2

„Wielokulturowość w obliczu zachowania tożsamości
- projekty edukacyjne młodzieży”

Cele projektu edukacyjnego:
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Produkty końcowe projektu edukacyjnego:

zrozumienie, że prawa człowieka przysługują wszystkim,
uświadomienie, że każde prawo człowieka jest ważne
i potrzebne,
poznanie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz
innych dokumentów dotyczących tematu projektu,
uświadomienie uczniom, że mają swoje prawa,
promowanie równości i godności człowieka.

PROPONOWANY PRZEBIEG ZAJĘĆ
ETAP PROJEKTU

baza artykułów o łamaniu praw człowieka,
katalog praw człowieka,
kodeks grupy,
opis programu telewizyjnego dotyczącego praw
człowieka,
opisu kampanii informacyjnej o charakterze
edukacyjnym dla jednej z organizacji zajmującej się
ochroną praw człowieka,
opcjonalnie – plakat informacyjny o prawach
człowieka.

SUGEROWANE DZIAŁANIA

CZAS

I

c.

Wprowadzenie:
„Moje nowe państwo” – praca zespołowa,
„Powszechna Deklaracja Praw Człowieka” –
dyskusja,
„Kodeks grupy” – praca zespołowa.

1. około 1,5 godziny
a. 45 min.
b. 30 min.
c. 30 min.

1.
2

Podjęcie decyzji o realizacji projektu.

II

2. 15 min.

1.
3
a.
b.

Kwestie związane z łamaniem praw
człowieka – praca w grupach:
wprowadzenie,
przebieg zadania.

III

3. 45 min. + praca
zadana.
a. 15 min.
b. 30 min.

1.
4

„Targ handlowy” – ćwiczenia.

IV

4. 35 min.

5
1.

„Razem w obronie praw człowieka” – praca
w grupach:
ćwiczenia,
dyskusja,
wybór zadań,
przedstawienie projektów na forum grupy.

V

5. 90 min.
a. 40 min.
b. 20 min.
c. 10 min.
d. 20 min.

1.
6

Jak walczyć z przypadkami łamania praw
człowieka? – warsztaty.

VI

6. 90 min.

7
1.

Przygotowanie plakatów – praca zdalna.

VI

7. praca zdalna –
minimum 2 dni

III PREZENTACJA
PROJEKTU

8
1.

Prezentacja plakatów związanych
z przestrzeganiem praw człowieka –
opcjonalne.

VIII

8. 45 min.

IV OCENA PROJEKTU

9
1.

Podsumowanie pracy nad projektem
i utrwalenie wiadomości.

IX

9. 45 min.

I WYBÓR ZAGADNIENIA
I OKREŚLENIE CELÓW
PROJEKTU

II REALIZACJA
PROJEKTU

1.
1
a.
b.

ETAP

a.
b.
c.
d.

RAZEM

około 7 godzin lekcyjnych + czas na pracę poza zajęciami

UWAGI

*** gwiazdki sugerują podział na poszczególne dni

„Wielokulturowość w obliczu zachowania tożsamości
- projekty edukacyjne młodzieży”

1
WPROWADZENIE

a
moje nowe państwo
praca zespołowa

3
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Nauczyciel wprowadza uczniów w temat zajęć poprzez szereg
zaplanowanych działań. Może zrealizować tylko cześć z nich w zależności
od czasu i możliwości.

Nauczyciel dzieli uczniów na cztery grupy. Rozdaje im kartki papieru
oraz flamastry. Następnie informuje, że czeka ich nietypowe i twórcze
zadanie, a rezultaty tej pracy będą przedstawione na forum grupy. Gdy
wszyscy będą już gotowi do pracy - odczytuje tekst:
Wyobraźcie sobie miejsce, w którym nie ma żadnego człowieka. Jesteście
tam pierwszymi ludźmi! Nie ma więc miast, wsi, nie ma również dróg, ani
Internetu. Nie funkcjonują tu żadne instytucje, bo nie ma nikogo, kto mógłby
w nich pracować, ani je stworzyć. Nie obowiązują również żadne prawa, bo
nikt ich nie napisał. Waszej grupie odkrywców zostało powierzone ważne
zadanie: ustanowić prawa podstawowe, które będą regulowały życie na tym
terenie. Możecie jednak wybrać tylko 5 takich praw, którymi później będą
kierowały się osoby tam zamieszkujące. Bądźcie jednak ostrożni przy ich
tworzeniu! Nie wiecie bowiem, jaką pozycję społeczną będziecie zajmowali w
tym nowym społeczeństwie. Na zakończenie pracy wymyślcie nazwę dla tego
miejsca.
Uczniowie w grupach omawiają temat. Zapisują na kartkach nazwę
państwa i pięć praw, które będą obowiązywały w nowym kraju.
W trakcie pracy nie mogą się komunikować z innymi grupami, ani zadawać
pytań nauczycielowi.
Na zakończenie pracy, gdy już wszystkie grupy ustalą swoje prawa,
wybierają jedną osobę, której zadaniem jest przedstawienie wyników prac
na forum klasy. Nauczyciel lub osoba przez niego wybrana zapisuje je tak,
aby na koniec można było porównać rezultaty.

b
Powszechna
Deklaracja Praw
Człowieka
dyskusja

c
kodeks grupy
nasze prawa
i obowiązki w klasie
dyskusja

Nauczyciel podsumowuje pracę uczniów. Wspólnie przyglądają się
wypracowanym efektom. Porównują prawa wypracowane pomiędzy
różnymi grupami. Następnie nauczyciel rozdaje im skrócony dokument
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (Załącznik 1 – Powszechna
Deklaracja Praw Człowieka – wersja skrócona).
Uczniowie z pomocą nauczyciela porównują prawa, które stworzyli,
z tymi zawartymi w dokumencie. Dyskutują na temat zawartych
w dokumencie zapisów i ich zasadności. Zastanawiają się nad tym, które
z nich chcieliby, aby obowiązywały w ich nowym kraju.
Do przeprowadzenia zadania będą potrzebne m.in. takie materiały jak:
tablica/ flipchart, flamastry, taśma do przymocowania karty na ścianę.
Celem zadania jest ustalenie zasad panujących na zajęciach. Efektem
będzie Kodeks z wypisanymi zasadami znajdująca się w widocznym dla
wszystkich miejscu przez cały czas trwania projektu.
Na początek nauczyciel prosi uczniów o to, aby zastanowili się, jakie
zasady powinny panować podczas zajęć. Informuje ich jednocześnie, że
docelowo wybiorą tylko 10 taki zasad, na które musi zgodzić się cała
grupa. Uczniowie podchodzą i zapisują swoje pomysły na flipcharcie.

„Wielokulturowość w obliczu zachowania tożsamości
- projekty edukacyjne młodzieży”

c
kodeks grupy
praca zespołowa
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Jeśli jest taka potrzeba, można zacząć to zadanie od poproszenia, aby
każdy uczeń dokończył zdanie: „Kiedy jestem w grupie, oczekuję , że….” .
Prowadzący także może podawać swoje propozycje.
Przykładowe reguły pracy w grupie:
❖ angażujemy się w zajęcia,
❖ dążymy do wspólnego celu, współpracujemy ze sobą,
❖ mówimy prawdę,
❖ mamy prawo do własnego zdania,
❖ jesteśmy otwarci na zdanie innych, szanujemy ich poglądy,
❖ każdy ma prawo zrezygnować z odpowiedzi, powiedzieć „pass”,
❖ dajemy uczestnikom prawo do dokończenia wypowiedzi,
❖ jeśli krytyka to tylko konstruktywna,
❖ kiedy mówi jedna osoba, reszta grupy słucha.
Kiedy już wszystkie pomysły zostaną zapisane, uczniowie w trakcie
dyskusji wybierają te, które uważają za kontrowersyjne. Zostają one
podkreślone. Następnie poprzez np. głosowanie, ustalają wspólnie, czy
chcą, żeby znalazły się w kodeksie grupy. Podobnie postępują z innymi
prawami. Na zakończenie wybierają 10 praw, które chcą żeby znalazły
się na karcie kodeksu grupy.
Prawa zostają zapisane na specjalnej karcie i zawieszone w widocznym
dla wszystkich miejscu.
Po wypracowaniu kodeksu współpracy między uczniami, nauczyciel
wskazuje, że prawa i obowiązki, tak jak w klasie, mamy w różnych innych
przestrzeniach: w rodzinie, w grupie przyjaciół, w szkole, w pracy itd.
Różne organizacje, instytucje, struktury rządzą się różnymi prawami
i obowiązkami.
Nauczyciel wprowadza ogólny zarys związany ze świadomością praw
jakie przysługują każdemu człowiekowi. Przykładowy materiał:
Świadomość praw, które przysługują każdemu człowiekowi, wzajemny
szacunek oraz walka z dyskryminacją w dzisiejszym świecie nabierają
coraz większego znaczenia. Edukacja, wzmacniana zachęcaniem do
poszerzania wiedzy, w tak ważnych tematach, powinna być ważna dla ludzi.
Tylko dzięki temu każdy z nas jest w stanie przyczynić się do tworzenia
świata, w którym każdy człowiek jest równy bez względu na płeć, region
geograficzny w którym mieszka, czy wykonywaną pracę. Warto, aby takie
przekazy pojawiały się w zarówno w edukacji formalnej, jak i nieformalnej.
Edukacja związana z przestrzeganiem i poszanowaniem praw człowieka to
jedno z największych wyzwań XXI wieku. Dzisiejsza młodzież mierzy się
z problemami wykluczenia społecznego, zróżnicowaniem religijnym,
etnicznym, czy narodowościowym. Edukacja na rzecz praw człowieka
pomaga w zrozumieniu różnych wartości, postaw czy zachowań
współczesnego społeczeństwa. Powinna zachęcać także do podejmowania
działań w obronie prawa człowieka. Niemal wszystkie kraje, nie tylko
europejskie priorytetowo traktują przestrzeganie praw człowieka, które są
nieodłącznym elementem procesu edukacji młodych ludzi.

„Wielokulturowość w obliczu zachowania tożsamości
- projekty edukacyjne młodzieży”

2

5

2016-2-PL01-KA205-027375 Projekt Erasmus+

Nauczyciel wspólnie z uczniami podejmuje decyzję o realizacji projektu
dotyczącego praw człowieka. Wspólnie ustalają tytuł projektu.

PODJĘCIE DECYZJI
O REALIZACJI PROJEKTU

3
KWESTIE ZWIĄZANE
Z ŁAMANIEM
PRAW CZŁOWIEKA
praca w grupach

a
wprowadzenie

Na kilka dni przed planowaną lekcją nauczyciel prosi, aby uczniowie
przynieśli na zajęcia po kilka krótkich artykułów lub ich fragmentów, które
opisują sytuacje związane z łamaniem praw człowieka na świecie.
Każda osoba powinna przynieść minimum dwa materiały, nie dłuższe niż
200 wyrazów jeden. Uczniowie mogą korzystać z różnych materiałów, np.
materiałów prasowych, stron www, książek, podręczników i blogów.

Nauczyciel wprowadza uczniów w temat. Mówi, że istnieje wiele
dokumentów, które mają za zadanie regulację kwestii związanych
z ochroną praw człowieka, m.in. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.
Pyta uczniów, czy uważają, że w ich kraju standardy i prawa wskazane
w takich dokumentach są przestrzegane. W trakcie krótkiej dyskusji, na
tablicy zapisywane są prawa, które według uczniów najczęściej są łamane.
Następnie informuje ich, że kolejne ćwiczenie, będzie opierało się o pracę
z fragmentami tekstów pochodzącymi artykułów prasowych, które
przynieśli na zajęcia.

b
przebieg zadania

Nauczyciel zbiera materiały przygotowane przez uczniów. Następnie dzieli
ich na grupy. Każdy z zespołów otrzymuje z puli artykułów jeden,
w którym przedstawiono przykłady łamania praw człowieka. Poza tym
każdy uczeń posiada dodatkowo 1 artykuł, który sam wcześniej
przygotował.
Młodzież dzieli się swoimi artykułami z członkami zespołu, a następnie
wspólnie podejmują dyskusję w oparciu o obszary wskazane przez
nauczyciela, np.:
❖ Których krajów dotyczą sytuacje zawarte w Waszych artykułach?
❖ Które artykuły z Deklaracji Praw Człowieka zostały naruszone w omawianych sytuacjach? itp.
Podczas zajęć uczniowie pracują ze skróconą wersją Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka, którą rozdał im w części wprowadzającej
nauczyciel.
Po analizie, wymianie opinii i poglądów każda z grup odczytuje swoje
fragmenty tekstu na forum klasy. Podaje prawdopodobne miejsce
zdarzenia i wymienia artykuły z Deklaracji, które ich zdaniem zostały
naruszone. Całość odbywa się w kilku rundach tak, aby każda grupa
przedstawiła po 2 – 3 fragmenty. Nauczyciel może komentować
odpowiedzi uczniów.

„Wielokulturowość w obliczu zachowania tożsamości
- projekty edukacyjne młodzieży”
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TARG HANDLOWY
ćwiczenia

5
RAZEM W OBRONIE
PRAW CZŁOWIEKA
praca w grupach

a
ćwiczenie

b
dyskusja

c
wybór
zadań
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Nauczyciel dzieli uczniów na dwa zespoły:
❖ Zespół nr 1 – KUPCY praw człowieka,
❖ Zespół nr 2 – SPRZEDAWCY praw człowieka.
Następnie przekazuje wytyczne obu grupom i przechodzą do przebiegu
ćwiczenia (Załącznik 2 – wytyczne i opis ćwiczenia).

Do przeprowadzenia zadania będą potrzebne m.in. takie materiały jak:
skrócona wersja Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, flipchart,
markery.
Uczniowie pracują w 4 grupach. Nauczyciel przydziela uczniów do grup
według dowolnej metody np. losowanie kolorowych karteczek.
Każda grupa otrzymuje po 2–3 egzemplarze skróconej wersji Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka. Następnie zespoły otrzymują te same zestawy
pytań (Załącznik 3 – zestawy zdań do oceny przez uczniów).
Zadaniem uczniów jest zaznaczenie:
 znakiem „+” zdań, które opisują sytuację zgodną zasadami zawartymi
w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,
 znakiem ”-” zdań, które opisują sytuację niezgodną z zasadami zawartymi
w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
Pytania do uczniów – krótka, około 5 -10 min. dyskusja:
❖ czy łatwo było odpowiedzieć Wam na pytania? Czy już wcześniej mieliście
okazję uczyć się o prawach człowieka?
❖ gdzie można szukać informacji o prawach człowieka? Ile znacie
dokumentów, w których są określone prawa człowieka? Czy każdy kraj
ma swoje, czy są akty naczelne, nadrzędne? Unijne? Międzynarodowe?
Grupy losują lub wybierają zadania, polegające na przygotowaniu opisu
danego projektu. Zadania są tylko dwa, tak więc dwie grupy mają te same
tematy do opracowania:
❖ opis materiału wideo dotyczącego praw człowieka.
Nauczyciel może przygotować pytania pomocnicze: gdzie materiał byłby
emitowany? W Internecie? W telewizji? Ile czasu by trwał? Jakie tematy
byłyby w nim poruszone? Czy pojawiłyby się wypowiedzi znanych osób, np. ze
świata polityki, sportu, kultury? Jaką formę przybrałby materiał – reportaż,
wywiad? itp.
❖ opis kampanii informacyjnej o charakterze edukacyjnym dla jednej
z organizacji zajmującej się ochroną praw człowieka.
Nauczyciel może przygotować pytania pomocnicze: czy kampania
prowadzona byłaby w danym kraju, w całej Europie, a może na świecie? Czy
reklamowałyby ją znane twarze – jeśli tak, to kto? Co byłoby jej
najważniejszymi elementami: reklama: tv, radiowa, ulotki itp.? Czy media
społecznościowe np. fB, twitter, to dobre narzędzie do realizacji takich
kampanii?

„Wielokulturowość w obliczu zachowania tożsamości
- projekty edukacyjne młodzieży”

d
przedstawienie
projektów
na forum grupy

6
JAK WALCZYĆ
Z PRZYPADKAMI
ŁAMANIA PRAW
CZŁOWIEKA?
warsztaty
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Każda grupa wybiera reprezentanta, który opowie o efektach pracy.
Kluczowe kwestie zapisywane są na flipcharcie. Następnie opracowania
grup, które miały ten sam temat są porównywane. Z tego zestawienia
powinien powstać materiał, z którym oba zespoły się zgadzają. Mogą
uzupełnić materiał o nowe pomysły.
Najciekawsze realizacje mogą zostać opisane na stronie www szkoły,
w szkolnej gazetce lub zrealizowane.

Do przeprowadzenia zadania będą potrzebne m.in. takie materiały jak:
flipchart, markery, rzutnik, laptop.
Nauczyciel zaprasza uczniów do burzy mózgów – podzielonej na trzy
części:
❖ jakie znacie dokumenty/prawa/regulacje, które mówią o prawach
człowieka?
Jeden z uczniów notuje podane hasła na flipcharcie. Nauczyciel bardzo
krótko omawia zapisane dokumenty.
Następnie nauczyciel wyświetla na ekranie skróconą wersje postanowień
Uniwersalnej Deklaracji Praw Człowieka (Załącznik 4 – Konwencja
o Ochronie Praw Człowieka I Podstawowych Wolności – wersja skrócona).
Nauczyciel zaprasza uczniów do drugiej części dyskusji. Uczniowie mają
zastanowić się, podać przykłady i podjąć dyskusję na temat:
❖ czy wszyscy ludzie mają jednakowe prawa i obowiązki? Czy bez względu
na kolor skóry, wyznanie, miejsce zamieszkania, status społeczny, wiek
wszyscy powinni być i są traktowani jednakowo?
Nauczyciel podsumowuje wypowiedzi uczniów. Najważniejsze wnioski
z dyskusji zostają zapisane na flipcharcie.
Po zakończeniu dyskusji wyświetlony zostaje film Amnesty International
Polska, „Jak walczyć o prawa człowieka?”:
https://www.youtube.com/watch?v=aG81RBBDot4&t=529s
Nauczyciel przechodzi następnie do trzeciej części dyskusji:
❖ jakie znacie organizacje pozarządowe zajmujące się prawami człowieka?
❖ jaka jest rola organizacji pozarządowych w ochronie praw człowieka?
❖ w jakich sytuacjach dochodzi do łamania prawa człowieka?
❖ czy są potrzebne przepisy prawne, deklaracje, konwencje i inne regulacje,
które regulują ochronę prawa człowieka?
❖ jakie przykłady z waszego życia codziennego przychodzą wam na myśl,
świadczące o nieprzestrzeganiu praw człowieka (na przykład bicie,
kradzieże, niesłuszna kara ze strony nauczyciela, wyśmiewanie kolegów)?
❖ co Wy możecie zrobić w walce o prawa człowieka?
Nauczyciel wraz z uczniami na zakończenie podsumowuje wszystkie
wypracowane wnioski z dyskusji. Wspólnie podejmują decyzję
o przygotowaniu plakatu, który zachęca/zobowiązuje uczniów do
przestrzegania praw człowieka.

„Wielokulturowość w obliczu zachowania tożsamości
- projekty edukacyjne młodzieży”
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PRZYGOTOWANIE
PLAKATÓW
praca zdalna

8
PREZENTACJA
PLAKATÓW ZWIĄZANYCH
Z PRZESTRZEGANIEM
PRAW CZŁOWIEKA

9
PODSUMOWANIE
PRACY NAD PROJEKTEM
I UTRWALENIE
WIADOMOŚCI
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Uczniowie we wcześniej ustalonych grupach przygotowują plakaty na
temat praw człowieka. Mogą wybrać dowolną technikę ich tworzenia.
Uczestniczy mogą posiłkować się koncepcjami już wypracowanych
materiałów, a także skorzystać z zaproponowanego szablony projektu
i skoncentrować się na stworzeniu haseł do szablonu (Załącznik 5 –
przykład plakatu).

Nauczyciel umieszcza w widocznym miejscu przygotowane przez uczniów
plakaty, które zachęcają/zobowiązują uczniów do przestrzegania praw
człowieka. Wspólnie z uczniami omawiają użyte do ich stworzenia środki
oraz koncepcje w nich zawarte. Rozmawiają także o celowości tworzenia
takich materiałów, np.:
❖ czy mogą mieć realny wpływ na zmianę postaw ludzi w odniesieniu do
tego tematu?
❖ czy mogą wpłynąć pozytywnie na wzrost wiedzy i zainteresowania
podnoszoną tematyką?

Nauczyciel wraz z uczniami wspólnie dyskutują na temat praw człowieka.
Mówią o tym, które z nich są dla nich najważniejsze.
Następnie prowadzący zadaje pytania podsumowujące całość projektu:
❖ co najbardziej nam się podobało?
❖ czego się nauczyliśmy?
❖ co sprawiło nam największą trudność?
❖ jak oceniamy rezultaty, które osiągnęliśmy?
❖ czy chcielibyście kontynuować ten temat? Np. zrealizować własny
materiał na temat obrony praw człowieka?
Uczniowie mogą również zadać pytania dotyczące projektu.
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ZAŁĄCZNIK NR 1

POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA ONZ
wersja skrócona

SŁOWO
WSTĘPU

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka została uchwalona 10 XII 1948
roku. Uchwalenie Deklaracji jest pierwszym przypadkiem stworzenia przez
międzynarodową organizację - ONZ dokumentu o uniwersalnym
znaczeniu. Deklaracja, przetłumaczona na ponad 200 języków, pozostaje
jednym z najbardziej znanych i najczęściej cytowanych dokumentów na
temat praw człowieka. Deklaracja jest wzorem dla konstytucji
i prawodawstwa wielu państw, które niedawno uzyskały niepodległość.
Powołują się na nią statuty i uchwały regionalnych organizacji
międzyrządowych oraz międzynarodowe traktaty i rezolucje agend ONZ.
Deklaracja nie zobowiązuje państw do jej przestrzegania, stanowi jedynie
pewną wytyczną na przyszłość, określa minimalne standardy ochrony
praw człowieka. Jeszcze przed jej uchwaleniem rozpoczęły się prace nad
opartymi na niej traktatami międzynarodowymi, które wiązałyby państwa.
Obecnie Międzynarodowy Zbiór Praw Człowieka (ONZ) tworzą :
1. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948),
2. Międzynarodowy Pakt Praw Osobistych i Politycznych (1966) – wiążący
[Polska od 1977],
3. Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych
(1966) – wiążący [Polska od 1977].

STRESZCZENIE
DOKUMENTU

1.

Każdy człowiek jest wolny i wszyscy powinniśmy być traktowani
w taki sam sposób.
2. Każdy człowiek jest równy niezależnie od różnic w np. koloru skóry,
płci, religii, języka.
3. Każdy człowiek ma prawo do życia; życia w wolności
i bezpieczeństwie.
4. Nikt nie ma prawa traktować cię jak niewolnika ani ty nie możesz
nikogo uczynić swoim niewolnikiem.
5. Nikt nie ma prawa cię skrzywdzić ani torturować.
6. Każdy człowiek ma prawo być równym wobec prawa.
7. Prawo jest takie samo dla każdego człowieka, powinno być
stosowane w ten sam sposób wobec wszystkich.
8. Każdy człowiek ma prawo domagać się pomocy prawnej, gdy jego
prawa nie są przestrzegane.
9. Nikt nie ma prawa do bezprawnego uwięzienia cię albo wydalenia cię
z twojego kraju.
10. Każdy człowiek ma prawo do sprawiedliwego i publicznego procesu.
11. Każdy człowiek powinien być uważany za niewinnego do momentu
udowodnienia mu winy.
12. Każdy człowiek ma prawo domagać się pomocy jeżeli ktoś próbuje go
zranić, ale nikt nie może wejść do twojego domu, otwierać twoich
listów albo niepokoić ciebie i twoją rodzinę bez dostatecznego
powodu.
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ZAŁĄCZNIK NR 1

CD. STRESZCZENIE
DOKUMENTU

13. Każdy człowiek ma prawo do przemieszczania się w granicach
swojego kraju tak jak chce.
14. Każdy człowiek ma prawo udać się do innego kraju i domagać się
ochrony, jeżeli jest prześladowany albo grozi mu prześladowanie.
15. Każdy człowiek ma prawo znaleźć miejsce w kraju. Nikt nie ma prawa
powstrzymać cię przed przeniesieniem się do innego kraju, jeżeli tego
chcesz.
16. Każdy człowiek ma prawo zawrzeć związek małżeński i założyć
rodzinę.
17. Każdy człowiek ma prawo do posiadania własności i swojego
dobytku.
18. Każdy człowiek ma prawo do praktykowania i przestrzegania
wszystkich aspektów swojej religii oraz do zmiany religii, jeżeli tylko
chce.
19. Każdy człowiek ma prawo do mówienia co myśli i do przekazywania
oraz otrzymywania informacji.
20. Każdy człowiek ma prawo do brania udziału w pokojowych
zgromadzeniach i do wstępowania do stowarzyszeń.
21. Każdy człowiek ma prawo do uczestniczenia w rządzeniu swoim
krajem.
22. Każdy człowiek ma prawo do ochrony socjalnej i do możliwości
rozwijania swoich umiejętności.
23. Każdy człowiek ma prawo pracować za uczciwe wynagrodzenie
w bezpiecznych warunkach i przynależności do związków
zawodowych.
24. Każdy człowiek ma prawo do odpoczynku i urlopu .
25. Każdy człowiek ma prawo do odpowiedniego standardu życia i do
opieki medycznej, gdy jest chory.
26. Każdy człowiek ma prawo uczęszczać do szkoły.
27. Każdy człowiek ma prawo do brania udziału w życiu kulturalnym
społeczności.
28. Każdy człowiek musi przestrzegać „porządku społecznego”, który jest
konieczny do korzystania z wszystkich tych praw.
29. Każdy człowiek musi szanować prawa innych, społeczną i publiczną
własność.
30. Nikt nie ma prawa usunąć żadnego prawa z tej deklaracji.
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ZAŁĄCZNIK NR 2

WYTYCZNE I OPIS ĆWICZENIA

PRZEBIEG
ZADANIA

Nauczyciel wyjaśnia uczniom, że celem ćwiczenia jest myślenie
o znaczeniu praw człowieka, nie tylko negocjacje i pieniądze! Należy
zebrać jak najwięcej ciekawych argumentów merytorycznych. Stawiajmy
sobie pytania, np.:
❖ czy prawa człowieka są mi potrzebne?
❖ co by się stało, gdyby prawa człowieka nie podlegały regulacjom
prawnym?
❖ czy są prawa, które mają szczególną wagę dla naszego życia i
funkcjonowania w społeczeństwie?

TARGOWISKO
przygotowania
I rozmowy

Targowisko, szum i gwar. Kupcy chodzą między straganami i oglądają, co
sprzedawcy wystawili dziś na sprzedaż. Mają swoje listy i szukają
produktów. Sprzedawcy zagadują kupców i namawiają ich do kupienia.
Kupcy próbują się dowiedzieć, dlaczego powinni kupić prawa człowieka od
konkretnego sprzedawcy i to za jego cenę wywoławczą. Jako kupiec zrób
notatki z różnych cen i argumentów sprzedawców. Jeżeli Twoje prawa
człowieka ma kilku sprzedawców wybierz dla siebie najlepsze rozwiązanie
jako kupiec.

WYBÓR,
NEGOCJACJE
ORAZ PODSUMOWANIE
TRANSAKCJI

❖ Kupcy muszą podjąć decyzje dotyczące tego, jakie wybiorą prawa
człowieka i od kogo chcą je kupić.
❖ Trwają negocjacje. Nauczyciel zapisuje na tablicy argumenty
sprzedawców i kupców, aby móc przedyskutować ich wybór dotyczący
konkretnego zakupu.
❖ Uczniowie prezentują efekty swoich negocjacji.
❖ Dyskusja w klasie dotycząca argumentów w trakcie negocjacji –
wymiana doświadczeń.
❖ Co nam sprawiało trudność w negocjacjach o prawa człowieka? Czy
potrafimy poprawnie argumentować?
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ZAŁĄCZNIK NR 2

WYTYCZNE DLA
GRUPY I
kupcy

❖ Kupcy mają za zadanie nabyć 4 prawa człowieka od sprzedawców,
które według nich są najważniejsze w ich życiu.
❖ Budżet na ten cel: 10 000 zł – nie można wydać więcej środków
finansowych niż się posiada!
❖ Z listy Prawa Człowieka należy stworzyć własną listę rankingową
według priorytetów od najważniejszych do najmniej ważnych praw
człowieka. Uczniowie podejmują wspólnie decyzję – jako zespół. To
pomoże w podejmowaniu działań w trakcie zakupów.
❖ Handlowanie to negocjowanie – nie tylko ceny. Musisz przekonywać
sprzedawcę z jakiego powodu powinien Ci sprzedać wybrane prawo
człowieka w konkretnej cenie.
❖ Pamiętaj nie muszą być tego danego dnia w sprzedaży wszystkie
prawa człowieka.

WYTYCZNE DLA
GRUPY II
sprzedawcy

❖ Zadaniem sprzedawcy jest sprzedać jak najwięcej praw człowieka, za
jak najwyższą cenę.
❖ Przed rozpoczęciem targu przygotować należy plakat opisujący stoisko
sprzedaży uwzględniające „nazwę” prawa człowieka, które będzie
sprzedawane na tym stoisku oraz podać cenę wywoławczą (lub kilka
praw człowieka wraz z nazwą i ceną).
❖ Cena powinna odpowiadać ważności jaką nada poszczególnym
prawom człowieka – im ważniejsze prawo, tym większa cena.
❖ Ceny za poszczególne prawa człowieka muszą być zróżnicowane.
Pamiętać należy, że kupcy mają budżet w wysokości 10 000 zł.
❖ Należy wybrać z katalogu 8 praw człowieka, a z tych wyselekcjonować
4 do sprzedaży. Należy wybrać te, które są najważniejsze, czyli
posiadanie ich przez kupca może być szczególnie opłacalne.
❖ Handlowanie to negocjowanie – nie tylko ceny. Należy przekonać
kupca, z jakiego powodu dane prawo człowieka ma dla sprzedawcy tak
ogromną wartość oraz że nie może obniżyć ceny.
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ZAŁĄCZNIK NR 3

ZESTAW ZDAŃ DO OCENY PRZEZ UCZNIÓW

WPROWADZENIE

Zaznacz znakiem „+” zdania, które opisują sytuację zgodną z zasadami
zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, a znakiem „-” te,
które są z nią sprzeczne.

ZDANIE 1

Zdarzają się sytuacje, w których władze państwa mogą ograniczyć
wolność obywateli i wolość słowa w związku z zagrożeniem
bezpieczeństwa państwa np. w obawie przed manipulacją obcych służb
w informacje prasowe w kraju.

ZDANIE 2

Jeśli jest podejrzenie, że groźny przestępca ukrywa się w danym
mieszkaniu, policja może bez nakazu przeszukać je.

ZDANIE 3

Jeśli obywatel nie ma pieniędzy na obronę przed sądem, państwo powinno
zapewnić mu adwokata z urzędu.

ZDANIE 4

W przypadku zagrożenia atakiem terrorystycznym władze mają możliwość
użycia wobec więźnia tortur, jeśli podejrzewają, że ma on informacje
przydatne, aby nie dopuści do zamachu. Ważniejsze jest bowiem
bezpieczeństwo ogółu, a nie prawa jednostki.

ZDANIE 5

Więźniowie nie mają prawa udziału w wyborach parlamentarnych. Ich
prawo głosu zostało ograniczone przez państwo w związku
z popełnionymi przez nich czynami.

ZDANIE 6

W szczególnych przypadkach władze państwa, poprzez właściwe ograny
np. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, mają prawo odebrać obywatelom
możliwość swobodnego przemieszczania się po terytorium kraju.
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ZAŁĄCZNIK NR 4

KONWENCJA O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA
I PODSTAWOWYCH WOLNOŚCI
SŁOWO
WSTĘPU

Konwencja O Ochronie Praw Człowieka I Podstawowych Wolności została
sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. Podpisało ją 12 państw.
Weszła w życie dopiero w 1953 r. Polska ratyfikowała ją 19 stycznia 1993
roku. Obecnie Konwekcję ratyfikowało 47 państw Rady Europy. Bez
podpisania tego dokumentu nie można być jej członkiem.
Celem Konwencji było stworzenie, w oparciu o prawa zawarte
w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, zbiorowego systemu ochrony
praw człowieka. Dokument ten stanowi podstawę europejskiej demokracji
w zakresie ochrony praw jednostki i demokracji.
Funkcję kontrolną wobec Państw, które ratyfikowały postanowienia
Konwencji pełni Europejski Trybunał Praw Człowieka oraz Komitet
Ministrów Rady Europy.
Dokument ten występuję również pod nazwą Europejska Konwencja Praw
Człowieka.

STRESZCZENIE
DOKUMENTU

art. 1 obowiązek przestrzegania praw człowieka - … Strony [które podpisały
Konwencję] zapewniają każdemu człowiekowi, podlegającemu ich
jurysdykcji, prawa i wolności określone w rozdziale I niniejszej konwencji

rozdział I

art. 2 prawo do życia
[…] Nikt nie może być umyślnie pozbawiony życia, wyjąwszy przypadki
wykonania wyroku sądowego skazującego za przestępstwo, za które
ustawa przewiduje taką karę.
[…] Pozbawienie życia nie będzie uznane za sprzeczne z tym artykułem,
jeżeli nastąpi w wyniku bezwzględnego koniecznego użycia siły […]
art. 3 zakaz tortur
Nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu
traktowaniu albo karaniu.
art. 4 zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej
1. Nikt nie może być trzymany w niewoli lub w poddaństwie.
2. Nikt nie może być zmuszony do świadczenia pracy przymusowej lub
obowiązkowej. […]
art. 5 prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego
1. Każdy ma prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego. Nikt nie
może być pozbawiony wolności, z wyjątkiem następujących przypadków i
w trybie ustalonym przez prawo […]
2. Każdy, kto został zatrzymany, powinien zostać niezwłocznie i w
zrozumiałym dla niego języku poinformowany o przyczynach zatrzymania i
o stawianych mu zarzutach. […]
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ZAŁĄCZNIK NR 4

CD. STRESZCZENIE
DOKUMENTU

art. 6 prawo do rzetelnego procesu sądowego
1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego
sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd […]
2. Każdego oskarżonego o popełnienie czynu zagrożonego karą uważa się
za niewinnego do czasu udowodnienia mu winy zgodnie z ustawą. […]
art. 7 zakaz karania bez podstawy prawnej
1. Nikt nie może być uznany za winnego popełnienia czynu polegającego
na działaniu lub zaniechaniu działania, który według prawa wewnętrznego
lub międzynarodowego nie stanowił czynu zagrożonego karą w czasie jego
popełnienia. […]
art.8 prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
[…] 2. Niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w korzystanie z
tego prawa z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawę i
koniecznych w demokratycznym społeczeństwie z uwagi na
bezpieczeństwo państwowe […]
art. 9 wolność myśli, sumienia i wyznania
[…]prawo to obejmuje wolność zmiany wyznania lub przekonań oraz
wolność uzewnętrzniania indywidualnie lub wspólnie z innymi, publicznie
lub prywatnie, swego wyznania lub przekonań przez uprawianie kultu,
nauczanie, praktykowanie i czynności rytualne.
2. Wolność uzewnętrzniania wyznania lub przekonań może podlegać
jedynie takim ograniczeniom, które są przewidziane przez ustawę i
konieczne w społeczeństwie demokratycznym […]
art. 10 wolność wyrażania opinii
2. Korzystanie z tych wolności pociągających za sobą obowiązki i
odpowiedzialność może podlegać takim wymogom formalnym, warunkom,
ograniczeniom i sankcjom, jakie są przewidziane przez ustawę i niezbędne
w społeczeństwie demokratycznym […]
art. 11 wolność zgromadzeń
1. Każdy ma prawo do swobodnego, pokojowego zgromadzenia się oraz
do swobodnego stowarzyszania się, włącznie z prawem tworzenia
związków zawodowych i przystępowania do nich dla ochrony swoich
interesów. […]
Inne art. KONWENCJI dotyczą m.in.:
art. 12 prawa do zawarcia małżeństwa
art. 13 prawo do skutecznego środka odwoławczego
art. 14 zakaz dyskryminacji
art. 15 uchylenie stosowania zobowiązań w stanie niebezpieczeństwa
publicznego
art. 16 ograniczenie działalności publicznej cudzoziemców
art. 17 zakaz nadużycia praw
art. 18 granice stosowania ograniczeń praw
Konwencja została także uzupełniona o protokoły, które rozszerzają
katalog praw i wolności. Pełny tekst dokumentu dostępny jest na stronie:
http://www.msz.gov.pl/resource/fedf40b7-3c0a-42d2-8bdf-296772ce7295
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