
Tisztelt Igazgatónő, Igazgató úr, tisztelt Kolléga!

Engedje  meg,  hogy  a  figyelmébe  ajánljam az   Amnesty  International  Magyarország  idén  már
negyedik alkalommal meghirdetett  Összpont középiskolásoknak szóló emberi  jogi  versenyét.  Az
egész  tanévet  lefedő  versenyünkben évről  évre  egyre  több  csapat  vesz  részt,  idén  szeretnénk
tizenkettő-tizenötre  növelni az induló csapatok számát. Az Összpont elsősorban levelezőverseny,
de a havi csomagokhoz rendszeres találkozók kapcsolódnak kulturális programokkal, disputával és
ha lehetőségeink engedik, nyári táborral.
Bízunk benne, hogy idén az Önök iskolája is csatlakozik hozzánk!

Mi a verseny célja?
Célunk, hogy a résztvevők érzékenyebbé és elkötelezettebbekké váljanak az emberi jogok iránt,
valamint többek között az alábbi témákban bővüljön a tudásuk:

• a véleménynyilvánítás szabadsága és a jogvédők helyzete a világban
• a roma kisebbség helyzete Magyarországon
• az LMBTI (Leszbikus Meleg Biszexuális Transznemű és Interszexuális) kisebbség helyzete

Magyarországon
• a menekültek globális helyzete
• a kínzás tilalma és a halálbüntetés
• a nők és a gyerekek jogai a világ országaiban

Reméljük, hogy a résztvevő diákok számára hosszú távon fontossá válnak az emberi jogi értékek és
hozzájárulhatunk ahhoz, hogy felelősen gondolkodó és cselekvő állampolgárokká váljanak.

Mi az Amnesty International Magyarország?
Az Amnesty International több mint 7 millió ember globális mozgalma. Olyan embereké, akik mind
kiállnak  az  igazságtalanságok  ellen.  Függetlenek  vagyunk  mindenfajta  politikai  ideológiától  és
szervezettől, gazdasági vagy vallásos érdekektől. 

Az  Amnesty  International  Magyarország  a  nemzetközi  mozgalom  része,  munkája  szorosan
kapcsolódik  a  nemzetközi  kampányokhoz.  A magyar  szervezet  feladatának tekinti  azt  is,  hogy
egyes magyarországi  emberi  jogi  problémákkal  kapcsolatban szót  emeljen és fellépjen,  ezáltal
hozzájárulva a magyarországi emberi jogi helyzet javításához.

Milyen tantárgyhoz kapcsolódik a verseny?
A  havi  csomagokban  a  feladatok  hatféle  tantárgy(csoport)  köré  szerveződnek:  irodalom,
történelem, idegen nyelv, reál, média és művészetek, de a téma miatt kapcsolódnak például a
társadalomismeret, etika, pszichológia, osztályfőnöki órákhoz és tematikus szakkörökhöz.
A  feladatokat  tartalmilag  és  módszertanilag  a  korosztályhoz  igazítjuk,  a  feladattípusok  pedig
rendkívül  változatosak,  az  elmélyülést  és  gondolkodást  igénylőtől,  az  internetes  kutatással
megoldhatón keresztül egészen a kreatívig terjednek.



Milyen a verseny pontozása?
Minden feladatlapon feltüntetjük a maximálisan elérhető pontszámot és az értékelés szempontjait.
Egy feladatcsomag 180 pontos, tantárgyanként 30-30 ponttal.
A csapatok további pontot szereznek a programokon való részvételért (50 pont) és a dispután, az
elért helyezéstől függően (I. helyezett 180, II. helyezett 150, III.  helyezett 120 pont, minden
további résztvevő 50 pont).

Kiknek ajánljuk a versenyt?
Azoknak  a  diákoknak,  akik  szeretnének  minél  többet  megtudni  az  emberi  jogokról,  szeretnek
csapatban versenyezni és szívesen megismerkednek hasonló érdeklődésű fiatalokkal.
Azoknak  a  tanároknak,  akik  fontosnak  tartják,  hogy  a  tanulóik  megismerjék  az  emberi  jogi
szemléletet, de keveslik azt a tudást, ami a tanórákon eljut hozzájuk. Akik szeretnék, ha a tanulók
közösségteremtő  erejű  programokon  vennének  részt,  tovább  fejlődne  problémamegoldó-  és
vitakészségük, kritikai gondolkodásuk és elkötelezettebbé válnának a hazai civil szféra iránt.

Kik nevezhetnek?
Elsősorban budapesti és Pest megyei középiskolák nevezését várjuk, iskolánként legfeljebb két,
minimum 6, maximum 10 fős csapat nevezhet. Az ideális korosztály a 9. és 10. évfolyam.
Jó, ha a csapat munkáját tanár is támogatja az iskolában, de ha ez nem megoldható, önkéntes
képzőink szívesen mentorálják a csapatokat.

Milyen díjakat lehet nyerni?
Minden résztvevő csapat tárgyi díjazásban részesül, a legjobbak szabadidős programlehetőséget is
nyernek.
Ha lehetőségeink engedik, nyáron emberi jogi tábort szervezünk, amelyre meghívást kap a teljes
győztes  csapat,  valamit  csapatonként  két  fő.  Az  utazást,  szállást  és  étkezést  az  Amnesty
International Magyarország finanszírozza.

Hol található bővebb információ a versenyről?
A  versenyről  bővebben  olvashatnak  a  honlapunkon:  http://www.amnesty.hu/emberi-jogi-
oktatas/osszpont

Milyen költségekkel jár?
A nevezés és a részvétel díjtalan, a csapatoknak kizárólag a találkozókra való utazás költségét kell
állniuk.

Hogyan lehet nevezni? 
Az  oktatas@amnesty.hu-ra szeptember 20. 16:00-ig elküldött e-mailben. Kérjük tüntessék fel a
csapattagok nevét, osztályát és az iskola és a kapcsolattartó tanár nevét és elérhetőségeit.

Várjuk jelentkezésüket!

Üdvözlettel: Landy Annamária
emberi jogi képzési koordinátor
oktatas@amnesty.hu
36 70 600 1241
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