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V novo šolsko leto vstopa tudi Šola človekovih pravic  

 

Ljubljana, 30. avgust 2016 –  Začetek šolskega leta je tudi za Amnesty International Slovenije 

pomemben vsakoletni mejnik, takrat se namreč po kratkem poletnem predahu med mlade in 

pedagoške delavke in delavce vrača Šola človekovih pravic (http://sola.amnesty.si). Tako se 

imenuje naš program učenja človekovih pravic, ki je ob aktivizmu, zagovorništvu in osveščanju 

pomemben steber kampanjskega delovanja organizacije.  

 

 »Delavnice AIS na izredno primeren in učencem razumljiv način seznanijo učence z obravnavano 

problematiko. Izvajalci z različnimi aktivnimi metodami dela in didaktičnim gradivom presežejo 

dnevno rutino običajnega pouka ter s tem dosežejo aktivno sodelovanje učencev. Hvaležen sem 

tudi za didaktična gradiva, ki jih bom ob podobni tematiki uporabljal tudi sam. V bodoče si želim 

ponovnega sodelovanja.« Nenad Jelenčič, učitelj na OŠ Podzemelj 

 

Kaj vse naša Šola človekovih pravic ponuja? 

 

- Izvajanje delavnic za osnovne in srednje šole o človekovih pravicah, toleranci, diskriminaciji in 

specifičnih temah, povezanih s človekovimi pravicami. Vsako leto usposobljeni izvajalci in izvajalke 

AIS izvedemo približno sedemdeset delavnic po različnih šolah. 

- Novičnik z informacijami s področja učenja človekovih pravic in s predlogi za aktivnosti v 

razredu. Prejema ga že skoraj 1000 pedagoških in mladinskih delavk in delavcev. Nanj se lahko 

zainteresirani prijavijo na spletu, kjer so na ogled tudi pretekle številke 

(http://sola.amnesty.si/mesecnik-sole-clovekovih-pravic.html). 
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- Strokovna gradiva za samostojno delo, kot so priročniki o metodah participatornega poučevanja, 

človekovih pravicah na splošno, revščini, pravici do ustreznega bivališča, predlogi za samostojno 

izvedbo delavnic, ki vključujejo navodila in nasvete za izvedbo, ter pedagoška gradiva in 

pripomočke in druga gradiva. 

- Usposabljanja o uporabi participatornih metod pri učenju o človekovih pravicah. Izkušnje, 

pridobljene na delavnici, koristijo pri vsakodnevnem delu v šoli. 

- Spletna stran sola.amnesty.si, kjer so objavljena vsa gradiva in priročniki ter aktualne novice, 

vključno z informacijami in fotografijami o delu na šolah, ki sodelujejo z AI Slovenije; na spletni 

strani pa se lahko tudi zainteresirani naročite na omenjeni novičnik in na tiskana gradiva.  

- Sodelovanje na različnih dogodkih, kot so Pot ob žici, Maraton pisanja apelov, Noč knjige in 

Festival dokumentarnega filma, kjer pripravimo posebne vsebine za mlade udeležence in 

udeleženke.  

 

Več 

 

Na leto se s Šolo človekovih pravic neposredno sreča nekaj tisoč otrok, bodisi kot udeleženci 

aktivnosti, ki jih organizira AIS, ali kot udeleženci samostojno organiziranih aktivnosti učiteljev in 

mladinskih delavcev.  

 

Že od leta 1999 Amnesty International Slovenije v šolah in različnih organizacijah izvaja različne 

izobraževalne aktivnosti. V programu pod imenom Šola človekovih pravic ustvarjamo kulturo, kjer 

so človekove pravice razumljene, branjene in spoštovane.  


