
Képzési felhívás

A Kompasz – Kézikönyv a fiatalok emberi jogi neveléséhez és a Kiskompasz – Kézikönyv a gyermekek

emberi jogi neveléséhez című  kézikönyvek használatához

Az emberi jogok és az Európa Tanács1

Az 1950-ben az Európa Tanács által létrehozott és aláírt Emberi Jogok Európai Egyezménye mérföldkő az

emberi jogok történetében. Az egyezményben foglalt jogok mára a szervezet 46 tagállamában, köztük

Magyarországon is a nemzeti alkotmányok részét képezik, védelmükről pedig az Emberi Jogok Európai

Bírósága gondoskodik: bárki, akinek valamely állam megsértette az egyezmény szerinti jogait, keresettel

fordulhat ehhez a bírósághoz. Ez a korábban precedens nélküli lehetőség a nemzetközi színtéren ruházta

fel jogokkal az egyéneket. A jogsértést megállapító ítélet kötelező az érintett országra nézve. Az ítéletek

végrehajtását az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága felügyeli.

Az emberi jogi nevelés fontossága

Az emberi jogokat nem lehet pusztán jogi eszközökkel megvédeni. Az emberi jogok érvényesülése csak

olyan társadalmi közegben lehetséges, amelyben él és virágzik az emberi jogi kultúra. Ahol az

állampolgárok – köztük a fiatalok is – tisztában vannak emberi jogaikkal, készek és képesek kiállni

védelmükben, és mindennapi életükben is élni velük. Az emberi jogi nevelés célja ezért az emberi jogok

kultúrájának megteremtése, ehhez pedig az emberi jogi nevelésnek minden tanulási folyamatban

kulcsszerepet kell betöltenie.

Kompasz, Kiskompasz

A két kézikönyvet az Európa Tanács azzal a céllal jelentette meg, hogy ösztönözze és támogassa az emberi

jogi nevelést, támogassa azokat a szakembereket – akár formális, akár nemformális tanulási közegben –,

akiknek célja, hogy a gyerekek és fiatalok számára érthetővé és élvezhetővé tegyék az emberi jogok széles

és komplex témáját.

A Kompasz angolul 2002-ben jelent meg először, és eddig 33 nyelvre lett lefordítva, magyarul először

2004-ben került kiadásra. A Kiskompasz 2007-ben jelent meg, magyarul pedig 2009-ben. A mostani

1 Az Európa Tanács a földrész legfontosabb emberi jogi szervezete, 46 tagállama van, köztük az Európai Unió összes
tagországa. Az Európa Tanács minden tagállama csatlakozott az Európai Emberi Jogi Egyezményhez, melynek célja az
emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság védelme.



képzés aktualitását többek között az adja, hogy az átdolgozott Kompasz 2021-ben, a Kiskompasz pedig

2022-ben jelent meg magyar nyelven.

A Kompasz konkrét ötletekkel, interaktív gyakorlatokkal igyekszik megkönnyíteni a tanárok, ifjúsági

vezetők, trénerek, képzők munkáját, akik szeretnék a fiatalokat bevonni, motiválni és aktivizálni annak

érdekében, hogy tanuljanak az emberi jogokról, tegyék azokat szemléletük részévé, és ha kell, aktívan

cselekdjenek  is értük.

A Kiskompasz a gyerekek (5-13 éves korosztály) emberi jogi nevelését megkönnyítő gyakorlati

segédeszköz. Ösztönzést, ötleteket és gyakorlati segítséget nyújt a gyerekekkel foglalkozó

szakembereknek az emberi jogok gyerekekkel közös felfedezéséhez. A könyvben található gyakorlatok a

gyerekek motivációira, tapasztalataira és megoldáskeresésére építenek.

A két kézikönyv meghatározó szerepet játszott abban, hogy az emberi jogi megközelítés alapvetővé vált,

nem csak az oktatásban, hanem az ifjúsági munka és az ifjúságpolitika területén is. Az ennek nyomán

kialakuló emberi jogi tudatosság magabiztosabbá, kompetensebbé, felelőségteljesebbé teszi, és egy

életen át elkíséri a fiatalokat, akik mindezt a jövő generációinak is tovább tudják majd adni. Ez a folyamat

pedig a demokratikus társadalmi konszolidáció alappillére.

Kiket várunk a képzésre?

Olyan szakemberek jelentkezését várjuk, akik fiatalok, gyerekek közösségével foglalkoznak: pedagógusok,
szociális segítők, iskolapszichológusok, ifjúságsegítők, képzők, trénerek.

A képzés alapozó jellegű, olyanok számára ajánljuk, akik emberi jogi képzésen még nem vettek részt.

A képzés célja, hogy a résztvevők:

● elsajátítsák a fiatalok emberi jogi neveléséhez szükséges kompetenciákat – készségeket,
ismereteket és attitűdöket, 

● megismerkedjenek a kézikönyvekkel,
● a szakirodalom helyi adaptálásával saját munkájukba be tudjanak illeszteni emberi jogi

vonatkozású témákat,
● olyan ismereteket és készségeket szerezzenek, amelyek révén képessé válnak arra, hogy

képviseljék és előmozdítsák saját tágabb környezetükben az emberi jogi nevelés ügyét, 
● legyen rálátásuk arra, milyen szervezeteket, képzőket hívhatnak meg a releváns témák

feldolgozása érdekében.



A képzés időtartama: 3 nap

A képzés időpontja: 2022. november 11. 9.00 órától november 13. 18 óráig (a messzebbről érkezőknek

előző éjszakára is biztosítunk szállást)

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

A képzés formája: bentlakásos képzés, szállást kétágyas szobákban biztosítunk (a képzés intenzitása miatt

a budapesti résztvevőket is kérjük, hogy aludjanak bent)

Ellátás: teljes ellátást biztosítunk, mely tartalmazza a reggelit, ebédet és vacsorát, valamint két

kávészünetet. Kérjük, hogy amennyiben speciális étkezést igényel, a jelentkezési lapon jelezze.

A képzés díja: 12.000 Ft, mely tartalmazza a képzést, szállást, teljes ellátást és a 2 db kézikönyvet

A továbbképzési pontértéke:
pedagógusok számára 30 pont
“Emberi jogok az iskolában tréning - az emberi jogi nevelés elmélete, módszerei és lehetőségei”

című (317/7/2021) akkreditált pedagógus továbbképzés

szociális szakemberek számára 32 pont
“Tudni és tenni – emberi jogok a szociális munkában” (S-01-010/2021) című szociális

továbbképzés

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

a képzés egészén való részvétel
a beadandó “megfelelt” szinten való teljesítése

A résztvevők kiválasztása az alábbi szempontok alapján történik:

a jelentkező fiatalok, gyerekek csoportjával való kapcsolata
regionális megoszlás (szeretnénk, ha minden régióból lenne 3-4 résztvevő)
a jelentkező kész megtervezni és végrehajtani egy emberi jogi neveléssel kapcsolatos projektet
saját környezetében, ez lehet pl. egy tolerancia-nap, egy emberi jogi vetélkedő, egy
foglalkozássorozat, egy tanórai keretek között megvalósított program stb.

A képzésre ezen JELENTKEZÉSI LAP kitöltésével lehet jelentkezni.

A JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE: 2022. SZEPTEMBER 30.

Csak olyanok jelentkezését várjuk, akik a tréning teljes időtartamán részt tudnak venni.

További információ: Szebenyi Marianna 06 30 405 5326, szebenyim@gmail.com

Várjuk jelentkezését!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3O81aBBbkKqJ9oloSdzIsl43F_kGGxexVmqrbJCpnfpiwFg/viewform?usp=sf_link
mailto:szebenyim@gmail.com

