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Temat: Równe traktowanie? – Prawa człowieka 

 
 

Część 2: Twoje prawa 
 
Ja mam prawa... Ty masz prawa... Jak twoje prawa wpływają na moje? W tej części położono nacisk 
na prawa innych ludzi oraz na związek między prawami a obowiązkami. 
 
Uwaga! Niniejsza część zawiera linki do stron internetowych, takich jak YouTube. Treści na stronach 
zewnętrznych mogą ulegać zmianie i należy sprawdzić, czy są one odpowiednie dla uczniów. 
 
 
Efekty nauczania w tej części 
 
Uczniowie będą w stanie:  

 rozumieć i rozróżniać prawa i obowiązki  

 rozumieć związek między globalizacją, zwyczajami lokalnymi i prawami  

 przeanalizować własne ograniczenia oraz priorytety swoje i innych 
 
 
Dostępne materiały 
 
Materiał 4 Historia Iqbala 
Materiał 5 Cytaty z branży mody  
Materiał 6 Zdjęcia  
Materiał 7 Historie 
Materiał 8 Scenariusze  
 
 
Praca z całą klasą 1: Ważniejsze niż moje prawa?  
Nauczyciel prosi uczniów, by pomyśleli o ubraniach, które mają na sobie: gdzie zostały 
wyprodukowane? Czy uczniowie wiedzą cokolwiek na temat praw człowieka w tym kraju? Nauczyciel 
wyjaśnia uczniom, że w niektórych krajach prawa człowieka nie są chronione prawem w taki sam 
sposób jak w innych państwach. W niektórych krajach dorośli pracują bez jakiejkolwiek ochrony 
prawnej o wiele dłużej niż 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, otrzymując za pracę bardzo 
niskie wynagrodzenie. Zdarza się, że dzieci również pracują zamiast chodzić do szkoły. Nauczyciel 
analizuje odczucia uczniów, gdy dowiadują się, że dzieci z innego kraju mogły zostać pozbawione 
możliwości uczęszczania do szkoły, aby uszyć ubrania, które noszą uczniowie. 
 
Nauczyciel przygląda się cytatom z branży mody (materiał 5) i porównuje je z historią Iqbala 
(materiał 4). Pyta uczniów, czy sądzą, że mogą/powinni coś zrobić. Gdzie kończą się nasza wolność i 
prawa i gdzie zaczynają się wolność i prawa innych? Jeśli uczniowie sami tego nie powiedzą, 
nauczyciel wyjaśnia, że nasze prawa to dla kogoś innego obowiązek i odwrotnie. Nauczyciel prosi 
uczniów o określenie obowiązków kryjących się za każdym z praw na stworzonej w części 1 „Planszy 
Praw”. 
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Praca w grupach 1: Prawa dzieci dawniej i dziś  
 
Nauczyciel pyta uczniów, jak to się stało, że w niektórych krajach istnieją przepisy dotyczące ochrony 
praw. Nauczyciel pokazuje uczniom zdjęcia (materiał 6) i prosi o komentarz. Czy uczniowie mogą 
domyślić się kontekstu? Skąd te dzieci mogą pochodzić? Kiedy według uczniów zrobiono te zdjęcia? 
Nauczyciel wyjaśnia uczniom, że podczas rewolucji przemysłowej praca dzieci była w Europie 
zjawiskiem powszechnym; nauka w szkole nie była obowiązkowa, a z powodu ubóstwa rodziny były 
zmuszone posyłać dzieci do pracy w fabrykach lub kopalniach. Po tej dyskusji nauczyciel dzieli klasę 
na pięć mniej więcej równych grup i prosi uczniów, by jak najdokładniej opisali swoje dwa typowe 
dni tygodnia: jeden dzień powszedni i jeden dzień weekendu. Nauczyciel prosi uczniów, by podzielili 
dni na godziny i przypisali do nich swoje zajęcia, najlepiej tak, jak wypełnia się kalendarz. Następnie 
prosi o skomentowanie tych rozkładów zajęć; jak w opinii uczniów rozkład dnia dziecka zmienił się z 
biegiem czasu? Później nauczyciel losowo rozdaje każdej z pięciu grup historie dzieci (materiał 7) i 
prosi o sporządzenie dla nich podobnego planu dwóch dni. Aby uzyskać więcej informacji o tym 
zagadnieniu, nauczyciele mogą skorzystać z poniższego linku do artykułu na temat historii praw 
dzieci i pracy dzieci: 
 
 

 
 
 
 
Praca w grupach 2: Ważniejsze niż nasze prawa?  
 
Czy istnieją okoliczności, w których można zawiesić lub unieważnić prawa człowieka? Czy 
uzasadnione może być pozbawienie kogoś praw człowieka w imię ochrony wyższego dobra całego 
społeczeństwa? Kiedy powinien się zakończyć okres takiego pozbawienia praw? Nauczyciel pyta 
uczniów o ich odczucia w tej kwestii. Czy przystaliby na to, by w pewnych okolicznościach można 
było pozbawić kogoś przysługujących mu praw? Czy potrzeby ogółu społeczeństwa są ważniejsze niż 
prawa człowieka przynależne jednostce? Kto ostatecznie ma prawo decydować o odebraniu praw 
osobom podejrzanym? W dyskusji należy wykorzystać materiał 8 oraz dodatkowe konkretne 
przykłady. 
 
Nauczyciel może następnie poprosić uczniów, by wspólnie sporządzili listę praw, które jednomyślnie 
uznają za najistotniejsze i nienaruszalne, oraz praw, których zrzekliby się, aby osiągnąć lub 
zagwarantować wyższe dobro.  
 
 
Praca w grupach 3: Czas na dyskusję!  
 
W jaki sposób tradycje lokalne łączą się z prawami człowieka i prawami mniejszości? Często 
dyskutuje się o tym, że zwyczaje wynikające z tradycji, praktykowane od setek lat w różnych 
częściach świata, przeczą czasem prawom człowieka. Przyzwyczajenie do praktykowania 
konkretnego zwyczaju czasami nie pozwala dostrzec jego implikacji. Nauczyciel dzieli klasę na dwie 
mniej więcej równe grupy. Prosi je o przygotowanie się do debaty na temat „Poszanowanie praw 
człowieka i praw mniejszości a poszanowanie tradycji i zwyczajów”. Czy uczniowie mogą podać 
przykłady zwyczajów lub praktyk w ich społeczności, które można by uznać za wyraz braku szacunku 
dla praw człowieka, a nawet za podważenie tych praw? Nauczyciel prosi uczniów, by zastanowili się, 

http://menengage.org/wp-content/uploads/2014/06/History-of-child-rights-and-child-labour.pdf
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czy zakazanie jakiemuś narodowi lub jakiejś grupie kultywowania pewnych tradycji i zwyczajów 
byłoby właściwe, oraz by podali argumenty na poparcie swojego stanowiska. Aby uzyskać więcej 
informacji na temat prowadzenia dyskusji, nauczyciele mogą zapoznać się z następującym 
dokumentem:  
 

 

http://www.edu.gov.mb.ca/k12/cur/socstud/frame_found_sr2/tns/tn-13.pdf

