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– WZMACNIAMY RUCH PRAW
CZŁOWIEKA POPRZEZ EDUKACJĘ
PROWADZĄCĄ DO DZIAŁANIA.

Każdy i każda z nas, niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania,
może zaangażować się w edukację praw człowieka, by nauczyć się
o przysługujących nam prawach i dowiedzieć się, jak ich bronić.
Edukacja praw człowieka towarzyszy ludziom w rozwijaniu
umiejętności i postaw promujących równość, godność i szacunek
wewnątrz lokalnych społeczności, w społeczeństwach i na całym
świecie.

EDUKACJA O PRAWACH CZŁOWIEKA
BUDUJE:

Wartości, postawy
i zachowania
Pomaga zrozumieć
wartości, postawy
i zachowania
wzmacniające
poszanowanie
praw człowieka.

Wiedzę
Uczy o
prawach
człowieka
i mechanizmach
ich ochrony.

Umiejętności
podejmowania działań
Pomaga zdobyć
umiejętności praktycznego
stosowania praw człowieka
w codziennym życiu
oraz podejmowania
działań w celu
obrony i promowania
praw człowieka.

Zostałam zaproszona na moje pierwsze warsztaty o
prawach człowieka. To była niezwykła przygoda!
Pamiętam, że po pierwszym weekendzie jeszcze przez
tydzień nie spałam z podekscytowania, bo czułam,
że tyle jeszcze mogę zrobić, żeby młodzi ludzie nie zatracili
tych pięknych wartości, z którymi ja dorastałam.
— Monika,

nauczycielka, uczestniczka warsztatów Amnesty International

UCZ SIĘ
ANGAŻUJ
ZMIENIAJ
UCZ SIĘ.
Edukacja w dłuższej perspektywie zmienia postawy i zachowania, przyczyniając się do
powszechnego poszanowania praw i równości. Wzmacnia wiedzę, uczy umiejętności
stawania w obronie praw swoich i innych ludzi. Rozwijanie świadomości praw człowieka
może być pierwszym krokiem do podejmowania działań na rzecz równości i różnorodności.
Edukacja praw człowieka daje oręże umożliwiające sprzeciw wobec dyskryminacji i innych
naruszeń praw człowieka. Poprzez warsztaty dla młodzieży, szkolenia dla osób pracujących
z młodymi ludźmi, a także realizowane wspólnie akcje i projekty, edukacja umożliwia
osobom uczestniczącym zrozumienie koncepcji praw człowieka i uwzględnienie jej w
wyznawanych wartościach i codziennych wyborach.

ANGAŻUJ.
Stworzona z myślą o działaniu edukacja praw człowieka inspiruje, angażuje i daje siłę.
Korzystając z siły globalnej sieci Amnesty International, edukacja zapewnia przestrzeń, w
której młodzi ludzie mogą rozwijać swoje pomysły i dokonać prawdziwej zmiany. Czynna i
skupiająca się na podejmowaniu akcji edukacja pozwala uczniom i uczennicom ukształtować własne ścieżki działania. Docierając do ludzi na poziomie lokalnym i międzynarodowym, edukacyjne podróże łączą tysiące młodych osób wewnątrz ich społeczności i na
całym świecie, aby badały, dyskutowały i mierzyły się z najważniejszymi wyzwaniami dla
praw człowieka naszych czasów.

ZMIENIAJ.
Jesteśmy ruchem działającym na rzecz sprawiedliwości, godności i równości. W 2019
roku ponad 2600 osób z całej Polski wzięło udział w naszych projektach edukacyjnych,
z czego prawie połowa podjęła działania na rzecz obrony praw człowieka. Pisaliśmy listy
w obronie osób, których prawa są łamane, okazywaliśmy solidarność z ludźmi narażonymi
na naruszenia praw człowieka, organizowaliśmy warsztaty i akcje w naszych społecznościach, uczestniczyliśmy w protestach. Jest wiele sposobów na podjęcie działań na rzecz
praw człowieka!

JAK
DZIAŁAMY?

Po ukończeniu warsztatu lub szkolenia o prawach człowieka, osoby
uczestniczące wyposażone są w wiedzę, umiejętności i nastawienie
pozwalające im na pewny i zdecydowany udział w obronie praw
człowieka oraz zmienianie świata, w którym żyją. Edukacja o prawach
człowieka angażuje osoby na wiele różnych sposobów - od warsztatów
i szkoleń stacjonarnych, poprzez lekcje praw człowieka w klasie,
nanoedukację w mediach społecznościowych czy kursy online.

SZKOLNE GRUPY PRAW CZŁOWIEKA
Szkolne Grupy Praw Człowieka to zorganizowane grupy uczniów i uczennic, które w swojej
szkole promują i działają na rzecz praw człowieka, organizując warsztaty, akcje takie jak
Maraton Pisania Listów i budują społeczność ludzi przyjaznych prawom człowieka w szkole.
Grupy te działają w kilkudziesięciu szkołach w całej Polsce.

PROJEKTY EDUKACYJNE
Projekty skupiają się na wybranych kwestiach związanych z prawami człowieka, takich jak
mowa nienawiści, prawa uchodźców i uchodźczyń, przeciwdziałanie dyskryminacji.
Realizowane w szkole i poza nią, oferują możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności, które
możesz wykorzystać, planując i realizując akcje na rzecz praw człowieka
w swojej lokalnej społeczności.

SIEĆ EDUKATORÓW I EDUKATOREK PRAW CZŁOWIEKA
Sieć edukatorów i edukatorek praw człowieka to środowisko ludzi zaangażowanych w
budowę kultury praw człowieka w Polsce. Wspieramy się nawzajem w rozwoju i dzielimy
doświadczeniami. Poprzez naszą pracę staramy się kształtować postawy, rozwijać wiedzę
i umiejętności umożliwiające skuteczną obronę praw swoich i innych ludzi. Regularnie
podnosimy nasze kompetencje podczas szkoleń i warsztatów w kraju i za granicą.
Nasze podejście polega na wyposażeniu osób pracujących z młodzieżą nie tylko w istotne
treści poruszające problematykę praw człowieka, ale również w wiedzę i umiejętności
w obszarze aktywnych metod przekazywania wiedzy, facylitacji, projektowania szkoleń
i organizacji akcji. Podnoszenie kompetencji odgrywa kluczową rolę w tworzeniu silnej sieci
osób zajmujących się prawami człowieka, zarówno wewnątrz ruchu, jak i poza nim.

ROZWÓJ ZASOBÓW
Zapewniamy liczne materiały edukacyjne, podręczniki metodyczne, scenariusze zajęć
i zbiory dobrych praktyk, wyposażając młodzież i osoby z nią pracujące w narzędzia
potrzebne do prowadzenia kampanii oraz edukowania samych siebie i innych w temacie
praw człowieka.

https://amnesty.org.pl/co-robimy/edukacja/

