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Projekt obchodów 60. rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,
przygotowany i realizowany przez nauczycielki I LO
Katarzynę Lipską i Barbarę Pietruszewską.
Cele:
1. zapoznanie uczniów z historią i genezą Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka,
2. kształtowanie świadomości posiadanych praw i umiejętności
występowania w ich obronie,
3. zapoznanie uczniów z mechanizmami obrony praw.
Spodziewane efekty:
1. znajomość Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i innych
dokumentów ONZ,
2. wzrost świadomości wśród uczniów swoich praw oraz
umiejętności ich obrony.
Sposoby realizacji:
24 października 2008 – „ONZ jako forum obrony praw
człowieka” zajęcia dla poszczególnych poziomów klas
licealnych (1. i 2.) wprowadzające w tematykę powstania i
działalności ONZ oraz wkładu tej organizacji w propagowanie
wartości fundamentalnych.
Treść spotkania:
a. krótki rys historyczny,
b. kształtowanie generacji praw,
c. dokumenty ONZ, ze szczególnym uwzględnieniem
Powszechnej Deklaracji,
d. system ochrony praw człowieka ONZ,
e. wykład przedstawiciela Helsińskiej Fundacji Praw
Człowieka – pani Bogna Chmielewska,
f. prezentacja form obchodów 60. rocznicy uchwalenia
Deklaracji w szkole.
27 października – 9 grudnia 2008 – akcja edukacyjna mająca na
celu przekazywanie wiedzy na temat podstawowych praw
człowieka, zmierzająca do kształtowania właściwych postaw.
Elementy składowe akcji:
a. prezentacja filmów edukacyjnych, pozyskanych dzięki
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, połączona z
dyskusją (2 filmy: ‘Muzyczna partyzantka’ i ‘Wolność
zawsze przychodzi za późno’ – listopad i grudzień),
b. ‘happening’ – Opowiedz mi swoje prawa – przez okres
30. dni szkolnych, codziennie prezentowany był kolejny
artykuł Deklaracji Praw Człowieka w formie
ogólnodostępnej (tablice w holu szkoły),
c. przeprowadzenie przez przygotowanych uczniów klas 3.
lekcji wychowawczych we wszystkich klasach 1. i 2.
(jedną z lekcji sfilmowano).

10 grudnia 2008 r. – uroczyste obchody 60. rocznicy uchwalenia Deklaracji
* 8.00 – quiz szkolny ’10 grudnia Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka’,
*10.00 – wykład – pani Marzena Rafalska (absolwentka Szkoły Praw Człowieka,
doradca ODN w ŁomŜy),
*10.45 - podsumowanie akcji edukacyjnej i rozstrzygnięcie quizu oraz wręczenie nagród.

Uczniowie – realizatorzy projektu:
Tłumaczenie:
Zuzanna Kaczyńska i Małgorzata Zielińska
Prowadzenie lekcji:
Bartosz Wirkowski, Piotr Sobczyk, Aleksandra CzyŜ, Adam Nowicki, Anna Zmitrowicz,
Katarzyna Sitkowska, Karolina Piechocińska, Paulina Przysiuda, Sylwia Moniuszko
Gospodarze spotkania inaugurującego i końcowego:
Agata Ruszczyk, Olga Olszewska, Justyna Gromadzka, Paweł Malinowski, Piotr Staniszewski
Oprawa plastyczna: Paweł Łąka, Jakub Kosiński

