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Ciele edukačného projektu:
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Konečné produkty vzdelávacieho programu:

pochopiť, že ľudské práva patria všetkým,
uvedomiť si, že každé ľudské právo je potrebné
a dôležité,
spoznať Všeobecnú deklaráciu ľudských práv a iných
dokumentov súvisiacich s témou projektu,
žiaci si majú uvedomiť, že majú svoje práva,
zaniesť do vedomia rovnakosť a hodnotu človeka.

súbor článkov o porušovaní ľudských práv,
katalóg ľudských práv,
kódex skupiny,
popis televízneho programu o ľudských právach,
popis informačnej kampane o edukačnej povahe
pre niektorú organizáciu venujúcu sa ochrane
ľudských práv,
dodatočne – informačný plagát o ľudských
právach.

NAVRHOVANÝ PLÁN VYUČOVACÍCH HODÍN
ETAPA PROJEKTU

NAVRHOVANÉ POSTUPY

ETAPA
I

1. asi 90 min.

c.

Úvod:
„Práva v mojej krajine“ – skupinová práca,
„Všeobecná deklarácia ľudských práv“–
diskusia,
„Kódex skupiny“ – skupinová práca.

1.
2

Prijatie rozhodnutia o realizácii projektu.

II

2. asi 15 min.

3
1.
2.
a.
b.

Záležitosti spojené s porušovaním ľudských
práv - práca v skupinách:
uvedenie,
priebeh zadania.

III

3. 45 minút +
zadaná práca
a. 15 min.
b. 30 min.

4
1.

„Trhovisko“ - cvičenia.

IV

4. 35 min.

1.
5

„Spolu pri ochrane ľudských práv – práca v
skupinách:
cvičenia,
diskusia,
voľba úloh,
predstavenie projektov na fóre skupiny.

V

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

6
a.

Ako bojovať s prípadmi porušovania
ľudských práv? – dielne.

VI

6. 90 min.

a.
7

Príprava plagátov – práca doma.

VII

7. práca doma min.
2 dní

III PREZENTÁCIA
PROJEKTU

1.
8

Prezentácia plagátov o rešpektovaní
ľudských práv – dobrovoľne.

VIII

8. 45 min.

IV ZHODNOTENIE
PROJEKTU

9
1.

Zhrnutie prác na projekte a uchovanie
vedomostí.

IX

9. 45 min.

I VÝBER
PROBLEMATIKY
STANOVENIA CIEĽOV
PROJEKTU

II REALIZÁCIA
PROJEKTU

SPOLU
POZNÁMKY

1
1.
a.
b.

a.
b.
c.
d.

asi 7 vyučovacích hodín + čas na prácu doma
*** hviezdičky označujú delenie na jednotlivé dni

TRVANIE
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a
práva
v mojej krajine
skupinová práca
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Vyučujúci uvádza žiakov do obsahu zamestnania pomocou celého radu
naplánovaných činností. Podľa času a možností môže zrealizovať len časť
z nich.

Vyučujúci rozdelí žiakov na štyri skupiny. Rozdá im hárky papiera a fixky.
Keď už sú všetci pripravení na prácu – prečíta text:
Predstavte si miesto, kde nežije ani jeden človek. Ste v ňom prvými ľuďmi.
Nie sú tam žiadne mestá, dediny, niet ciest ani internet. Nepôsobia tu žiadne
inštitúcie, lebo niet nikoho, kto by v nich pracoval ani ich vytovoril. Neplatia tu
žiadne pravidlá, lebo ich nikto nevytvoril. Vaša skupina bola poverená
dôležitou úlohou. Máte tu ustanoviť základné práva, ktoré budú regulovať
život na tomto priestore. Môžete ale vybrať len 5 takýchto práv, ktorými sa
budú riadiť ľudia žijúci na tomto priestore. Buďte ale opatrní pri ich tvorbe!
Neviete aké bude Vaše spoločenské postavenie v tomto novom spoločenstve.
Nakoniec vymyslite názov pre toto miesto.
Vyučujúci informuje žiakov, že výsledky práce budú predložené na fóre
žiakov a spoločne prediskutované.
Žiaci v skupinách hovoria o téme. Zapisujú do hárkov názov krajiny a päť
práv, ktoré budú v tejto novo vzniknutej krajine platiť.
Predstaviteľ každej skupiny predstavuje a vysvetľuje na fóre skupiny práva
svojej krajiny. Vyučujúci alebo nim poverená osoba tieto zapisuje, aby
nakoniec bolo možné výsledky porovnať.

b
Všeobecná
Deklarácia
Ľudských práv
diskusia

c
kódex skupiny
naše práva a
povinnosti v triede
diskusia

Vyučujúci sumarizuje prácu žiakov. Hovorí o tom, že jestvuje medzinárodný
dokument – Všeobecná deklarácia ľudských práv, ktorý stanovuje vzťahy
medzi ľuďmi. Rozdá žiakom skrátenú formu dokumentu (Príloha 1 –
Všeobecná deklarácia ľudských práv – skrátená verzia). Žiaci s pomocou
vyučujúceho porovnávajú práva, ktoré sami vytvorili, s právami uvedenými
v dokumente.
Žiaci diskutujú o záznamoch uvedených v dokumente a ich opodstatnenie.
Pre vykonanie zadania budú potrebné materiály ako: tabuľa/ flipchart,
fixky, páska pre uchytenie hárku na stenu. Cielôm zadania je stanovenie
zásad platných na zamestnaniach. Efektom zadania bude Kódex
s vypísanými zásadami, ktorý sa nachádza na mieste viditeľnom pre
všetkých počas celej doby trvania zamestnania.
Nakoniec vyučujúci požiada žiakov o odporúčanie zásad, ktoré by mali
platiť počas zamestnania. Žiaci pristupujú a zapisujú svoje nápady na
flipchart.
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Vyučujúci môže požiadať každého žiaka aby dokončil vetu: „Aby sme sa
všetci cítili dobre a bezpečne očakávam od skupiny: a zapisovať tieto
očakávania na tabuľu.
Vzorové pravidlá práce v skupine:
❖ aktívne sa zúčastňujeme zamestnania,
❖ spolupracujeme medzi sebou,
❖ sme voči sebe úprimní,
❖ hovoríme pravdu,
❖ máme právo na vlastný názor,
❖ sme voči sebe prajní a vzájomne sa podporujeme,
❖ sme diskrétni,
❖ sme otvorení názorom druhých, vážime si ich názor,
❖ každý má právo neodpovedať, povedať „pass“,
❖ dávame účastníkom právo dokončiť výpoveď,
❖ ak je kritika tak len konštruktívna,
❖ ak hovorí jedna osoba, zvyšok skupiny počúva.
Po zapísaní všetkých nápadov nasleduje diskusia o zásadách, ktoré
vzbudzujú kontroverzie. Vyučujúci, spolu so žiakmi, stanoví či by sa mali
dostať na listinu. Čím viac zásad navrhnú žiaci a čím menej vyučujúci, tým
lepšie. Učiteľ nemôže komentovať návrhy, len ich jednoducho zapísať.
Po vypracovaní kódexu spolupráce medzi žiakmi, vyučujúci poukazuje na
to, že práva a povinností, tak ako v triede, máme aj v rôznych iných
okolnostiach: v rodine, v skupine priateľov, v škole, v práci a pod. Rôzne
organizácie, inštitúcie, štruktúry sa riadia rôznymi právami a povinnosťami.
Vyučujúci uvádza obecný pohľad spojený s uvedomením si práv, aké patria
každému človeku. Vzorový materiál:
Uvedomenie si práv, ktoré patria každému človeku, vzájomná úcta a boj
s diskrimináciou v dnešnom svete naberajú stále väčší význam. Vzdelanie,
upevnené povzbudzovaním rozšíriť svoje vedomosti v tak dôležitých témach
je povinné byť dôležité pre ľudí. Len vďaka tomu je každý z nás schopný
prispieť ku vytvoreniu sveta, v ktorom je každý človek rovný, bez ohľadu na
farbu pleti, geografický priestor kde býva alebo vykonáva prácu. Je treba aby
takéto zásady sa objavovali rovnako pri formálnom vzdelávaní ako pri
neformálnom.
Vzdelávanie spojené s dodržovaním a vážením si ľudských práv je jednou
z najväčších výziev XXI. storočia. Dnešná mládež sa borí s problémami
spoločenského vylúčenia, náboženskou a etnickou diferencovanosťou.
Vzdelávanie o ľudských právach pomáha pri pochopení rôznych hodnôt,
postojov či správania sa súčasnej spoločnosti. Malo by aj motivovať.
podnikať kroky na obranu ľudských práv. Skoro všetky krajiny, nielen
európske, prednostne považujú dodržiavanie ľudských práv, ktoré sú
nedeliteľným elementom procesu vzdelávania mladých ľudí.
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Vyučujúci, spolu so žiakmi prijme rozhodnutie o realizácii projektu
o ľudských právach. Spoločne dohodnú názov projektu.

PRIJATIE ROZHODNUTIA
O REALIZÁCII PROJEKTU

3
OTÁZKY SPOJENÉ S
PORUŠOVANÍM
ĽUDSKÝCH PRÁV
práca v skupinách

a
úvod

Niekoľko dní pred plánovanou hodinou dostanú žiaci úlohu priniesť na
vyučovanie rôzne krátke články alebo ich časti, ktoré popisujú ako sú
porušované ľudské práva vo svete. Každý žiak musí priniesť minimálne 2
materiály, maximálne 200 slov každý. Žiaci môžu použiť rôzne časopisy,
tlačové správy, knihy, učebnice a zákony.

Vyučujúci vysvetľuje, že jestvuje veľa dokumentov, ktoré by mali zaručovať
ochranu práv každého človeka, o.i. už zmieňovaná Všeobecná deklarácia
ľudských práv z 10. decembra 1948. Žiaľ, v skutočnosti sa veľmi často
práva a štandardy v nich uvedené nerešpektujú.
Ďalšie cvičenie – práca s fragmentmi pochádzajúcimi z novinových
článkov, umožní sa zoznámiť s niektorými situáciami kde došlo ku
porušeniu ľudských práv v súčasnom svete.

b
priebeh zadania

Žiaci sa rozdelia do skupín. Každá skupina dostane fragment novinového
článku, v ktorom je popísaný príklad porušovania ľudských práv. Každá
skupina dostane druhý, kratší článok (Príloha 2 – vzorové texty). Okrem
toho má každý žiak navyše po 2 články, ktoré si sám vopred pripravil.
Žiaci sa podelia so svojimi článkami s členmi skupiny a následne spoločne
diskutujú s pomocou vyučujúceho, napr.:
❖ ktorých krajín sa týkajú situácie popísané vo vašich článkoch?
❖ ktoré ustanovenia Deklarácie ľudských práv boli v daných prípadoch
porušené? a pod.
Počas vyučovania pracujú žiaci so skrátenou verziou Obecnej deklarácie
ľudských práv, ktorú im vyučujúci rozdal v úvodnej časti.
Po analýze, výmene názorov a pohľadov, každá skupiny prečíta svoje
fragmenty textu pred celou triedou. Udáva pravdepodobné miesto udalosti
a uvádza príslušné články z Deklarácie, ktoré boli podľa nej porušené. Toto
prebieha v niekoľkých kolách, tak aby každá skupina uviedla 2-3 fragmenty.
Vyučujúci komentuje odpovede žiakov.

„Multiculturalism in the face cultural identity
- youth educational project”

4
TRHOVISKO
cvičenia

5
SPOLU NA OBRANU
ĽUDSKÝCH PRÁV
práca v skupinách

a
cvičenie

b
diskusia

c
voľba úloh
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Vyučujúci rozdelí žiakov na 2 skupiny:
❖ skupina č. 1 – KUPUJÚCI ľudských práv,
❖ skupina č. 2 - PREDAJCA ľudských práv.
V ďalšom určuje obidvom skupinám ciele a prechádzajú na cvičenia
(Príloha 3 – pokyny a popis cvikov).

Pre vykonanie zadania budú potrebné o.i. materiály ako: skrátená verzia
Všeobecnej deklarácie ľudských práv, flipchart, markery.
Žiaci pracujú v 4 skupinách. Vyučujúci zaraďuje žiakov do skupín
ľubovoľným postupom, napr. žrebovaním farebných kartičiek.

Každá skupina dostane 2-3 výtlačky skrátenej verzie Všeobecnej deklarácie
ľudských práv. Následne skupiny dostanú tie isté súbory otázok (Príloha 4
– súbory zadané pre hodnotenie žiakmi).
Úlohou žiakov je vyznačiť:
 znakom „+“ vety, ktoré opisujú situáciu súhlasnú so zásadami
uvedenými v Deklarácii ľudských práv,
 
znakom „-„ vety, toré opisujú stavy nezhodné s princípmi uvedenými
v Deklarácii ľudských práv.
Otázky pre žiakov – krátka asi 5 – 10 min. diskusia:
❖ odpovedalo sa Vám na otázky ľahko? Mali ste už skôr príležitosť učiť sa
o ľudských právach?
❖ kde je možné hľadať informácie o ľudských právach? Koľko dokumentov
v ktorých sa ustanovujú ľudské práva poznáte? Má každá krajina svoje, sú
hlavné ustanovenia, nadradené, únijné, medzinárodné?
Skupiny žrebujú alebo vyberajú úlohy, ktoré sa týkajú prípravy popisu
daného projektu. Úlohy sú len dve, teda dve skupiny majú tie isté témy na
spracovania:
❖ opis televízneho programu o ľudských právach.
Učiteľ môže pripraviť pomocné otázky: kde by bol materiál emitovaný? Ako
dlho by trval? Aké témy by boli v ňom rozoberané? Objavili by sa vyjadrenia
známych osôb politického života? Akú podobu by mal materiál - reportáž,
rozhovor a pod.
❖ opis informačnej kampane o vzdelávacej povahe niektorej organizácie
venujúcej sa ochrane ľudských práv.
Učiteľ môže pripraviť pomocné otázky: robila by sa kampaň v danej krajine,
v celej Európe, možno aj na celom svete? Uvádzali by ju známe tváre - ak
áno tak kto? Čo by bolo jej najdôležitejšou zložkou: reklama,: tv, rozhlas,
letáky a pod.? Sú sociálne siete, napr. fB, twitter dobré nástroje pre
realizáciu takých kampaní?

„Multiculturalism in the face cultural identity
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Ppezentovanie
projektov pred
celou skupinou

6
AKO BOJOVAŤ S
PRÍPADMI
PORUŠOVANIA
ĽUDSKÝCH PRÁV?
dielne
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Každá skupina vyberá zástupcu, ktorý porozpráva o efektoch práce.
Podstatné záležitosti sa zapisujú na flipcharte. Následne sa spracovania
skupín, ktoré mali tú istú tému, porovnávajú. Z tohto porovnania by mal
vzniknúť materiál, s ktorým obidve skupiny súhlasia. Môžu materiál doplniť
o nové nápady.
Najzaujímavejšie relácie sa môžu popísať na www
V školských novinách a pod.

stránke školy.

Pre vykonanie zadania budú potrebné o.i. materiály: flipchart, markery,
projektor, laptop.
Vyučujúci pozýva žiakov na brainstorming – rozdelenej na tri časti:
❖ aké dokumenty/práva/regulácie, ktoré pojednávajú o ľudských právach
poznáte?
Jeden žiak zaznamenáva navrhované hesla na flipchart. Vyučujúci sa
veľmi krátko vyjadruje ku zaznamenaným dokumentom.
Následne vyučujúci premieta na obrazovke skrátenú verziu ustanovení
Univerzálnej deklarácie ľudských práv (Príloha 5 – Konvencia o ochrane
ľudských práv a základných slobôd – skrátená verzia).
Vyučujúci pozýva žiakov na druhú časť diskusie. Žiaci sa majú zamyslieť,
uviesť príklady a rozdiskutovať témy:
❖ majú všetci ľudia rovnaké práva a povinností? Mali by sa všetci,
nezávisle na farbe pleti, vierovyznanie, miesto bydliska, spoločenské
postavenie, vek posudzovať rovnako?
Vyučujúci zosumarizuje odpovede žiakov. Najdôležitejšie závery z diskusie
sa zapíšu na flipchart.
Po skončení diskusie sa premietne film Amnesty International Poľsko „ako
bojovať za ľudské práva?“
https://www.youtube.com/watch?v=aG81RBBDot4&t=529s
Vyučujúci prechádza ďalej na tretiu časť diskusie:
» aké mimovládne organizácie zaoberajúce sa ľudskými právami poznáte?
» aká je úloha mimovládnych organizácií pri ochrane ľudských práv?
» v akých situáciách dochádza ku porušovaniu ľudských práv?
» sú potrebné právne predpisy, deklarácie, konvencie a iné regulácie, ktoré
upravujú ochranu ľudských práv?
» aké príklady z Vášho každodenného života, ktoré usvedčujú
z nerešpektovania práv, týkajúcich sa ľudských práv, Vám prichádzajú na
myseľ (napr. bitky, krádeže, nespravodlivý trest udelený učiteľom,
vysmievanie sa)?
» čím môžete Vy prispieť k boju o ľudské práva?
Nakoniec, vyučujúci spolu so žiakmi zhrnie všetky spracované závery
z diskusie. Spoločne prijímajú rozhodnutie o príprave plagátu, ktorý
zaväzuje/motivuje žiakov aby rešpektovali ľudské práva.
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PRÍPRAVA PLAGÁTOV
práca doma

8
PREZENTÁCIA
PLAGÁTOV
O REŠPEKTOVANÍ
ĽUDSKÝCH PRÁV

9
ZHODNOTENIE
PRÁCE NA PROJEKTE
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Žiaci pripravujú plagáty s obsahom ľudských práv. Môžu navrhovať vlastné
koncepcie ich prevedenia.
Účastníci si môžu pomáhať koncepciami už vypracovaných materiálov a aj
využiť navrhovanú šablónu projektu (Príloha č. 6 – vzorový plagát).

Vyučujúci umiestňuje žiakmi pripravené plagáty na viditeľnom mieste, tak
aby zaväzovali / motivovali žiakov dodržiavať ľudské práva. Spolu so
žiakmi hodnotia prostriedky a koncepcie použité pri ich zhotovení. Hovoria
o účelovosti vytvárania takých materiálov, napr.:
❖ či môžu mať reálny vplyv na zmenu postoja ľudí k tejto veci?
❖ či môžu pozitívne vplývať na rast poznatkov a záujmu o rozoberanú
problematiku?

Vyučujúci, spolu so žiakmi, diskutujú o otázkach ľudských práv. Uvádzajú
najdôležitejšie z nich. V ďalšom vedúci kladie otázky , ktoré zhŕňajú projekt
ako celok:
❖ čo sa nám najviac páčilo?
❖ čo sme sa naučili?
❖ čo nám spôsobovalo najväčšie ťažkosti?
❖ ako hodnotíme dosiahnuté výsledky?
Žiaci môžu klásť otázky týkajúce sa projektu.

PRÍLOHY
PRÍLOHA 1

VŠEOBECNÁ DEKLARÁCIA ĽUDSKÝCH PRÁV – SKRÁTENÁ VERZIA

PRÍLOHA 2

VZOROVÝ MATERIÁL

PRÍLOHA 3

POKYNY A OPIS CVIČENÍ

PRÍLOHA 4

SÚBORY ZADANÉ PRE HODNOTENIE ŽIAKMI

PRÍLOHA 5

DOHOVOR O OCHRANE ĽUDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÝCH SLOBÔD

PRÍLOHA 6

PRÍKLAD PLAGÁTU
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PRÍLOHA 1

VŠEOBECNÁ DEKLARÁCIA ĽUDSKÝCH PRÁV
SKRÁTENÁ VERZIA

INTRODUCTION

Všeobecná deklarácia ľudských práv je deklaráciou schválenou Valným
zhromaždením Organizácie spojených národov 10. decembra v Palais de
Chaillot in Paris, France. Deklarácia vznikla ako reakcia na hrôzy, ktoré sa
stali počas druhej svetovej vojny a vyjadruje súhrn ľudských práv, ktorí sa
majú týkať všetkých ľudí. Plné znenie nájdete na stránkach OSN.
Deklarácia obsahuje 30 článkov, ktoré však nepredstavujú zmluvu ani
záväzný právny dokument, členské štáty sa zaviazali usilovať o všeobecné
uznávanie a zachovávanie ľudských práv a základných ľudských hodnôt v
oblasti občianskych, politických, ekonomických, sociálnych a kultúrnych
práv. V roku 1966, Valné zhromaždenie prijalo dve detailné Ustanovenia,
ktoré dopĺňajú Medzinárodný návrh zákona ľudských práv. Po ich ratifikácii
v roku 1976, keď ich ratifikoval dostatočný počet jednotlivých národov, sa
tento návrh stal medzinárodným zákonom, ktorým sa všetky členské
krajiny riadia.

SUMMARY

Článok 1
Právo na rovnocennosť.
Článok 2
Oslobodenie od diskriminácie.
Článok 3
Právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť.
Článok 4
Oslobodenie od otroctva.
Článok 5
Oslobodenie od mučenia a ponižujúceho zaobchádzania.
Článok 6
Právo na uznanie právnej osobnosti.
Článok 7
Právo na rovnosť pred zákonom.
Článok 8
Právo na ochranu zo strany príslušných súdov.
Článok 9
Oslobodenie od svojvoľného zatknutia, zadržania alebo vyhostenia.
Článok 10
Právo byť verejne vypočutý.
Článok 11
Právo byť považovaný za nevinného, kým sa nedokáže vina.
Článok 12
Oslobodenie od zasahovania do súkromného života, do rodiny, domova
alebo korešpondencie.
Článok 13
Právo na voľný pohyb, opustenie a návrat do svojej krajiny.
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CD. SUMMARY

Článok 14
Právo na azyl v iných krajinách pred prenasledovaním.
Článok 15
Právo na štátnu príslušnosť a sloboda zmeniť ju.
Článok 16
Právo uzavrieť manželstvo a založiť si rodinu.
Článok 17
Právo na vlastníctvo majetku.
Článok 18
Sloboda myslenia, svedomia a náboženstva.
Článok 19
Právo na slobodu presvedčenia a prejavu.
Článok 20
Právo na slobodu pokojného zhromažďovania a združovania.
Článok 21
Právo zúčastňovať sa vláde svojej krajiny priamo alebo prostredníctvom
slobodne volených zástupcov.
Článok 22
Právo na sociálne zabezpečenie.
Článok 23
Právo na slobodnú voľbu zamestnania a vstup do odborových organizácií.
Článok 24
Právo na odpočinok a zotavenie.
Článok 25
Právo na adekvátnu životnú úroveň.
Článok 26
Právo na vzdelanie.
Článok 27
Právo slobodne sa zúčastňovať kultúrneho života v spoločnosti.
Článok 28
Právo na spoločenský poriadok v ktorom sa uskutočňujú práva a slobody
stanovené v tejto Deklarácii.
Článok 29
Každý má povinnosť voči spoločnosti; jedine v nej môže voľne a naplno
rozvinúť svoju osobnosť.
Článok 30
V tejto deklarácii nič nemožno vykladať tak, aby oprávňovalo ktorýkoľvek
štát, skupinu, alebo osobu vyvíjať činnosť alebo dopúšťať sa činov, ktoré
by smerovali k potlačeniu niektorého z práv alebo slobôd v tejto deklarácii
vyhlásených.
Whole text you will find here:
http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
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VZOROVÝ MATERIÁL
PRÍBEH MARCA

Marc je homosexuál, má 17 rokov a navštevuje štátom financovanú
katolícku strednú školu. Na večierok chce ísť s osobou rovnakého
pohlavia. Večierok sa bude konať v prenajatých priestoroch, ktoré nepatria
škole.
Riaditeľ školy ani Rada školy s tým nesúhlasili, na základe toho, že by to
bolo posilnenie takého správania, ktoré je v rozpore s cirkevným
vyučovaním. Marc si je istý, že došlo k porušeniu jeho ľudských práv.
Zvažuje, že bude sa snažiť získať súdny príkaz, keďže večierok je už o
týždeň.
Otázky do skupinovej diskusie:
❖ Do ktorej základnej a sociálnej oblasti spadá Marcov prípad?
❖ Ktoré konkurenčné práva sú v prípade zahrnuté?

ALIA AND
AHMED HISTORY

V Ontáriu žije veľa ľudí, ktorí sú nepočujúci, hluchí alebo slabo počujúci.
Niektorí z nich používajú posunkovú reč ako ich prvý jazyk alebo spôsob
komunikácie, ktorý uprednostňujú a ich neschopnosť vyjadriť sa po
anglicky im vo veľkej miere bráni v komunikácii až kým im nepomôže
tlmočník. Práve pre týchto ľudí žijúcich v Ontáriu je veľmi ťažké efektívne
komunikovať a získať férový prístup ku službám a rovnako tak si nájsť
prácu.
Alia a Ahmed sú rodičia, ktorí sa obaja narodili hluchí. Očakávali dvojičky a
v prípade návštevy lekára si zabezpečovali svojho vlastného tlmočníka.
Keď tam tlmočník nebol, komunikácia informácií bola pre nich často
frustrujúca. Rovnako akékoľvek nedorozumenie v tejto situácii –
informácie lekárske a medicínske by mohlo byť veľmi nebezpečné.
Alia išla kvôli pôrodným bolestiam do nemocnice v ôsmom mesiaci
tehotenstva. Spolu s manželom sa ocitli v nemocnici bez pomoci
tlmočníka posunkovej reči. Ani lekár ani sestry nevedeli účinne
komunikovať s rodičmi, pre ktorých bola takáto izolácia veľmi ťažká a
znepokojujúca. Po narodení boli deti okamžite prevezené na pozorovanie
do inej časti nemocnice. Iba jedna setra na kúsok papiera napísala, že deti
sú fajn. Inak im nikto neposkytol žiadne detaily o stave ich detí.
Otázky do skupinovej diskusie:
❖ Ako by ste sa cítili, keby ste boli v rovnakej situácii ako Alia alebo
Ahmed?
❖ Koho povinnosťou je zabezpečiť tlmočníka posunkovej reči v sektore
verejných služieb?
❖ Ako by táto požiadavka mala byť krytá Zákonníkom?
❖ Myslíte, že je to zbytočné, bezdôvodné, že hluchí ľudia predpokladajú,
že im bude k dispozícii tlmočník v urgentných situáciách? A čo v iných nie urgentných situáciách?
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PRÍBEH TAMMY

Tammy vo veku 11 rokov hrala 5 rokov bowling v miestnej rekreačnej lige.
Ona a niekoľko ďalších sa kvalifikovali do širšej provinčnej súťaže, ktorá je
sponzorovaná Mládežníckym bowlingovým výborom.
Tammy má mozgovú obrnu a používa invalidný vozík, ale dokáže
vykonávať niektoré pohyby a má koordináciu. Aby mohla hrať bowling,
otec jej vyrobil pomôcku – drevenú rampu, vrch ktorej je v Taminom lone.
Ona uvedie do činnosti rampu smerom ku bowligovej dráhe a nechá
bowlingovú guľu aby sa skotúľala dolu rampou.
Tesne pred súťažou Výbor rozhodol, že Tammy sa súťaže nemôže
zúčastniť. Zatiaľ čo pravidlá Výboru dovoľujú štartovať so zníženou
pracovnou schopnosťou a používať špeciálne pomôcky, ktoré im
pomáhajú v rekreačnej lige (aj tu za predpokladu, že tieto zariadenia
neovplyvnia rýchlosť gule), zakázali požitie týchto pomôcok na súťažiach.
Otázky do skupinovej diskusie:
❖ Vedela by Tammy splniť základné požiadavky pre bowling? Mal by byť
tento argument faktorom, ktorý by určil, že došlo k porušeniu pravidiel?
❖ Mal by Výbor vyhovieť, prispôsobiť sa Tammy? (mali by jej napríklad
dovoliť používať jej rampu na súťažiach)?
❖ Spôsobilo by to Výboru nadmerné ťažkosti, keby Tammy vyhovel? Do
akej miery by sa takto šport zmenil? Uveďte vaše dôvody.

PRÍBEH CINDY

Cindy, ktorá má 19 rokov, požiadala o prácu v domove dôchodcov ako
pomocná asistentka. Predtým – počas štúdia na strednej škole už
pracovala na čiastočný úväzok ako asistentka učiteľky v materskej škôlke
pre deti s mentálnym a fyzickým postihnutím. Pri úvodnom pohovore jej
povedali, že je ideálnou kandidátkou na toto miesto a že bude
pravdepodobne prijatá.
Mala ešte doniesť od svojho lekára potvrdenie o svojom zdravotnom stave.
Ten potvrdil, že spĺňa všetky požiadavky a že bude môcť dvíhať ležiacich
pacientov.
Na druhom stretnutí, si ten, kto viedol pohovory prezrel potvrdenie od
lekára a potom si všimol Cindinu ruku. Počas úvodného interview si jeho
asistent nevšimol, že jej ľavá ruka je menšia a prostredník a prstenník sú
kratšie. Na základe toho, človek, ktorý viedol interview a tiež riaditeľ
zodpovedný za sestričky strávili veľa času diskusiou o Cindinej zníženej
pracovnej schopnosti a aj keď je veľmi chceli prijať, nemysleli si, že by
zvládla uchopiť alebo vyvinúť dostatočný tlak potrebný pri zdvíhaní
pacientov.
Hoci Cindy tvrdila, že prácu zvládne a že podobné úlohy mala aj vo svojej
predchádzajúcej práci pri postihnutých deťoch, nebola prijatá.
Otázky do skupinovej diskusie:
❖ Mal človek, ktorý viedol prijímací pohovor oprávnené dôvody myslieť si
že Cindy prácu nezvládne?
❖ Na základe čoho tento človek dospel k záveru, že Cindy by nesplnila
pracovné požiadavky – aj keby to nerobila úmyselne?
❖ Čo si myslíte – ako sa mali títo ľudia rozhodnúť? Aké sú vaše dôvody?
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POKYNY A OPIS CVIČENÍ
ZADANIE

Učiteľ vysvetlí študentom, že zmyslom tejto aktivity je rozmýšľať o
dôležitosti a význame ľudských práv, v živote nie je dôležité len
obchodovanie a peniaze. Snažte sa poskytnúť čo najviac zaujímavých
argumentov.
Niekedy si sami kladieme nasledujúce otázky:
❖ Aké výhody prinesú ľudské práva do môjho života?
❖ Čo by sa stalo, keby sme niektoré ľudské práva nemali?
❖ Nakoľko dôležité je konkrétne ľudské právo pre mňa?

TRH
prípravy a rozhovory

Trh, hluk a šum. Obchodníci chodia pomedzi stánkami a sledujú, čo
predávajúci dnes ponúkajú. Majú svoje nákupné zoznamy a hľadajú tovar.
Predávajúci debatujú s kupujúcimi a snažia sa ich presvedčiť, aby si niečo
kúpili. Kupujúci sa snažia zistiť, prečo by si mali kúpiť ľudské práva práve
od konkrétneho predávajúceho a práve za takú cenu, akú on udáva.
Ako kupujúci si urobte poznámky o týchto rôznych cenách a poznačte si aj
argumenty predávajúcich. Ak ľudské práva, o ktoré máte záujem majú
viacerí predávajúci, vyberte si najlepšie riešenie pre vás ako kupujúceho.

VÝBER, VYJEDNÁVANIE
A SÚHRN TRANSAKCIÍ

❖ Kupujúci sa musia rozhodnúť aké o ktoré ľudské práva majú záujem a
od koho ich chcú kúpiť.
❖ Rokovania prebiehajú. Učiteľ píše na tabuľu argumenty predávajúcich
aj kupujúcich aby vedeli zdôvodniť svoj výber konkrétneho nákupu.
❖ Študenti prezentujú výsledky svojich vyjednávaní, rokovaní.
❖ Skupinová diskusia týkajúca sa argumentov počas vyjednávania –
výmena skúseností.
❖ Čo bolo náročné pri rokovaní, vyjednávaní o ľudských právach? Sme
schopní presvedčiť ostatných počas debaty?
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POKYNY PRE SKUPINU 1
kupujúci

❖ Kupujúci potrebujú od predávajúcich 4 ľudské práva, ktoré považujú vo
svojom živote za najdôležitejšie.
❖ Rozpočet, ktorý majú k dispozícii je: £ 1,000 – nesmiete minúť viac!
❖ Na zozname ľudských práv tieto zoraďte podľa seba – od najviac
dôležitých po najmenej dôležité ľudské práva. Študenti robia toto
rozhodnutie ako tím. Pomôže im to neskôr pri nakupovaní.
❖ Obchodovanie – to je aj vyjednávanie – nielen peniaze. Musíte
presvedčiť predávajúceho, prečo vami vybraté ľudské právo by malo
byť predané za určitú sumu.
❖ Myslite na to, že nie všetky ľudské práva budú v tento deň na predaj.

POKYNY PRE SKUPINU 2
predávajúci

❖ Úlohou predávajúceho je predať čo najviac ľudských práv za čo
najvyššiu cenu.
❖ Pred samotným predajom vy ste si mali pripraviť plagát, na ktorom
opíšete svoj stánok, ktorý bude obsahovať „názov“ ľudského práva,
ktoré predávate a úvodnú cenu – môžete predávať aj niekoľko práv a
stanoviť ich ceny).
❖ Cena by mala korešpondovať s dôležitosťou, ktorú prisudzujete
jednotlivým ľudským právam – čím dôležitejšie právo, tým vyššia cena.
❖ Ceny za jednotlivé ľudské práva musia byť rôzne. Myslite na to, že
kupujúci majú rozpočet £ 1,000.
❖ Z celého zoznamu ľudských práv si najprv vyberte 8, a následne 4 z
nich na predaj. Vyberte tie, ktoré sú najdôležitejšie.
❖ Obchodovanie je aj vyjednávanie, nielen peniaze. Musíte presvedčiť
kupujúceho prečo konkrétne právo má takúto vysokú hodnotu a cenu a
prečo ju nemôžete znížiť.
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PRÍLOHA 4

SÚBOR OTÁZOK – ZADANÍ, KTORÉ MAJÚ OHODNOTIŤ ŠTUDENTI

ÚVOD

Označte znamienkom "+" ak opisovaná situácia je v súlade s princípmi
Všeobecnej deklarácie ľudských práv a znamienkom "-" ak je v rozpore s
ňou.

ZADANIE 1

V niektorých situáciách orgány Štátu A môžu využiť mučenie. Napríklad, je
možné mučiť nebezpečného teroristu, aby sa zistilo, kde umiestnil bombu.

ZADANIE 2

Polícia v krajine B môže za istých okolností prehľadať byt aj bez príkazu na
prehliadku, ak chce náhle zaútočiť a chytiť nebezpečného kriminálnika.

ZADANIE 3

Každá osoba obvinená zo spáchania trestného činu v štáte C má právo na
obhajobu na súde. Ak si niekto nemôže dovoliť najať si právnika, je
povinnosťou súdu prideliť mu ho ex offo – z úradnej moci.

ZADNIE 4

Orgány v krajine D môžu uväzniť človeka podozrivého zo spáchania
trestného činu bez rozsudku súdu.

ZADANIE 5

Žiaden väzeň v krajine nemá právo zúčastniť sa volieb do parlamentu.

ZADANIE 6

Ministerstvo vnútra krajiny F má právo rozhodovať kam a na ako dlho
môžu obyvatelia tejto krajiny ísť/vycestovať.

„Multiculturalism in the face cultural identity
- youth educational project”

16

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

PRÍLOHA 5

DOHOVOR O OCHRANE ĽUDSKÝCH PRÁV
A ZÁKLADNÝCH SLOBÔD
ÚVOD

Zjednodušená verzia vybraných článkov z Dohovoru o ochrane ľudských
práv a základných slobôd.
Zhrnutie preambuly – Členské vlády Rady Európy smerujú k zabezpečeniu
mieru a dosiahnutiu väčšej jednoty založených na dodržiavaní ľudských
práv a základných slobôd. Týmto Dohovorom sa rozhodli vykonať prvý
krok ku posilneniu mnohých práv, ktoré obsahuje Všeobecná deklarácia
ľudských práv.
*Tento dokument bol pripravený generálnym riaditeľstvom pre komunikáciu.
Prosím, vezmite na vedomie, že táto zjednodušená verzia je tu zahrnutá len kvôli
účelom vzdelávania a bola pripravená na základe zjednodušenej verzie Všeobecnej
Deklarácie o ľudských právach, ktorú vypracovala Amnesty International a iní.
Jediné texty, ktoré majú právny základ nájdete len v oficiálne publikovaných
verziách Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a jej protokolov.

ZHRNUTIE

Článok 1
Povinnosť dodržiavať ľudské práva. Štáty musia zabezpečiť, aby každý mal
práva uvedené v tomto Dohovore.
Článok 2
Právo na život. Máte právo na život.
Článok 3
Zákaz mučenia. Nikto nemá právo aby vás zranil alebo mučil. Aj vo väzení
musí byť rešpektovaná ľudská dôstojnosť.
Článok 4
Zákaz otroctva a nútenej práce. Nikto nesmie byť držaný v otroctve a nikto
nesmie vykonávať nútenú prácu.
Článok 5
Právo na slobodu a bezpečnosť. Každý má právo na slobodu a
bezpečnosť. V prípade zatknutia máte právo vedieť prečo ste boli zatknutý.
V prípade zatknutia máte právo na súdne konanie v primeranej lehote
alebo byť prepustený kým sa súdne konanie uskutoční.
Článok 6
Právo na spravodlivý proces. Máte právo na spravodlivé konanie pred
nestranným súdom. Každý, kto je obvinený z trestného činu, sa považuje
za nevinného, kým nebude preukázané, že je vinný. V prípade, že ste
chudobný, máte práve na bezplatnú právnu pomoc.
Článok 7
Žiaden trest bez zákona. Nemôžete byť zadržiavaný ako vinný zo zločinu,
ak neexistuje zákon voči ktorému ste sa previnili.
Článok 8
Right to respect for private and family life You have the right to respect for
your private and family life, your home and correspondence.
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ZHRNUTIE

Článok 9
Sloboda myslenia, svedomia a náboženstva. Máte právo na slobodu
myslenia, svedomia a náboženstva. Máte právo prejaviť svoje vyznanie
doma aj na verejnosti a právo zmeniť svoje vyznanie ak chcete.
Článok 10
Sloboda prejavu. Máte právo zodpovedne povedať a napísať, čo si myslíte
a odovzdávať a prijímať informácie od ostatných. Toto právo zahŕňa aj
slobodu tlače.
Článok 11
Sloboda zhromažďovania a združovania. Máte právo na účasť na
pokojných zhromaždeniach a združovať sa –a vstupovať do odborových
zväzov.
Článok 12
Právo uzavrieť manželstvo. Máte právo na uzavretie manželstva a
založenie rodiny.
Článok 13
Právo na účinný opravný prostriedok. Ak sú porušené vaše práva, máte
právo sa oficiálne sťažovať na súde alebo iných verejných inštitúciách.
Článok 14
Zákaz diskriminácie. Máte právo na užívanie práv a slobôd tohto Dohovoru
bez ohľadu na farbu pleti, pohlavie, jazyk, politické alebo náboženské
vyznanie alebo pôvod.
Článok 15
Výnimka v naliehavom čase. V čase vojny alebo iného verejného
nebezpečenstva má vládať konať aj v rozpore s vašimi právami, ale len
vtedy ak je to nevyhnutné. Ani vtedy však vlády nesmú svojvoľne Vás
napríklad mučiť, alebo zabiť.
Článok 16
Obmedzenia politickej činnosti cudzincov. Vlády môžu obmedziť politickú
činnosť cudzincov, aj keby to bolo v rozpore s článkami 10, 11 alebo 14.
Článok 17
Zákaz zneužitia práv. Nič v tomto Dohovore nemožno vykladať tak, aby boli
porušené práva a slobody Dohovoru.
Článok 18
Obmedzenie používania reštrikcie práv. Väčšina práv tohto Dohovoru môže
byť obmedzená všeobecnými zákonmi, ktoré sa týkajú každého. Takéto
obmedzenia sú dovolené len ak sú nevyhnutne potrebné.
Články 19 až 51
Tieto články vysvetľujú fungovanie Európskeho súdu pre ľudské práva.
Článok 34
Individuálne žiadosti. Ak vaše práve obsiahnuté v tomto Dohovore boli
porušené v jednom z členských štátov, v prvom rade by ste sa mali obrátiť
na kompetentné úrady tohto štátu. Ak by ste neboli vypočutý, môžete sa
obrátiť priamo na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu.
Článok 52
Vyšetrovanie generálnym tajomníkom. Ak generálny tajomník Rady Európy
požiada, vláda musí vysvetliť ako národné právo v danej krajine ochraňuje
práva obsiahnuté v tomto Dohovore.
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PRÍLOHA 5

ZHRNUTIE

Protokoly ku Dohovoru:
Článok 1 Protokolu č. 1
Ochrana majetku. Máte právo na vlastný majetok a jeho využívanie.
Článok 2 Protokolu č.1
Právo na vzdelanie. Máte právo chodiť do školy.
Článok 3 Protokolu č. 1
Právo slobodne voliť. Máte právo voliť členov vlády – parlamentu v
slobodných voľbách tajným hlasovaním.
Článok 2 of Protokolu č. 4
Sloboda pohybu. Ak ste legálnym obyvateľom danej krajiny máte právo v
rámci krajiny na slobodu pohybu a právo žiť kde chcete.
Článok 1 of Protokolu č. 6
Zrušenie trestu smrti. Nemôžete byť odsúdený na smrť alebo popravený
štátom.
Článok 2 of Protokolu č. 7
Právo na odvolanie v trestných záležitostiach. Máte právo odvolať sa na
vyšší súd, ak ste boli usvedčení zo spáchania zločinu.
Článok 3 Protokolu č. 7
Náhrada za protiprávne odsúdenie. Máte právo na náhradu ak ste boli
odsúdení za spáchanie zločinu a ukázalo sa, že ste nevinný.
Článok 1 Protokolu č. 2
Všeobecný zákaz diskriminácie. Nemôžete byť diskriminovaný pred
verejnými orgánmi napríklad kvôli farbe vašej pleti, pohlaviu, jazyku,
politickému alebo náboženskému vyznaniu alebo pôvodu.
Celý text nájdete na:Whole text you will find here:
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
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