
Otthoni, előre elvégzendő házifeladat: A Bevezetés az Emberi Jogokba című online kurzus (első moduljának) elvégzése 

Tantermi tevékenység  

Idő (perc) Tartalom Tanulói tevékenységek Eszközök 

5’ Tanterem elrendezése mindenki segít asztalokat és székeket 

pakolni, hogy egy kört alakítsunk ki a 

székekből 

asztalok, padok, székek 

5’ Otthoni munka ellenőrzése 

 

A tanár vezetésével a csoport összeszedi, 

hogy miről szólt az online kurzus. Itt kiderül, 

hogy a csoport mennyire végezte el a 

feladatot.  

VAGY 

A tanár állításokat tesz fel, és akire igaz az 

állítás, az feláll a székéről és leül egy 

felszabaduló helyre. Az állítások a következők 

lehetnek:  

- emlékszem, hogy mi volt a kurzus 

tartalma 

- izgalmasnak találtam az online 

kurzust 

- teljesen elvégeztem az online kurzust 

- vannak kérdéseim a kurzusban 

tanultakkal, stb. 

A tanulók egymás válaszaiból elhelyezik 

magukat és tudásszintjüket a csoport 

többi tagja között. 

jegyzet a kurzus tartalmáról, esetleg előre 

megírt állítások 



25’ A tanár megkéri a diákokat, hogy mindenki 
válasszon magának egy emberi jogot, majd 4-
5 fős kis csoportokban mondják el 
egymásnak, hogy miért pont azt az emberi 
jogot választották.  
Ezután a tanár megkéri a résztvevőket, hogy 
az alapján álljanak a következő csoportok 
egyikébe, hogy az általuk választott jog 
melyik csoportba tartozik:  

- Ahhoz, hogy ezek a jogok 
érvényesüljenek, az államnak nem 
kell tennie semmit, csak tiszteletben 
kell tartania őket.  

- Ahhoz, hogy ezek a jogok 
érvényesüljenek, az államnak tennie 
kell valamit.  

- Ahhoz, hogy ezek a jogok 
érvényesüljenek, az államnak 
védelmeznie kell az embereket 
cégektől és más államoktól.  

Ha mindenki beállt egy csoportba, akkor a 
tanár megkéri a kis csoportokat, hogy 
beszéljék át, hogy ki milyen jogot választott, 
és hogy mind egyetértenek-e abban, hogy 
ezek a jogok ebbe a csoportba tartoznak. Ha 
megvan a beszélgetés, akkor a kis csoportok 
választott szóvivője bemutatja a csoportba 
tartozó jogokat egy példa segítségével. pl.: 
„ahhoz, hogy érvényesüljön az egészséghez 
való jog, az államnak korházakat kell építenie 
és orvosokat meg szakembereket képeznie, 
tehát az államnak itt pozitív kötelezettségei 
vannak” 

Beszélgetés, csoportmunka, érvelés, Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata. 

Segédlet az adott kategóriák 

definíciójához 



További opcionális csoportbontási 
lehetőségek:  

- abszolút jogok – nem abszolút jogok 

- polgári és politikai jogok – szociális és 
gazdasági jogok 

- jogok, amik szerintük érvényesülnek 
Magyarországon – jogok, amik nem 
mindig érvényesülnek 
Magyarországon 



10’ A tanár megkéri a résztvevőket, hogy 
foglaljanak helyet újra egy nagy körben, majd 
felteszi a következő kérdést, amire mindenki 
egymás után válaszol: 

- Mi az, amit ma tanultál, vagy ami 
neked nagyon izgalmas volt a mai 
órából? 

  

 


