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Cidade de Koka 

Cidade de Koka Planejamento básico sobre educação dos direitos humanos

Ítens principais
do planejamento

1. Promoção sobre organização de formação de líderes
~ Para promover detalhadamente em várias áreas ~

2. Promoção sobre estudos básicos ~ Para entender 
os direitos humanos como um problema seu ~ 

3. Intercâmbio e colaboração na construção regional
~ Procurar entender, encontrar e ter contato ~ 

 ポルトガル語



O que este planejamento almeja.

Cidade que respeita os direitos humanos
Formação de pessoas Formação regional

    Aumentar ensino e
      conscientização
Acumular aprendizagem sobre
direitos humanos e transmitir
para as pessoas próximas

    Assimilar que os direitos
  humanos é um problema pró
  prio
Pensar que os direitos humanos devem
ser envolvido em seu cotidiano

   Encontrar, Contato e
   Compartilhar
Participar em vários intercâ
mbios, ter contato com pessoas
e aprender vários valores e
formas de viver

A cidade de Koka, apoia a aprendizagem de todos os cidadãos através de 3 iniciativas

Promoção para aprendizagem
de pontos principais

Formação de líderes para
organização de promoção

Formação regional para 
intercâmbio e colaboração

Consertar os motivos que
levaram o ensino dos direitos
humanos, a serem vistos
como “ norma, e problema do
outro” e  reconstruir essas 
idéias para “ Igualdade, 
alegre e objetivo ”. Também, 
almejamos a promoção para
ensino de pontos principais
sobre os direitos humanos, e
na formação de pessoas
responsáveis que ajam com
seriedade para todas as
violações dos direitos
humanos. 

Promoção organizacional na
educação e esclarecimento
sobre os direitos humanos e
formação de líderes, através
de ensino sistemático e
promoção de líderes que
tenham conhecimento e
necessidades de movimentos
que manifestam questões
necessárias sobre os direitos. 

Promovemos a colaboração
em atividades ministradas
principalmente por cidadãos,
para formação regional e
obter ricas relações, através
de atividades de intercâmbio
e contato com vários valores
e formas de viver. Também,
cultivar a cultura de cada
região, infiltrando a
expansão e o laço de pessoas
conscientes, e que dão
importância ao laço regional
e cultura da cidade de Koka.

Cidade de Koka



　　Objetivo :

　　　　　Movimento sobre a educação dos direitos humanos :

Promoção do planejamento :

　Posição do planejamento : 　Período de planejamento :

O “ direito humano ” é um direito baseado no respeito para com o outro, cujo deve ser
assegurado a igualdade de todos os seres humanos. Porém, contudo há vários problemas
envolvendo desigualdade social, mulheres, crianças, idosos, deficientes, doentes,
estrangeiros e outros, cujo desrespeitam os direitos humanos.
  Na cidade de Koka, formulamos o “ Planejamento básico sobre educação dos direitos
humanos ”, em base do “ Regulamento de respeito dos direitos humanos ” e  “ Declaração ao
respeito dos direitos humanos ”, cujo temos como objetivo de promover uma cidade que não
tenha nenhum tipo de discriminação, onde todos respeitam e reconhecem os direitos
humanos.

Na União Mundial em 2004, houve a...
Aprovação do “ Programa mundial de educação dos direitos humanos ”
  No Japão, em 2002, houve a formulação do...
“ Planejamento básico relativo à educação e iluminismo dos direitos humanos ”
  Na província de Shiga, em 2004, houve a formulação do...
     “ Planejamento básico relativo à amplificação da conscientização da educação e iluminismo
dos direitos humanos ”
  Na cidade de Koka, em 2009, houve a formulação do...
     “ Planejamento básico sobre a educação dos direitos humanos ”

Durante 8 anos,
a partir do ano letivo 2009 ~Planejamento geral da Cidade de Koka

Planejamento geral sobre os direitos humanos
da Cidade de Koka

Planejamento básico sobre a educação dos
direitos humanos da Cidade de Koka

( Planejamento realizado na área de educação e 

iluminismo dos direitos humanos ) 

・Promoção do planejamento em todos os departamentos relacionados
　da prefeitura.
・Buscar opiniões dos cidadãos em reuniões.
・Parceria com grupos e estabelecimentos que trabalham com os

Este planejamento foi formulado, baseado na união do Planejamento de ação da
ONU para educação dos direitos humanos em 10 anos, elaborado nos antigos
municípios ( Minakuchi, Konan, Koka, Tsuchiyama e Shigaraki-cho ) e o resultado
das pesquisas sobre consciência dos problemas de direitos humanos, pesquisa geral e
o planejamento geral da cidade de Koka. 



Aproximação de perspectivas de conceito universal
★ Progredir o oferecimento de informações e estudos básicos sobre 

 os direitos humanos, para que em todas as ocasiões, haja dignidade 
 humana e respeito pessoal, relações sociais e outros. 

★ Progredir a utilização e desenvolvimento de materiais com ligações 
 onde os direitos humanos possam ser compreendidos como um  
problema próximo e próprio. 

★ Progredir ocasiões de intercâmbios, para aumentar a auto-estima  
e ter possibilidades de ter ambundantes relações sociais no cotidiano.

Material :  
Modelo do tema sobre estudos de direito humanos e questões de perspectivas de conceito universal

Redescobrir sua
forma de viver

Sentir sua relação
com os direitos

Ter perspectivas
do mecanismo

Aceitar as diversidades e
construir uma relação de
igualdade

Aprender os conceitos e a
estrutura necessária para
resolver os problemas humanos

Aprender sobre os
conceitos humanos e
significados Aprender sobre a

dignidade

Descobrir sua
forma de viver

Educar atitudes para
reconhecer as diferenç

Aumentar a ação em momentos de
resolver problemas específicos e

Aumentar a auto-estima
observando a sua maneira de

Melhorar a capacidade
de comunicação

Melhorar a sensibilidade,
tocando a natureza e a

Período de idade avançada 
Estabelecer o prazer de  

Viver No período de  

idade avançada 

Período de maioridade 
Construir a cultura  
Humana na família  
e região onde vive 

Período de mocidade
Viver descobrindo vários
problemas humanos e 
 resolver por si mesmo 

Período de adolescência
Crescer junto com amigos 
e aprender sobre os  
direitos humanos 

Período infantil
Vamos semear no coração 

das crianças o sentido dos 

direitos humanos 

Promoção sobre a educação e esclarecimento dos direitos humanos
Acreditamos que para aprofundar no entendimento sobre o respeito dos

direitos humanos, é necessário que a educação e o esclarecimento dos
direitos humanos, sejam feitos em conjunto da aproximação de perspectivas
de conceito universal, tais como “ Igualdade baseada na lei ” e “ Respeito
individual ” e questões específicas sobre os direitos humanos, adaptados
para aproximação de perspectivas individuais. 

Aproximação de perspectivas individuais

Desigualdade Social
★ Construir ocasiões para troca

 livre de opiniões na iniciativa 
de resolver os problemas de 
desigualdade social. 

★ Apoiar na realização própria 
 e independência de todos os 
 moradores da região. 

★ Promover a construção de  
uma cidade que promove  
intercâmbio com moradores 
ou não da região. Também, 
apoiar na expansão  
voluntária de atividades de  
colaboração de moradores de 
várias regiões. 

Mulheres 
★ Promoção da participação 

 da mulher na sociedade, 
 participação dos homens 
 na família e região e  
estabelecimento de parceria 
e igualdade de homens e 
mulheres, juntamente 
com a educação e  
esclarecimento sobre a 
importância da mulher e  
entendimento correto e 
eliminação da violência  
contra à mulher. 

★ Promoção na participação  
da mulher em várias   
áreas e processo de decisão. 

★ Apoiar grupos e outros de 
 atividades espontâneas. 

Crianças
★ Educação e esclarecimento

 sobre a  conscientização do
 respeito aos direitos das  
crianças, aos cidadãos na. 

★ Promoção de iniciativas 
para resolver os maus  
tratos, violência e recusa à 
escola de alunos, que são 
problemas gráveis que  
violam os direitos humanos.

★ Apoiamos o asseguramento
do direito da criança. 

 

Idosos
★ Propagamos a conscientização,

 entendimento e respeito da  
dignidade dos idosos. 

★ Propagamos nas atividades  
que possam causar o prazer  
de viver, através de ricas  
experiências e conhecimento. 

Pessoas deficientes 
★ Aprofundamento na 

conscientização de  
pessoas portadoras de  
deficiência e conhecimento  
correto sobre a deficiência. 

★ Apoio em atividades de 
 independência das pessoas  
portadoras de deficiência 

★ Promoção de intercâmbio 
 em várias áreas, e  
almejamos a formação  
regional onde todos possam 
viver com segurança. 

Estrangeiros
★ Promoção na educação e 

 esclarecimento sobre  
sociedade multicultural 
e eliminação de  
discriminação e preconceito
de estrangeiros. 

★ Apoiamos na educação e  
vida segura dos alunos e 
crianças estrangeiras. 

★ Promoção de atividades 
de intercâmbio para  
reconhecimento mútuo  
de respeito, cultura,  
valores e outros. 

Pessoas doentes e outros

★ Eliminação de preconceito  
e propagação de conhecimento
correto sobre portadores de  
HIV, doença de Hansen,  
ex-paciente e outros. 

Violação dos direitos na internet

★ Aumentar o conhecimento 
 correto em relação ao  
respeito humano e  
privacidade de cada um. 

★ Compreender a realidade 
 de violação dos direitos  
humanos através da  
internet e telefone celular. 

Outros diversos problemas
★ Promoção na educação

 e esclarecimento para 
solucionar várias  
discriminações com  
vítimas, homeless,  
ex-presidiário, pais  
solteiros, vítimas de 
rapto e outros, através 
de oportunidades de 
ensino.



Promoção de esclarecimento e ensino sobre direitos humanos em várias ocasiões
Na cidade de Koka, promovemos o esclarecimento e ensino sobre direitos humanos durante a vida, para

todos os cidadãos, desde bebês à idosos,em suas respectivas atividades de estudo. 

No lar

Na creche e
no jardim da

infância

Na escola

Na comunidade
local

Na empresa

profundas com
direitos humanos

Pessoas que 
trabalham em 

locais específicos
que tem ligações

O lar é o local que tem uma grande função na formação do ser humano, por ser a
primeira experiência da criança na sociedade. Planejamos a plenitude dos
esclarecimentos e educação, oferecendo informações de ensino ou oportunidades para
estudos com intuito de criar corações ricos que estimam e reconhecem cada um, dentro
do lar. 

Planejamos despertar o respeito dos direitos humanos,criando a sensibilidade para
importância da vida e construindo a base de confiança entre as pessoas,com o amor e
afeto dos professores.Também promovemos auxílios para formação de uma boa
relação entre pais e filhos,aperfeiçoando atividades de consultas para os pais ou
divulgação de informações sobre puericultura. 

Garantir o caminho de planejamento para a realização própria durante a vida é um
assunto importamte. Desenvolvemos atividades de educação para constituição de
espíritos independentes e sociais, aumentando a capacidade intelectual e fazendo com
que cada criança aprenda os hábitos diários básicos. 

Realizamos a formação do ambiente de estudo ou oferecimento de informações de
ensino e oportunidades de estudo, juntamente com promoções de consultas gerais
nas comunidades. Planejamos o melhoramento e idealização para possibilitar o
estudo profundo sobre assuntos universais e também problemas individuais de
direitos humanos, começando com problemas de desigualdade social. E realizamos
também auxílio para intercâmbio entre cidadãos, promovendo vários projetos de
intercâmbio de educação, cultura e outros. 

Promovemos a colaboração no esclarecimento e educação, baseado na realidade,

mediante resultados de pesquisas de conscientização sobre desigualdade social e
direitos humanos nas empresas, etc. 

Pessoas que trabalham em orgãos administrativos, professores, hospitais, setores de
previdência social ou qualquer outro serviço que tenham ligações profundas com os
direitos humanos, têm necessidade de fortalecer ainda mais as medidas para
educação de direitos humanos. Aperfeiçoamos as oportunidades de aprendizagens
práticas, forçando a colaboração mútua. Também promovemos medidas com objetivo
de alcançar uma cidade que respeita os direitos humanos, promovendo atividades de
esclarecimento e educação de direitos humanos em quaisquer ocasiões. 

Comitê Educacional da cidade de Koka Setor de Estudos Sociais e  
Educação de direitos humano Cidade de Koka 

〔Setor responsável pela educação de direitos humanos〕Publicado em setembro de 2009 

         〒528-8502  Shiga-ken, Koka-shi, Minakuchi-cho, Minakuchi 6053 

TEL: 0748-65-0693  FAX: 0748-63-4582 

※ “ O Planejamento básico sobre educação dos direitos humanos ” está também na homepage da

cidade de Koka (http://www.city.koka.shiga.jp/） 
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