Szkoła Podstawowa nr 113 we Wrocławiu., ul. Zemska 16 c, 54-438 Wrocław
nauczyciele: Radosław Kalka, Marta Kaczur

GODNOŚĆ I SPRAWIEDLIWOŚĆ DLA KAśDEGO Z NAS
Promowanie praw człowieka w Szkole Podstawowej nr 113 we Wrocławiu.
Projekt realizowany na lekcjach historii w klasach V-VI.
I CEL PROJEKTU
Poznanie i zrozumienie idei Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, poznanie pojęć: godność, prawa
i obowiązki człowieka.

II SPODZIEWANE EFEKTY:
1. Rozpoznawanie sytuacji, w których łamane są prawa
człowieka i naruszana jest jego godność.
2. Kształtowanie postaw poszanowania godności ludzkiej i
reagowania na łamanie praw dziecka we własnym
otoczeniu.

III SPOSOBY REALIZACJI
•

Zdj. 1 Zajęcia teoretyczne

•
•
•
•

Przeprowadzenie dwugodzinnych zajęć na
lekcjach historii,
Wykonywanie plakatów,
Zapisywanie haseł,
Wystawa wszystkich prac,
Happening.

IV SCENARIUSZ LEKCJI
„Godność i sprawiedliwość dla kaŜdego z nas”
Scenariusz lekcji dla uczniów klas V – VI szkoły podstawowej

Zdj. 2 Happening

1. CELE LEKCJI
Uczeń:

•
•
•
•
•
•
•

poznaje Powszechną Deklarację Praw Człowieka
zna pojęcia: godność, prawa, obowiązki
kształtuje postawę poszanowania godności istoty ludzkiej
rozumie, kiedy człowiek posiada, a kiedy traci godność
odróŜnia prawa od obowiązków
umie wymienić przynajmniej kilka praw i obowiązków dziecka
wskazuje sytuacje, kiedy łamane są prawa dziecka

Zdj. 3. Przygotowanie wystawy

2. EDUKACJA CZYTELNICZO - MEDIALNA
• przygotowanie do korzystania z róŜnych źródeł informacji
• umiejętność usystematyzowania informacji
3. METODY
Wykład, pogadanka, burza mózgów, praca w parach
4. ŚRODKI DYDAKTYCZNE
Komputery uczniowskie, zasoby Internetu, arkusze papieru, mazaki, kredki.
5. CZAS REALIZACJI
Dwie jednostki lekcyjne
6. POJĘCIA KLUCZOWE
Deklaracja Praw Człowieka
Godność
Prawo
Obowiązek

•
•
•
•

Zdj 4 Happening
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ETAPY LEKCJI
a) Wprowadzenie do tematu zajęć. Zapoznanie uczniów z historią i znaczeniem Deklaracji Praw
Człowieka – wykład.
b) Próba sprecyzowania przez uczniów pojęcia: „godność” – burza mózgów.
c) Polecenie wyszukania w Internecie definicji godność – praca w parach. Uczniowie korzystają z
wyszukiwarki www.google.pl. Odnalezioną definicje zapisują na tablicy.
d) Zapytanie wychowanków, jakie pozytywne skojarzenia wywołują u nich słowa godność lub brak
godności. Pomocne pytania: Człowiek, który godnie Ŝyje, jest…? Aby Ŝyć godnie trzeba być…? Co
czuje ofiara, którą bezprawnie pozbawiono godności poprzez zniewaŜenie, czy przemoc fizyczną?
Dyskusja i swobodne wypowiedzi uczniów na zadane pytania, uzupełniane są artykułami prasowymi
związanymi z tematyką zajęć.
e) Pogadanka na postawione pytania: Jak moŜemy utracić godność? Czy ktoś z klasy doświadczył
zniewaŜenia, przemocy fizycznej? Co wtedy czuł, będąc ofiarą, a co sprawcą przemocy?
f) Próba sprecyzowania przez uczniów pojęć: „prawo” i „obowiązek”. Wyniki prac uczniów zostają
zapisane na tablicy w formie tzw. słoneczka.
g) Pogadanka na temat: Co to są prawa dziecka? Kto narusza prawa dziecka? Gdzie na świecie
najczęściej naruszane są prawa dziecka? Jaka jest rola organizacji międzynarodowych w ochronie
praw człowieka? Przy tej okazji
h) uczniom zwrócona zostaje uwaga, Ŝe często oni sami łamią prawa dziecka i ucznia. Uczniowie
proszeni są o podanie kilku przykładów.
i) Próba wypisania przez uczniów w parach praw dziecka. Papierowe arkusze prac uczniów
przyczepione są w widocznym miejscu. Lider kaŜdej grupy omawia swoją prezentację.

Zdj. 5 Praca na hasłami

Zdj. 6. Wystawa

7. EWALUACJA:
W trakcie oglądania plakatów i prac wykonanych przez dzieci ocenić moŜna czy właściwie zrozumieli i
zinterpretowali przekazywane w czasie lekcji treści.

V WNIOSKI
Uczniowie z zaangaŜowaniem przystąpili do realizacji projektu, dzięki czemu zamierzone cele zostały
osiągnięte. W przyszłym roku szkolnym zamierzamy kontynuować tematykę praw człowieka i obchodzić
rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
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