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Temat: Równe traktowanie? – Prawa człowieka 

 
 

Część 1: Moje prawa 
 
Czym są prawa? Skąd się wzięły? Jaki mają wpływ na nasze życie? Jaki jest związek między prawami, 
pragnieniami i potrzebami? W tej części zawarto przegląd tego, czym są prawa człowieka, jak zostały 
ukształtowane i jak wpływają na nasze codzienne życie.  
 
Uwaga: W tym rozdziale znajdują się 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:  

 zrozumieć czym są prawa 

 poznać genezę współczesnych praw 

 rozumieć własne prawa i obowiązki 
 
 
Dostępne materiały 
 
Materiał 1 Lista praw 
Materiał 2 Geneza praw człowieka 
Materiał 3 A co jeżeli...? 
 
 
Praca z całą klasą 1: Zrozumieć prawa  
 
Wokół nas nieustannie toczą się dyskusje na temat praw. Ale czym naprawdę są prawa? I czym są dla 
nas? Aby przygotować się do tego ćwiczenia, nauczyciel pokazuje uczniom krótki filmik Narodów 
Zjednoczonych o prawach człowieka. Następnie przygotowuje jedną pustą ścianę w klasie. Prosi 
uczniów o samodzielną pracę i wybranie jednego do trzech praw, które osobiście uważają za bardzo 
ważne. Nauczyciel prosi uczniów o wypisanie każdego z tych praw na karteczce samoprzylepnej. 
Następnie prosi ich o pokazanie karteczek kolegom i o przylepienie ich na ścianie, a jeżeli chcą – o 
wyjaśnienie w jaki sposób każde z tych praw wpływa na ich codzienne życie. Jeżeli nie wiedzą jak 
zacząć, nauczyciel rozdaje materiał 1 z listą praw.  
 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=JpY9s1Agbsw  
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Praca z całą klasą 2: Kategorie praw  
 
Jakie istnieją rodzaje praw? Czy można wyróżnić jakiś model, jeśli chodzi o konkretne prawa? Lub 
pewnego rodzaju podział na kategorie? Nauczyciel prosi uczniów o pogrupowanie karteczek według 
tematów. Uczniowie mogą w tym celu wybrać własne kategorie. Po zakończeniu tego zadania 
nauczyciel prosi uczniów o nazwanie poszczególnych kategorii. Nauczyciel gratuluje uczniom 
utworzenia własnej „ściany praw”. Pyta uczniów, czy zadanie wydało im się łatwe, czy trudne. Prosi 
ich o uzasadnienie odpowiedzi.  
 
 
Praca w grupach 1: Czy prawa w niektórych dziedzinach są wyłączne?  
 
Nauczyciel omawia z uczniami różnice między prawami mniejszości a prawami człowieka. Do tego 
ćwiczenia nauczyciel dzieli klasę na dwie mniej więcej równe grupy. Rozpoczyna od zapisania na 
tablicy zdania: „Prawa istnieją po to, by chronić wszystkich, a nie tylko określone grupy osób” i prosi 
uczniów o przedyskutowanie go w grupach. Każda grupa musi wyrazić swoją opinię, powiedzieć, czy 
się z tym zgadza, czy też nie, i uzasadnić, dlaczego. Następnie nauczyciel poleca uczniom 
wzbogacenie klasowej ściany praw tymi prawami, o których wcześniej nie wspomniano. Aby zdobyć 
dalsze informacje pomocne przy uzasadnianiu argumentów, grupy powinny mieć dostęp do 
Powszechnej deklaracji praw człowieka (dostępnej w różnych językach) i następujących materiałów: 
 

 
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/SearchByLang.aspx  

 

  
http://www.eidhr.eu/side-panels/highlights/lgbti-women-children-minorities/minorities-rights 
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http://www.eidhr.eu/side-panels/highlights/lgbti-women-children-minorities/children  

 

  
http://www.eidhr.eu/side-panels/highlights/lgbti-women-children-minorities/indigenous-

peoples  
 

  
http://www.eidhr.eu/side-panels/highlights/lgbti-women-children-minorities/women-s-

rights  
 

 
http://www.eidhr.eu/side-panels/highlights/lgbti-women-children-minorities/lgbti  
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Praca z całą klasą 3: Prawa w porządku chronologicznym  
 
Ważne, by uczniowie zrozumieli, że prawa nie zawsze były obecne. Były wprowadzane w wyniku 
szczególnych wydarzeń lub sytuacji albo dostosowywane z biegiem lat i rozwijane. Każdy uczeń 
wybiera jedno prawo ze ściany praw i zastanawia się nad wydarzeniami, które mogły doprowadzić do 
jego ustanowienia. Czy chodziło o rewolucję? Może o coś związanego z Organizacją Narodów 
Zjednoczonych lub ze zniesieniem niewolnictwa, lub też z innym wydarzeniem z historii? W 
przypadku niektórych praw geneza jest oczywista, lecz w przypadku innych niekoniecznie. Aby 
pomóc uczniom w tym zadaniu, nauczyciel rozdaje materiał 2 o genezie praw człowieka. 
 
 
Praca z całą klasą 4: Obserwacja narodzin prawa  
 
Dzisiejsze prawa mają aspekt prawny. Lecz co działo się w przeszłości, zanim konkretne prawa 
zostały prawnie umocowane? Nauczyciel prosi uczniów o zastanowienie się nad osobami czy 
grupami mniejszościowymi, które zmagały się z problemami prawnymi lub społecznymi przed 
ustanowieniem odpowiednich praw, lub które wciąż się z nimi zmagają. Nauczyciel może podać 
uczniom następujące przykłady: prawo kobiet do głosowania, niegodziwe traktowanie dzieci i kobiet 
czy dyskryminacja osób LGBT (lesbijki, geje, osoby biseksualne i transpłciowe). Może ich również 
nakierować na stronę internetową Amnesty International, Przemoc wobec kobiet za pośrednictwem 
następującego linku: 
 
 

 
http://www.amnestyusa.org/our-work/issues/women-s-rights/violence-against-
women/violence-against-women-information  
 
 
 
Może im również pokazać następujący filmik ONZ:  
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=XvpHn_zdkTY  
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Praca z całą klasą 5: Potrzeby a prawa a potrzeby  
 
Możemy się uważać za szczęśliwych, gdyż żyjemy w społeczeństwach, w których prawa są 
przestrzegane. Ale czy jest to nabyte na stałe? Nauczyciel proponuje uczniom postawienie się w 
następującej sytuacji: miasto lub miejsce, gdzie mieszkają, stoi w obliczu zagrożenia.Z jakich praw 
mogliby zrezygnować, żeby zapewnić bezpieczeństwo publiczne? Na początku tego ćwiczenia 
nauczyciel rozdaje materiał 3. Prosi uczniów, by powrócili do ściany praw i przeorganizowali 
karteczki, dzieląc je na dwie główne kategorie praw: prawa, z których absolutnie by nie zrezygnowali 
i prawa, z których mogliby ewentualnie zrezygnować. Uczniowie powinni razem podjąć ostateczną 
decyzję. Zasadniczo wynik to ich kontr-propozycja dla rządu lub organów rządzących dotycząca praw, 
które są gotowi poświęcić, i praw, z których nie chcą zrezygnować. Następnie uczniowie uzasadniają 
swój wybór, po czym nauczyciel oznajmia im, że rząd nie zgadza się z ich podziałem praw i chce 
nałożyć surowsze środki. Uczniowie ponownie segregują prawa, z których absolutnie nie chcieliby 
zrezygnować, i pozostawiają jedynie połowę z nich, a resztę przenoszą do drugiej kategorii. 
Ćwiczenie powtarza się dopóty, dopóki wszyscy uczniowie nie będą uważać, że nie mogą 
zrezygnować z żadnego więcej prawa. Nauczyciel pyta uczniów, czy ćwiczenie sprawiło im trudność i 
dlaczego.  
 
Na zakończenie nauczyciel przeprowadza z uczniami dyskusję. Pyta ich, jak daleko jesteśmy w stanie 
się posunąć, by zagwarantować, że mamy wszystko, czego nam potrzeba? Uczniowie mogą również 
anonimowo zagłosować, czy woleliby raczej mieć dostęp do podstawowych praw do wyżywienia, 
dachu nad głową, zatrudnienia itd., rezygnując z innych praw społecznych, takich jak wolność słowa, 
wolność wyznania itd. Trudny dylemat, który uczniowie muszą skrupulatnie rozważyć! 


