézikönyv a fiatalok emberi jogi neveléséhez” c. kézikönyv használatához 
 
 
Az Európa Tanács Budapesti Európai Ifjúsági Központja együttműködésben az Emberi Jogi 
Nevelők Hálózatával és az Emberség Erejével Alapítvánnyal akkreditált képzést hirdet 
pedagógusok számára. (Nyilvántartási szám: A/10120/2021, engedélyszám: 317/7/2021) 

A pedagógusoknak kiemelten fontos szerepe van abban, hogy ne csak megismertessék az 
emberi jogokat a diákokkal, hanem képviseljék és át is adják számukra ezt az értékrendet. 
Hisszük, hogy ha az emberi méltóság tisztelete minél több ember számára evidencia 
lenne, sokkal kevesebb bántalmazással, konfliktussal kellene megküzdeni a 
mindennapokban, így az iskolákban is. 

2021-ben az Európa Tanács magyar nyelven is megjelentette a „Kompasz – Kézikönyv a 
fiatalok emberi jogi neveléséhez” kézikönyv második, átdolgozott kiadását. (A Kompasz 
egyébként eddig 33 nyelven jelent meg, az első és mostanáig egyetlen magyar kiadás 
pedig 2004-ben.) 

A képzés időtartama: 30 óra 

A képzés időpontja: 2021. november 26-28. 

november 26-án, pénteken 10-19 óráig  
november 27-én szombaton 9-19 óráig  
november 28-án vasárnap 9-14 óráig  

Helyszíne: Budapesti Európai Ifjúsági Központ (1024 Budapest, Zivatar utca 1-3.) 

Ellátás: 

Péntek: ebéd, vacsora; Szombat: ebéd, vacsora; Vasárnap: ebéd.  
 
Kérjük, hogy amennyiben speciális étkezést igényel, a jelentkezési lapon jelezze. 
 



A nem budapesti résztvevők számára szállást és reggelit biztosítunk. Kérjük, hogy 
amennyiben szállást igényel, a jelentkezési lapon jelezze. 

A képzés általános célja, hogy a pedagógusok 

➢ elmélyítsék már meglévő tudásukat és szerezzenek új ismereteket nemzetközi és 
hazai emberi jogi struktúrákkal és az emberi jogi szaknyelvvel (pl. emberi méltóság, 
sztereotípiák, előítéletek, megbélyegzés, kirekesztés, gyűlöletbeszéd, diszkrimináció, 
méltányosság, igazságosság, tolerancia, esélyegyenlőség, politikai és 
szabadságjogok, gazdasági és szociális jogok, globális jogok, társadalmi 
szolidaritás) kapcsolatban; 

➢ tudatosan és kompetensen használják nevelő munkájuk során a Kompaszt; 
➢ az emberi jogi nevelés tartalmának és módszereinek elsajátításával bővüljön 

nemformális módszertani repertoárjuk, a képzésen átélt gyakorlatokat képesek 
legyenek adaptálni saját csoportjaikra, 

➢ képesek legyenek saját szakterületükön emberi jogi aspektusú új pedagógiai elemek, 
foglalkozások kidolgozására, megvalósítására, az emberi jogokat képesek legyenek a 
saját pedagógiai munkájukba integrálni, 

➢ motiváltak legyenek emberi jogi természetű projektek elindítására akár az egész 
iskolára kiható innovációk területén is. 

Tematika egységek: 

➢ Bevezetés, ismerkedés 
➢ Az emberi jogok 
➢ Emberi jogi gyakorlatok 
➢ Az emberi jogi nevelés módszertana 
➢ Cselekvés 
➢ Zárás, értékelés 
 
Módszerek:  

A tréning a résztvevők aktivitásával, bevonásával változatos csoportmunkán és saját 
élményeiken alapul, a Kompasz kézikönyvekben lévő gyakorlatok kipróbálásával. Az egyéni 
és kiscsoportos munka, szituációs gyakorlatok, szerepjátékok, plenáris feldolgozás mellett 
két rövid előadás is helyet kapott a tematikában az egyik az emberi jogokról, a másik az 
emberi jogi nevelésről szól. 
 
A tanúsítvány kiadásának feltételei: 

➢ a képzés egészén való részvétel 
➢ a beadandó megfelelt szintre teljesítése  

 
▪ formai követelmény: 3-5 oldal, (min. 6000 karakter) 
▪ tartalmi követelmény 

reflexió arról, hogy milyen új ismereteket szerzett az emberi jogokról és 
milyen véleménye alakult ki az emberi jogi nevelésről a képzés során és egy 
emberi jogi téma kiválasztása és annak feldolgozására irányuló 
foglalkozás(ok) vagy program részletes terve. 



A képzés 30 kreditpontot jelent a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet szerint. 

A képzés költségeit az Európa Tanács finanszírozza, (mely tartalmazza a képzést, az 
ellátást és 1 db Kompasz kézikönyvet), így résztvevők számára térítésmentes. 

Jelentkezési határidő: 2021. november 19. 

Jelentkezés a következő űrlap kitöltésével lehetséges: 
https://forms.gle/K4DE17MCWnQtrgr7A 

 
Értesítés a jelentkezés elfogadásáról: 2021. november 22. 

Csak olyanok jelentkezését várjuk, akik a tréning teljes időtartamán részt tudnak venni 
és védettségi igazolvánnyal rendelkeznek! 
 
További információ: Szebenyi Marianna 06 30 405 5326 
 
Várjuk jelentkezését! 
 
 
 

https://forms.gle/K4DE17MCWnQtrgr7A

