
 

 

 

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! 

 

Szeretnénk figyelmébe ajánlani az amszterdami Anne Frank Ház újabb oktatási 

programját. A Free2Choose  részben magyar középiskolások által készített rövid videók 

bemutatásával összekapcsolt, emberi jogokat tematizáló vitafórum. Ötlete az amszterdami 

múzeum és emlékhely megtekintését lezáró hasonló rövid videóin alapszik. 

Ezen levelünkkel tisztelettel felkérjük az Önök intézményét, hogy működjenek együtt a 

programban, ezáltal segítve diákjaik kritikai érzékének fejlesztését, valamint az alapvető 

emberi jogokkal kapcsolatos ismereteik bővítését.  

A Free2Choose célja, hogy felhívja a fiatalok figyelmét alapvető emberi jogaink 

fontosságára. Kiválóan alkalmas arra, hogy a diákoknak és az érdeklődőknek inspiráló 

fórumot teremtsen olyan viatott témákkal kapcsolatban, melyek megoldásának kulcsa a 

konstruktív párbeszéd mentén kialakított társadalmi konszenzus. 

A program keretében egy-egy osztályban 45, vagy lehetőség szerint 90 perces 

foglalkozást tartanánk a vita és az eszmecsere különböző eszközeivel. Olyan témákat 

érintenénk, mint a szólásszabadság, a vallásszabadság, a magánélethez való jog, a 

tüntetéshez való jog illetve a sajtószabadság. A beszélgetéseket egy-egy rövid videó fogja 

elindítani, amit akár előzetesen is a tanárok rendelkezésére bocsátunk. Minden olyan iskola, 

amely részt vesz a programban, ingyenesen megkapja ezt az oktatócsomagot, így a 

továbbiakban a tanárok önállóan is felhasználhatják az oktatás során.    

A foglalkozás segítségével fejlesztjük a diákok kritikai érzékét azokkal az értékekkel 

kapcsolatban, amelyek modern demokratikus társadalmaink alapját képezik. A fiatalok 

megtanulhatják, hogy alapvető emberi jogaink és szabadságunk nélkülözhetetlenül fontosak 

a társadalomban, és hogy ezeknek megvannak a maguk korlátai is. A Free2Choose által 

alkalmazott módszer az aktív figyelemre, az egymásra figyelésre és a véleménykülönbségek 

tiszteletben tartására épít. Ezek a tulajdonságok az önálló és tudatos állampolgár fő 

személyiségjegyei. Hisszük, hogy ezen a programon keresztül minél több iskolának meg 

tudjuk mutatni a konstruktív párbeszéd fontosságát és készségfejlesztő erejét.  

A foglalkozás semmiféle anyagi vonzattal nem jár a fogadó iskolák számára.  

Egy iskolában több osztálynak is szívesen tartunk foglalkozást.   

Az alábbi linken megtekintheti azoknak a diákok által készített rövidfilmek egy 

részét melyekhez hasonlókat használunk a foglalkozás során: 

 https://www.youtube.com/user/AnneFrankVerein/videos 

 

Jelentkezési szándékát az alábbi email címen jelezheti, illetve amennyiben bármilyen 

kérdése merülne fel a program kapcsán, kérem, keressen bizalommal! 

 

magyar@annefrank.nl 
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