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Szanowni Pañstwo !

Niniejszy numer ,,Proble-
mów Oœwiaty i Wychowania’’ zo-
sta³ w ca³oœci poœwiêcony
udostêpnionym przez autorów ma-
teria³om konferencyjnym z sesji
zorganizowanej przez Pañstwow¹
Wy¿sz¹ Szko³ê Zawodow¹ w Lesz-
nie oraz Centrum Doskonalenia
Nauczycieli. Ju¿ w poprzednim nu-
merze anonsowaliœmy problem
praw cz³owieka poprzez artyku³
Bo¿eny Roszak, jednej ze
wspó³organizatorek sesji ,,Prawa i
wolnoœci cz³owieka wobec wyzwañ
wspó³czesnoœci’’, a teraz przedsta-
wiamy g³ówne wyst¹pienia pro-
wadz¹cych zajêcia.

Pani dr hab. Krystyna
B³eszyñska w swoim wyst¹pieniu
przedstawi³a prawo do nauki,
zwracaj¹c uwagê na rolê edukacji
w rozwoju cz³owieka, jej spo³eczne
misje a tak¿e szczegó³owe zapisy w
raportach miêdzynarodowych, do-
kumentach ONZ i uregulowaniach
polskich. Ponadto omówi³a polity-
kê edukacyjn¹ Unii Europejskiej,
prawo do nauki osób niepe³nospra-
wnych, uchodŸców, wiêŸniów i
dzieci z grup mniejszoœciowych
oraz kontrowersyjne i dyskusyjne
obszary prawa do nauki (m.in. wie-
loœæ form, odp³atnoœæ i pomoc ma-
terialna, obowi¹zek nauki a
przymus szkolny, prawo rodziców o
decydowaniu o formie i treœciach
kszta³cenia dzieci, prawo do na-
uczania domowego, komercjaliza-
cja Edukacji..).

Prawa cz³owieka, prawa
dziecka i prawa ucznia ujê³a Pani
Laura Koba z Helsiñskiej Fundacji
Praw Cz³owieka. Najwa¿niejsze
sedno w Jej wypowiedzi stanowi³a
godnoœæ ka¿dego cz³owieka,
bêd¹cego podmiotem tych praw,
gdy¿ ,,Wszyscy ludzie rodz¹ siê wo-
lni i równi pod wzglêdem swej god-
noœci i swych praw [..]’’, jak g³osi
art. 1 Powszechnej Deklaracji
Praw Cz³owieka. Autorka, oprócz
tych ogólnych rozwa¿añ przepro-
wadzi³a równie¿ praktyczne zajêcia
z nauczycielami, dla których bar-
dzo przydatne powinny byæ mate-
ria³y pt. Moje prawa, Twoje prawa
( Prawa i wolnoœci cz³owieka, Wol-
noœæ podejmowania decyzji, Œwia-

doma wolnoœæ, czyli o odpowie-
dzialnoœci).

Na konferencji przedsta-
wiono dzia³alnoœæ Stowarzyszenia
SOS Wioski Dzieciêce w Polsce,
gdzie zwrócono szczególn¹ uwagê
na prawo dziecka do rozwoju. Pañ-
stwo Beata Jaœko i Jerzy Zaboro-
wski przytaczaj¹ postanowienia
Konwencji o Prawach Dziecka,
eksponuj¹ zagro¿enia praw dziecka
pozbawionego opieki rodziciel-
skiej, przedstawiaj¹ dzia³ania Kin-
derdorf International, Wytyczne
dla Opieki Zastêpczej dla Dzieci
oraz europejskie standardy opieki
zastêpczej Quality For Children
(Q4C).

Bardzo ciekawe materia³y
opracowa³a Pani Ewa Stawowy,
mówi¹c o metodyce nauczania o
prawach dziecka.

Z pewnoœci¹ wyst¹pienia
tej konferencji przyczyni¹ siê do
popularyzacji w szerszym zakresie
tematyki praw cz³owieka w naszych
szko³ach, a osobisty kontakt z prele-
gentami, zawodowo zajmuj¹cymi
siê tymi sprawami z pewnoœci¹
wzbogaci³ doœwiadczenia ka¿dego
z uczestników.

Krystyna Chorostecka
Redaktor naczelny ,,POiW”

1) Powszechna Deklaracja Praw
Cz³owieka. Wydane przez Biuro Infor-
macji ONZ przy wspó³pracy Polskiego
Towarzystwa Przyjació³ ONZ, 1989 s.7
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Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa im. Jana Amosa Komeñskiego
w Lesznie

i Centrum Doskonalenia Nauczycieli  w Lesznie

- te instytucje pracuj¹ce na rzecz edukacji by³y w dniach 18 i 19 listopada 2009 r.organizatorami konferencji po-
œwiêconej Prawom  i Wolnoœciom Cz³owieka , Prawom Dziecka, Prawom Ucznia .

Obie te instytucje w obszar swego dzia³ania wpisa³y misjê emancypacyjn¹, co jest zgodne z ide¹ pedago-
giki emancypacyjnej, a mianowicie postulat, by cz³owiek stawa³ siê takim, jakim chcia³by byæ, to wyzwolenie siê
spod spo³ecznej dominacji i zale¿noœci ku swobodnemu wyra¿aniu w³asnych, autentycznych potrzeb, równoœci
szans, prawa do samostanowienia, samoregulacji, do wychowania wolnego od przemocy oraz wychowania do
wzmacniaj¹cego siê JA. Takie terminy jak wyzwolenie, emancypacja czy wolnoœæ sta³y siê kluczowymi has³ami
do wszelkich rewolucyjno-reformatorskich inicjatyw w systemach oœwiaty ró¿nych pañstw.

Szko³a ci¹gle jeszcze pozostaje miejscem edukacji i dlatego to w³aœnie ona jest doskona³¹ p³aszczyzn¹ do
wyposa¿ania jednostki w odwagê stawania w obronie praw cz³owieka. Im wczeœniej obcuje siê z takimi warto-
œciami jak: sprawiedliwoœæ, tolerancja, poszanowanie godnoœci i wolnoœci, tym ³atwiej uczy siê poszanowania
praw innych i radzenia sobie w sytuacjach naruszania praw w³asnych.

Konferencja zbieg³a siê z 20-leciem obchodów ustanowienia przez ONZ Konwencji Praw Dziecka
20 11.  1989 r. oraz obchodami  Œwiatowego Dnia Praw Cz³owieka.

Przybli¿enie i poszerzenie wiedzy na temat Deklaracji Praw Cz³owieka i Konwencji Praw Dziecka oraz
ich znaczenia to jedno z wa¿nych za³o¿eñ konferencji. Ka¿dy powinien znaæ, rozumieæ i korzystaæ z
przys³uguj¹cych wszystkim praw cz³owieka.

Uczestnicy w ramach spotkania skorzystali z:
ü wyk³adów
ü dyskusji
ü pokazu filmów dokumentalnych na temat praw cz³owieka
ü zajêæ warsztatowych

Interesuj¹cym elementem konferencji by³a równie¿ oprawa plastyczna, która zosta³a tak pomyœlana, by zainspiro-
waæ  uczestników do wykorzystania tzw. „gadaj¹cych œcian” w ich  praktyce.

Uczestnicy obejrzeli równie¿  wybrane fragmenty kampanii spo³ecznych na rzecz ochrony praw dzieci
Celem spotkania by³o równie¿ uzyskanie jak najszerszego oddŸwiêku spo³ecznego poprzez uczestnictwo w niej
zarówno poszczególnych osób jak i instytucji, grup spo³ecznych i organizacji o zasiêgu lokalnym.

Spotkaniu towarzyszy³y has³a:

PRAWA CZ£OWIEKA ZACZYNAJ¥ SIÊ OD PRAW DZIECKA ( Rzecznik Praw Dziecka )
A GDY NIE ROZWIJA SIÊ DZIECKO CA£Y ŒWIAT STOI W MIEJSCU (UNICEF).

Autorzy Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka i Konwencji Praw Dziecka, za³o¿yli, ¿e w
przysz³oœci œwiat bêdzie wolny od strachu i niedostatku. Potwierdzili, ¿e wszystkie prawa cz³owieka s¹ rów-
nie wa¿ne i niezbêdne do ¿ycia w godnoœci.

Powszechna Deklaracja Praw Cz³owieka wci¹¿ pozostaje najwa¿niejszym dokumentem na œwiecie,
stanowi podstawê miêdzynarodowego prawa praw i wolnoœci cz³owieka.

Jest ¿ywym dokumentem, który odgrywa wa¿n¹ rolê nie tylko w czasie konfliktów spo³ecznych, ale
równie¿ odnosi siê do problemu niesprawiedliwoœci spo³ecznej oraz godnoœci ludzkiej w czasie pokoju w sta-
bilnych ustrojach demokratycznych.

Dyskryminacja, nierównoœæ i niesprawiedliwoœæ wci¹¿ jeszcze maj¹ miejsce w naszym ¿yciu. Szcze-
gólnie ten problem wystêpuje w instytucjach publicznych, gdzie ofiarami staj¹ siê bezbronni doroœli i dzie-
ci.

W œwiecie, gdzie w zatrwa¿¹j¹cym tempie wzrasta brak poczucia sensu ¿ycia, a cz³owiek staje siê
przedmiotem gry i manipulacji, konieczne jest zwracanie uwagi na wyposa¿enie jednostki w przekonanie
oraz danie jej odwagi, ¿e nie powinna b³agaæ,  lecz  ¿¹daæ respektowania swoich praw.

Przekazujemy Pañstwu materia³y udostêpnione przez wyk³adowców z nadziej¹, ¿e bêd¹ przydatne
w Pañstwa dzia³alnoœci   na rzecz Praw Cz³owieka i Dziecka.

Bo¿ena Roszak
Ma³gorzata Zieliñska
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Dr hab. Krystyna M. B³eszyñska,

prof. Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w

Warszawie

(materia³y z wyk³adu)

1. Rola edukacji w rozwoju jednostek i
spo³eczeñstw
A. Funkcje edukacji: Rozwój - Adaptacja –
Transformacja –  Emancypacja
B.  Podmioty: jednostki i spo³eczeñstwa
C.  Spo³eczna misja edukacji:

- rozwój spo³eczeñstwa obywatelskiego
- ograniczanie nierównoœci spo³ecznych

- integracja spo³eczeñstw pluralistycznych
D.  Polityczne zaanga¿owanie edukacji
E. Edukacja formalna a edukacja nieformal-
na
F.  Edukacja ustawiczna
G.  Edukacja a rozwój zrównowa¿ony
H.  Wychowanie dla Pokoju

2. Edukacja w raportach miêdzynarodowych
A.  Granice wzrostu (Meadows, 1972)
B. Ludzkoœæ w punkcie zwrotnym - uczyæ siê, aby byæ
(Mesarovic, Pestel, 1974)
C. Uczyæ siê bez granic (Botkin, Elmandjra, Malitza,
1978)
D.  Rewolucja bosych (Schneider, 1988)
E. Poza granicami wzrostu – uczyæ siê bez granic (Pe-
stel, 1989)
F.  Edukacja – jest w niej ukryty skarb (Delors,1998)

3. Prawo do nauki w dokumentach ONZ
A. Powszechna Deklaracja Praw Cz³owieka

(Pary¿, 10.XII.1948)

Art. 26: „Ka¿dy cz³owiek ma prawo do oœwiaty”
powszechnoœæ, bezp³atnoœæ i obligatoryjnoœæ na pozio-
mie podstawowym upowszechnienie dostêpu do oœwiaty
zawodowej i technicznej zdolnoœci jako kryterium dostê-
pnoœci oœwiaty na poziomie wy¿szym

cel: rozwój osobowoœci, kszta³towanie postaw toleran-
cji i poszanowania Praw Cz³owieka, zdolnoœci
wspó³pracy z innymi krzewienie postaw pokoju i umie-
jêtnoœci wspó³pracy z innymi pierwszeñstwo rodziców
w wyborze rodzaju i metod kszta³cenia dzieci

B. Miêdzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych,
Spo³ecznych i Kulturalnych (Nowy York,
19.XII.1966)
Art. 13: Uszczegó³owienie prawa do nauki:

ü cele nauczania: rozwój osobowoœci i poczucia god-
noœci, poszanowania Praw Cz³owieka, postaw tole-

rancji
ü powszechnoœæ, dostêpnoœæ i bezp³atnoœæ nauczania

na poziomie podstawowym,
ü nauczanie na poziomie œrednim – dostêpne, stopnio-

wo rozwijane jako bezp³atne,
ü nauczanie elementarne jako substytut podstawowe-

go,
ü stopniowa bezp³atnoœæ szkolnictwa wy¿szego
ü rozwój systemu stypendiów,
ü rozwój systemów oœwiatowych,
ü systematyczna poprawa sytuacji materialnej nauczy-

cieli,
ü prawo rodziców do wyboru formy kszta³cenia (ramy:

standardy pañstwowe)
ü wolnoœæ prowadzenia zak³adów oœwiatowych.

Art. 14: Zobowi¹zanie do organizowania obowi¹zkowe-
go i bezp³atnego nauczania podstawowego.

C.Konwencja w Sprawie Likwidacji Wszelkich
Form Dyskryminacji Kobiet (18.XII.1979)

Art. 10:
prawo do równego dostêpu kobiet do nauki i kszta³cenia
na wszystkich poziomach prawo do jednakowych wa-
runków kszta³cenia ( programów, egzaminów, podrêcz-
ników, nauczycieli, jakoœci pomieszczeñ i wyposa¿enia),
eliminacja stereotypów p³ciowych z podrêczników,
równe mo¿liwoœci uzyskania wsparcia finansowego.
D. Konwencja o Prawach Dziecka (20.XI. 1989)

Prawo do nauki

Od lewej strony Laura Koba - Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka,
dr hab. Krystyna M. B³eszyñska: prof. Sszko³y
G³ównejGospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
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Art. 23:
prawo dziecka niepe³nosprawnego do oœwiaty i nauki

Art. 28:
obligatoryjnoœæ i bezp³atnoœæ nauczania na poziomie
podstawowym,
rozwój szkolnictwa œredniego zawodowego i ogólno-
kszta³c¹cego (postulaty wzrostu dostêpnoœci, bezp³at-
noœci, pomocy finansowej dla uczniów),
zwiêkszenie dostêpnoœci studiów wy¿szych,
zwiêkszenie dostêpnoœci informacji oraz poradnictwa
szkolnego i zawodowego,
zwiêkszenie regularnoœci uczêszczania i zmniejszenie
odsiewu szkolnego.

4. Prawo do nauki w dokumentach pozaeuropejskich
Afrykañska Karta Praw Cz³owieka i Ludów (Nairo-
bi, 26.VI.1981)

Art. 17:
ogólne sformu³owanie prawa do nauki.
5. Prawo do nauki w dokumentach Unii Europejskiej
A. Protokó³ Dodatkowy do Konwencji o Ochronie
Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoœci (Rzym,
4.XI.1950)

Art. 2: Prawo do nauki
nikt nie mo¿e byæ pozbawiony prawa do nauki,
prawo rodziców do zapewnienia dziecku nauczania
zgodnego z ich w³asnymi pogl¹dami (wieloœæ dostêp-
nych form)

B. Europejska Karta Spo³eczna (Turyn, 18.X.1961)

Cz.I:
Poz. 10: prawo do u³atwieñ w zakresie szkoleñ zawodo-
wych,
Poz. 15: prawo osób niepe³nosprawnych do kszta³cenia
zawodowego

Cz. II, art. 10:
obowi¹zek rozwijania ró¿nych form kszta³cenia i przy-
sposobienia zawodowego, u³atwienia w kszta³ceniu do-
ros³ych.

7. Prawo do nauki – uregulowania polskie
A. Dobre tradycje historyczne (KEN, ustawy jêdrze-
jewiczowskie, Konstytucja 1921)

B. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
(2.IV.1997):

Art. 70:
poz.1: „ka¿dy ma prawo do nauki”, obowi¹zek szkolny
do 18 r.¿.,
poz.2: bezp³atnoœæ nauki w szko³ach publicznych
(wyj¹tek: dopuszczalnoœæ odp³atnoœci za niektóre us³ugi
edukacyjne na poziomie publicznych szkó³ wy¿szych),
poz. 3: prawo rodziców do wyboru szkó³, prawo obywa-
teli do zak³adania instytucji edukacyjnych,

poz. 4: powszechnoœæ i równoœæ dostêpu do oœwiaty, sy-
stemy pomocy finansowej,
poz. 5: autonomia szkó³ wy¿szych (dostêp i warunki stu-
diowania okreœlane Ustaw¹ o Szkolnictwie Wy¿szym i
regulaminami)

C. Ustawa o systemie oœwiaty (21.XII.2000 ze zmia-
nami do 7.IX.2007)

Nauczanie i wychowanie w Polsce respektuje
chrzeœcijañski system wartoœci, za podstawê przyjmuje
jednak uniwersalne zasady etyki sprzyjaj¹ce rozwijaniu
u m³odzie¿y poczucia odpowiedzialnoœci, mi³oœci oj-
czyzny, poszanowania dziedzictwa kulturowego.

Realizacji prawa do nauki ma s³u¿y pluralizm
form organizacyjnych oœwiaty: mo¿liwoœæ prowadzenia
placówek oœwiatowych przez ró¿ne podmioty, dopaso-
wania treœci, metod i organizacji procesu nauczania do
cech uczniów, upowszechnienie szkolnictwa œredniego,
rozwijanie form oœwiaty doros³ych.
6. Polityka edukacyjna UE
A. Strategia Lizboñska (Lizbona, 23-24.III.200)

Gospodarka oparta na wiedzy/spo³eczeñstwo wiedzy
Rozwój badañ i innowacyjnoœci
Rozwój zasobów ludzkich
Rozwój spo³eczeñstw ainformacyjnego
Wspieranie integracji spo³ecznej

B. Wstêpny raport Rady ds. Edukacji (Sztokholm,
23-24.III.2001) - strategiczne cele edukacji w UE do
2010:

ü poprawa jakoœci i efektywnoœci kszta³cenia ustawicz-
nego

ü powszechnoœæ dostêpu do nauki
ü otwarcie na œrodowisko i œwiat

Program prac „Edukacja & Kszta³cenie 2010” (Rada ds.
Edukacji i Komisja Europejska, 14.II.2002): tworzenie
otwartego œrodowiska edukacyjnego, wspieranie akty-
wnoœci obywatelskiej, równoœci szans i spójnoœci
spo³ecznej

C. Cele iloœciowe (poziomy odniesienia monitoringu):

ü Zmniejszenie œredniego wskaŸnika odsiewu szkolne-
go (<10%)

üWzrost absolwentów kierunków technicznych i przy-
rodniczych o min. 15% + zrównowa¿enie proporcji
p³ci

ü Ukoñczenie pe³nej szko³y œredniej przez minimum
85% 22-latków

ü Zmniejszenie odsetka 15-latków maj¹cych niezado-
walaj¹cy poziom umiejêtnoœci czytania i pisania o
min. 20% (w stosunku do r. 2000)

ü Zwiêkszenie odsetka populacji 25-64 uczest-
nicz¹cego w edukacji i kszta³ceniu ustawicznym do
min.12.5%
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7. Obszary dyskusji nad prawem do nauki

Cele kszta³cenia
ü Zakres obowi¹zywania (uczniowie, poziomy naucza-

nia)
ü Powszechnoœæ, równoœæ i dostêpnoœæ
üWieloœæ form
ü Odp³atnoœæ i pomoc materialna
ü Kszta³cenie osób niepe³nosprawnych, wiêŸniów,

mniejszoœci i cudzoziemców
ü Obowi¹zek poszanowania stanowiska rodziców
ü Dba³oœæ o obiektywizm treœci nauczania w szko³ach

publicznych
üWarunki ograniczenia prawa do nauki/realizacji obo-

wi¹zku szkolnego
ü Obowi¹zek nauki a przymus szkolny

8. Prawo do nauki  osób niepe³nosprawnych
A. Konwencja Praw Osób Niepe³nosprawnych
(ONZ, 13.XII.2006)

B. Karta Praw Osób Niepe³nosprawnych (Polska,
1.VII.1997)

C. Rozporz¹dzenie MEN z dn. 30 stycznia 1997 r. w
sprawie zasad organizowania zajêæ rewalidacyjno-
-wychowawczych dla dzieci i m³odzie¿y upoœledzo-
nych umys³owo w stopniu g³êbokim (Polska, Dz. U. z
1997 r., Nr 14, poz. 76)

9. Prawo do nauki uchodŸców, wiêŸniów i dzieci z grup
mniejszoœciowych

A. Dokumenty ONZ

ü Konwencja Dotycz¹ca UchodŸców (Genewa,
28.VII.1951)

ü Konwencja UNESCO w Sprawie Zwalczania Dys-
kryminacji w dziedzinie Oœwiaty(14.XII.1960)

üWzorcowe Regu³y Minimum Postêpowania z WiêŸ-
niami (Nowy York, 1984)

ü Deklaracja Praw Osób Nale¿¹cych do Mniejszoœci
Narodowych lub Etnicznych, Religijnych i
Jêzykowych (Rezolucja Zgromadzenia Ogó-
lnego ONZ 47/135; 10.XII.1992)

B. Dokumenty Unii Europejskiej

ü Dyrektywa Rady Europy 77/486/CEE z
25.VII.1977

ü Uchwa³a Parlamentu Europejskiego w spra-
wie wolnoœci nauczania we Wspólnocie Eu-
ropejskiej (14.III.1984)

ü Dokument Spotkania Kopenhaskiego Konfe-
rencji w Sprawie Ludzkiego Wymiaru
KBWE (1990)

ü Europejska Karta Jêzyków Mniejszoœcio-
wych i Regionalnych (5.XI.1992)

ü Parlament Europy: Propozycja rezolucji w sprawie
ró¿norodnoœci kulturalnej i problemów nauki szkol-
nej dzieci imigrantów we Wspólnocie Europejskiej
(21.I.1993)

ü Konwencja Ramowa o Ochronie Mniejszoœci Naro-
dowych (1.02.1998)

C. Dokumenty polskie:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej  (2.IV.1997):

Art. 35: prawo mniejszoœci narodowych i etnicznych do
tworzenia w³asnych instytucji edukacyjnych,

Ustawa z dn. 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz.
U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 z póŸn. zm.; ostatnia zmia-
na: Dz. U. z 2000 r., Nr 120, poz. 1268).

10. Kontrowersje zwi¹zane z prawem do nauki

ü Zanikanie ludzkiego wymiaru w edukacji
ü Prawo rodziców do decydowania o formie i treœciach

kszta³cenia dzieci
ü Prawo mniejszoœci do nauczania w jêzyku macierzy-

stym: nauczanie dwujêzyczne i transfer post-pamiêci
ü Obowi¹zek poszanowania psychofizycznej i kulturo-

wej specyfiki uczniów
ü Prawo do nauczania domowego
ü Prawo do integracyjnych form kszta³cenia
ü Bezp³atnoœæ edukacji publicznej na poziomie wy-

¿szym i zawodowym
ü Ograniczanie prawa do nauki na poziomie wy¿szym

poprzez uregulowania wewnêtrzne
ü Komercjalizacja edukacji
ü Obni¿anie poziomu nauczania jako efekt upowszech-

niania edukacji
ü Edukacja a religia (neutralnoœæ œwiatopogl¹dowa +

studia nad religiami)
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Laura Koba

Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka

(materia³y z wyk³adu)

„Wszyscy ludzie rodz¹ siê wolni i równi

w swej godnoœci i w swych prawach. S¹

oni obdarzeni rozumem i sumieniem i

powinni postêpowaæ wobec innych w

duchu braterstwa.”

Prawa cz³owieka

Godnoœæ

Art. 30 Konstytucji RP
Przyrodzona i niezbywalna godnoœæ
cz³owieka stanowi Ÿród³o wolnoœci i praw cz³owieka i
obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i
ochrona jest obowi¹zkiem w³adz publicznych.

Zasady na których opieraj¹ siê prawa cz³owieka
Wolnoœæ i równoœæ

Wolnoœæ
Polityczna    (liberty)
Wolnoœæ od pañstwa i wolnoœæ przez pañstwo
Podmiotowa (freedom)
Wolnoœci pojmowane, jako prawa cz³owieka
- wolnoœæ psychiczna i fizyczna – wolnoœæ od tortur
- wolnoœæ decyzyjna – wolnoœæ s³owa
Wolna wola - podejmowanie decyzji i ponoszenie odpo-
wiedzialnoœci

Równoœæ
Równoœæ praw
Równoœæ wobec prawa
Zakaz nieuzasadnionej dyskryminacji

I generacja - prawa osobiste i polityczne (Karl Vasak)
Prawa osobiste pozwalaj¹ ka¿demu cz³owiekowi bez-
piecznie, bez przymusu ze strony innych rozwijaæ siê –
to prawo do ¿ycia, wolnoœæ od tortur, poni¿aj¹cego tra-
ktowania i karania, wolnoœæ osobista i nietykalnoœæ cie-
lesna, prawo do prywatnoœci, wolnoœæ religijna,
wolnoœæ s³owa, wolnoœæ zrzeszania siê i zgromadzeñ.

Prawa polityczne pozwalaj¹ jednostce mieæ wp³yw na
losy najbli¿szej okolicy, gminy, pañstwa. To przede
wszystkim prawa wyborcze. Prawo do referendum.
Prawo do piastowania urzêdów publicznych.

II generacja - prawa socjalne i ekonomiczne
Prawa socjalne gwarantuj¹ ka¿demu pomoc innych,
gdy jest chory, stary, bezradny. Najwa¿niejsze to prawo
do renty i emerytury, a tak¿e prawo do ochrony zdrowia.

Prawa ekonomiczne pozwalaj¹, by ka¿dy móg³ siê sa-
modzielnie utrzymaæ i nie by³ zale¿ny od innych. To
przede wszystkim prawo w³asnoœci i prawo do wykony-
wania wybranej przez ka¿dego pracy i zap³ata za tê
pracê.

III generacja - prawa wspólnotowe
Prawa wspólnotowe s¹ to prawa, które maj¹ umo¿liwiæ
ka¿demu cz³owiekowi na œwiecie korzystanie z praw
osobistych, politycznych, socjalnych i ekonomicznych.
S¹ to prawa, bez których nie by³oby mo¿liwoœci korzy-
stania z tych praw – to prawo do pokoju, prawo do roz-
woju, prawo do utrzymania w takich warunkach
przyrody, aby nie zabrak³o wody, powietrza, jedzenia.

Wybrane dokumenty, w których spisane s¹ prawa
cz³owieka
ü Rozdzia³ II Konstytucji RP z 1997 r.
ü Konwencja o prawach dziecka

Prawa cz³owieka, prawa dziecka,
prawa ucznia

– odpowiedzialnoœæ czy roszczenie?
20 lat Konwencji o prawach dziecka

Laura Koba - Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka
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ü Europejska Konwencja o wykonywaniu praw dzie-
cka

üMiêdzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Polity-
cznych

üMiêdzynarodowy Pakt Praw Spo³ecznych, Gospoda-
rczych i Kulturalnych

ü Europejska Konwencja Praw Cz³owieka
ü Europejska Karta Spo³eczna
ü Karta Praw Podstawowych

Instytucje i organy ochrony praw cz³owieka
ü S¹dy powszechne, administracyjne i specjalne
ü Trybuna³ Konstytucyjny
ü Rzecznik Praw Obywatelskich
ü Rzecznik Praw Dziecka
ü Inni rzecznicy, np. GIODO, NGO

Instytucje i organy ochrony praw cz³owieka ONZ
ü ONZ - Komitet Praw Cz³owieka i inne w Genewie
ü UNHCR
üWysoki Komisarz ds. Praw Cz³owieka
üMisje specjalne

Instytucje i organy ochrony praw cz³owieka Rady Eu-
ropy
ü Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka w Strasburgu
ü CPT – Komitet Zapobiegania Torturom
ü Komisarz ds Praw Cz³owieka

Instytucje i organy ochrony praw cz³owieka w Unii Eu-
ropejskiej
ü S¹d I Instancji przy Europejskim Trybunale Spra-

wiedliwoœci w Luksemburgu
ü Rzecznik Praw Obywatelskich UE
ü Komisje, np. Komisja Petycji

Granice praw cz³owieka

Art. 31.
Ka¿dy jest obowi¹zany szanowaæ wolnoœci i prawa in-
nych.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych
wolnoœci i praw mog¹ byæ ustanawiane tylko w ustawie i
tylko wtedy, gdy s¹ konieczne w demokratycznym pañ-
stwie dla jego bezpieczeñstwa lub porz¹dku publiczne-
go, b¹dŸ dla ochrony œrodowiska, zdrowia i moralnoœci
publicznej, albo wolnoœci i praw innych osób. Ograni-
czenia te nie mog¹ naruszaæ istoty wolnoœci i praw.

Konstytucja RP

Prawa dziecka

Niech siê wreszcie ka¿dy dowie i rozpowie w œwiecie
ca³ym, ¿e dziecko to tak¿e cz³owiek, tyle ¿e jeszcze
ma³y.
Dlatego ludzie uczeni, którym za to nale¿¹ siê brawa,
chc¹c wielu dzieci los odmieniæ,spisali dla was m¹dre
prawa.

Wiêc je na co dzieñ i od œwiêta spróbujcie dobrze zapa-
miêtaæ:
,,Nikt mnie si³¹ nie ma prawa zmuszaæ do niczego, a
szczególnie do zrobienia czegoœ niedobrego.
Mogê uczyæ siê wszystkiego co mnie zaciekawi i mam
prawo sam wybieraæ z kim siê bêdê bawiæ.
Nikt nie mo¿e mnie poni¿aæ, krzywdziæ, biæ, wyzywaæ i
ka¿dego mogê zawsze na ratunek wzywaæ.
Jeœli mama albo tata ju¿ nie mieszka z nami, nikt nie
mo¿e mi zabroniæ spotykaæ ich czasami.
Nikt nie mo¿e moich listów czytaæ bez pytania, mam te¿
prawo do tajemnic i w³asnego zdania.
Mogê ¿¹daæ, aby ka¿dy uzna³ moje prawa, a gdy ró¿niê
siê od innych, to jest moja sprawa.”

Wed³ug Konwencji ONZ o  prawach dziecka
z 1989 r.

„Dzieckiem jest osoba poni¿ej osiemnastego roku ¿y-
cia”

Wed³ug ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka z 2000 r.

„Dzieckiem jest ka¿da istota ludzka od poczêcia do
osi¹gniêcia pe³noletnioœci”

Wœród praw, które posiadaj¹ dzieci znajduj¹ siê dwa,
które przys³uguj¹ przede wszystkim im.

ü Prawo do opieki
ü Prawo do nauki

Art. 72.
Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronê praw dziecka.
Ka¿dy ma prawo ¿¹daæ od organów w³adzy publicznej
ochrony dziecka przed przemoc¹, okrucieñstwem, wyzy-
skiem i demoralizacj¹.
Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do
opieki i pomocy w³adz publicznych.
W toku ustalania praw dziecka organy w³adzy publicz-
nej oraz osoby odpowiedzialne za dziecko s¹ obo-
wi¹zane do wys³uchania i w miarê mo¿liwoœci
uwzglêdnienia zdania dziecka.
Ustawa okreœla kompetencje i sposób powo³ywania
Rzecznika Praw Dziecka.

Konstytucja RP

Art. 70.
Ka¿dy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku ¿ycia jest
obowi¹zkowa. Sposób wykonywania obowi¹zku szkol-
nego okreœla ustawa.
Nauka w szko³ach publicznych jest bezp³atna. Ustawa
mo¿e dopuœciæ œwiadczenie niektórych us³ug edukacyj-
nych przez publiczne szko³y wy¿sze za odp³atnoœci¹.
Rodzice maj¹ wolnoœæ wyboru dla swoich dzieci szkó³
innych ni¿ publiczne. Obywatele i instytucje maj¹ prawo
zak³adania szkó³ podstawowych, ponadpodstawowych i
wy¿szych oraz zak³adów wychowawczych. Warunki
zak³adania i dzia³alnoœci szkó³ niepublicznych oraz
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udzia³u w³adz publicznych w ich finansowaniu, a tak¿e
zasady nadzoru pedagogicznego nad szko³ami i
zak³adami wychowawczymi, okreœla ustawa.
W³adze publiczne zapewniaj¹ obywatelom powszechny i
równy dostêp do wykszta³cenia. W tym celu tworz¹ i
wspieraj¹ systemy indywidualnej pomocy finansowej i
organizacyjnej dla uczniów i studentów. Warunki udzie-
lania pomocy okreœla ustawa.
Zapewnia siê autonomiê szkó³ wy¿szych na zasadach
okreœlonych w ustawie.

Konstytucja RP

Dokumenty w których spisane s¹ prawa dziecka
ü ONZ Konwencja o prawach dziecka z 1989 r.
ü Europejska Konwencja o wykonywaniu praw dzie-

cka z 1996 r.

Organizacje ONZ zajmuj¹ce siê pomoc¹ dzieciom
ü UNICEF – agenda ONZ powsta³a w 1946 r., aby

nieœæ pomoc dzieciom dotkniêtym skutkami wojny.
Obecnie koncentruje siê na pomocy dzieciom z kra-
jów trzeciego œwiata oraz znajduj¹cym siê na tere-
nach objêtych wojn¹ lub klêskami ¿ywio³owymi.

ü UNESCO – agenda ONZ powsta³a w 1945 r. dla po-
pierania rozwoju oœwiaty powszechnej, rozwoju wie-
dzy, swobodnej informacji i dostêpu do niej oraz
krzewienia kultury i ochrony œwiatowego dziedzic-
twa kulturowego. Znaczn¹ czêœæ œrodków finanso-
wych przeznacza ona na walkê z analfabetyzmem.

ü Programy edukacyjne UNESCO dotycz¹ równie¿
propagowania znajomoœci praw cz³owieka i ich
ochrony oraz wk³adu spo³eczeñstw z ró¿nych stron
œwiata w rozwój oœwiaty

Prawa ucznia

Uczeñ jest to osoba pobieraj¹ca naukê. Wed³ug art. 70
Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. nauka trwa do 18
roku ¿ycia, a m³odzie¿ miêdzy 6. a 18. rokiem ¿ycia pod-
lega obowi¹zkowi szkolnemu. Edukacjê w Polsce za-
czyna siê ju¿ od 3 roku ¿ycia, zaczynaj¹c od
przedszkola. Nauka pisania, czytania i poznania podsta-
wowych rzeczy. Przedszkole trwa zwykle od 3 do 7 roku
¿ycia. W wieku 7 lat idzie siê do szko³y podstawowej,
gdzie uczy siê podstawowych rzeczy. Szko³a podstawo-
wa trwa normalnie od 7 do 13 roku ¿ycia. Od 13 do 16
roku ¿ycia zaczyna siê edukacja w gimnazjum. Potem
uczeñ zdobywa rozszerzon¹ wiedzê w szkole œredniej,
która trwa od 16 do 19 roku ¿ycia. W wieku 19 lat zdaje
maturê.

Prawa ucznia – ogólne

ü Ka¿dy uczeñ ma prawo do równego traktowania
wraz z innymi uczniami

ü Ka¿dy uczeñ ma prawo do ochrony przed poni-
¿aj¹cym traktowaniem i karaniem oraz wszelkimi fo-
rmami przemocy fizycznej lub psychicznej

ü Ka¿dy uczeñ ma prawo do swobodnego wyra¿ania
w³asnych pogl¹dów we wszystkich sprawach jego
dotycz¹cych

ü Ka¿dy uczeñ posiada prawo do znajomoœci swoich
praw i korzystania z nich

ü Ka¿dy uczeñ ma prawo do nauki
ü Ka¿dy uczeñ ma prawo do zdobywania informacji

Prawa ucznia – szczegó³owe

ü Ka¿dy uczeñ ma prawo do zapoznawania siê z pro-
gramem nauczania, z jego treœci¹, celem i stawianymi
wymaganiami

ü Ka¿dy uczeñ ma prawo do jawnej i umotywowanej
oceny postêpów w nauce i zachowaniu

ü Ka¿dy uczeñ ma prawo do organizacji ¿ycia szkolne-
go, umo¿liwiaj¹ce zachowanie w³aœciwych proporcji
miêdzy wysi³kiem szkolnym a mo¿liwoœci¹ rozwija-
nia i zaspokajania w³asnych zainteresowañ

ü Ka¿dy uczeñ ma prawo redagowania i wydawania ga-
zety szkolnej

ü Ka¿dy uczeñ ma prawo organizowania dzia³alnoœci
kulturalnej, oœwiatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z w³asnymi potrzebami i mo¿liwoœciami
organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem

ü Ka¿dy uczeñ ma prawo wyboru nauczyciela
pe³ni¹cego rolê opiekuna samorz¹du

ü Ka¿dy uczeñ ma prawo do wypoczynku i czasu wol-
nego

Dokumenty dotycz¹ce praw ucznia

ü Ustawa o systemie oœwiaty
ü Statut szko³y

Podsumowanie
„Prawa cz³owieka s¹ tym, czego rozum ¿¹da i co sumie-
nie nakazuje. One okreœlaj¹ nas, a my decydujemy o
nich. Prawa cz³owieka to prawa, które przynale¿¹ do
ka¿dej osoby, ka¿dej istoty ludzkiej. Wszyscy jesteœmy
ludŸmi: wszyscy zas³ugujemy na prawa cz³owieka. Brak
tolerancji i nieprzestrzeganie praw cz³owieka s¹ nie tyl-
ko zaprzeczeniem godnoœci ludzkiej. S¹ te¿ Ÿród³em cie-
rpienia i nienawiœci, powoduj¹ polityczn¹ przemoc i
hamuj¹ rozwój ekonomiczny.”

Kofi Annan, b. Sekretarz Generalny ONZ
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Laura Koba

Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka

(materia³y z warsztatów)

I. Wyjaœnienie zajêæ dla nauczyciela

Prawa i wolnoœci cz³owieka to dzie-
dzina prawa, która ma gwarantowaæ ochronê
jednostki przed arbitralnym dzia³aniem
w³adzy, ale tak¿e ma umo¿liwiæ cz³owieko-
wi podejmowanie samodzielnych decyzji,
dotycz¹cych w³asnego ¿ycia.

W pierwszym aspekcie prawa i
wolnoœci cz³owieka wytyczaj¹ granice
dzia³añ w³adzy (s¹ to obowi¹zki w³adzy),
która z jednej strony musi powstrzymaæ siê
od czynnoœci, które utrudnia³yby jednostce
funkcjonowanie (gwarancje korzystania z
wolnoœci), z drugiej zaœ musi podj¹æ
dzia³ania, które pozwol¹ cz³owiekowi na
wmiarê stabilne ¿ycie i mo¿liwoœæ korzysta-
nia z praw.

W drugim aspekcie rozumiane s¹
jako wolnoœci cz³owieka – czyli to, co wolno
jednostce. Zaproponowany temat bloku za-
jêæ, odnosz¹cych siê do ró¿nych pojêæ wol-
noœci, u¿ywanych w kontekœcie praw
cz³owieka, ma pozwoliæ uczniom zrozu-
mieæ, jaki jest ich sens i jakie skutki wynikaj¹ z nich dla
jednostki, najbli¿szych, innych ludzi, spo³eczeñstwa,
pañstwa.

Temat powinien byæ zrealizowany w trakcie
trzech 45-minutowych lekcji. Ka¿da stanowi samo-
dzieln¹ czêœæ, ale konieczne jest, aby zosta³y zrealizo-
wane wed³ug zaproponowanej kolejnoœci:
ü prawa i wolnoœci cz³owieka,
ü wolnoœæ podejmowania decyzji,
ü œwiadoma wolnoœæ, czyli o odpowiedzialnoœci.
Podsumowaniem cyklu zajêæ bêdzie konkurs na najlep-
szy esej, plakat, film itp.

Pierwsze z zaproponowanych zajêæ pt. „Pra-
wa i wolnoœci cz³owieka” to zajêcia teoretyczne, maj¹
pomóc uczniowi zrozumieæ pojêcia dotycz¹ce wolnoœci
cz³owieka.

Wolnoœæ ujêta zosta³a w dwóch kontekstach –
politycznym (liberty) i podmiotowym (freedom). Wol-
noœæ polityczna wyznacza zakres i granice dzia³ania pa-
ñstwa w stosunku do jednostki. Ukszta³towana w
trakcie XVIII-wiecznych rewolucji (amerykañskiej i

francuskiej), wprowadzi³a rozumienie tego pojêcia jako
wolnoœci od pañstwa i wolnoœci przez pañstwo.

Pierwsze znaczenie – wolnoœæ od pañstwa –
wprowadzone przez Amerykanów, ograniczy³o rolê pa-
ñstwa do „stró¿a nocnego”, zabezpieczaj¹cego obywa-
teli przed wrogiem wewnêtrznym i zewnêtrznym.
Oznacza to, ¿e to jednostka podejmuje decyzje o sobie i
spo³eczeñstwie, w którym funkcjonuje. Pañstwo nato-
miast jest tylko narzêdziem, potrzebnym do zagwaran-
towania jej i spo³eczeñstwu bezpieczeñstwa. Ma wiêc

pe³niæ rolê us³ugow¹ w stosunku do jednostki. To
cz³owiek decyduje, w jaki sposób chce ¿yæ i gotów jest
ponosiæ konsekwencje tych wyborów. Dewiz¹ tej kon-
cepcji jest „jak najmniej pañstwa”. Prawa cz³owieka s¹
tarcz¹ przed innymi, równie¿ przed pañstwem.

Drugie znaczenie – wolnoœæ przez pañstwo –
jest efektem myœli francuskiej, która pañstwu przezna-
czy³a rolê gwaranta praw i wolnoœci cz³owieka. Umowa
spo³eczna zawarta pomiêdzy jednostkami a pañstwem
polega wedle tej koncepcji na tym, ¿e w³adza z jednej
strony nie wtr¹ca siê w ¿ycie cz³owieka, chroni¹c pe-
wien zakres jego wolnoœci (co nie jest zakazane pra-
wem, jest dozwolone), z drugiej strony pomaga
jednostce, gdy oka¿e siê ona s³aba, niesamodzielna.
Wtedy wkracza pañstwo, które ma obowi¹zek stworzyæ
jednostce jak najlepsze warunki funkcjonowania. Na tej
bazie rozwija siê pojêcie „pañstwa opiekuñczego”. By
pañstwo dobrze funkcjonowa³o, rozwija siê procedury
polityczne, wprowadzaj¹c demokratyczne pañstwo pra-
wne. Temu celowi s³u¿yæ mia³y: zasada suwerennoœci
narodu i wybór w³adzy ustawodawczej, prawie wszy-
stkich w³adz wykonawczych, a nawet sêdziów”1. Oka-
zuje siê jednak, ¿e w³adza niekiedy nazbyt dos³ownie

Moje prawa, Twoje prawa

Laura Koba - Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka
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bierze sobie do serca „opiekê” i zaczyna ograniczaæ pra-
wa cz³owieka. A wtedy tylko œwiadomy i odpowiedzial-
ny cz³owiek bêdzie chcia³ obroniæ swoj¹ wolnoœæ.

Wolnoœæ w sensie podmiotowym rozumiana
jest jako uprawnienia jednostki do podejmowania decy-
zji i postêpowania, zgodnego z jej w³asn¹ wol¹.2. Wol-
noœæ jest zale¿na od œwiadomoœci cz³owieka w
momencie dokonywania wyboru. Maj¹ na to wp³yw wa-
runki zewnêtrzne – wyznawane wartoœci i œwiato-
pogl¹d, œrodowisko, w którym cz³owiek ¿yje i rozwija
siê, ustrój pañstwowy, obowi¹zuj¹ce prawa. Ogromny
wp³yw na kszta³towanie siê samodzielnoœci w podejmo-
waniu decyzji ma edukacja spo³eczeñstwa, zw³aszcza
dzieci. Koniecznie trzeba uœwiadamiaæ dzieciom, ¿e
ich decyzje poci¹gaj¹ za sob¹ pewne konsekwencje.

Wreszcie wolnoœæ wystêpuje jako katalog
praw gwarantowanych jednostce (wolnoœæ s³owa, wol-
noœæ wyznania i religii, wolnoœæ zrzeszania siê i zgro-
madzania, wolnoœæ osobista, wolnoœæ od tortur,
wolnoœæ od niewolnictwa itp.). Nale¿y wyjaœniæ ró¿nice
pomiêdzy rozumieniem poszczególnych wolnoœci i
wprowadziæ rozró¿nienie wolnoœci fizycznej i psychi-
cznej od wolnoœci decyzyjnej.

Ka¿dy musi mieæ zagwarantowan¹ wolnoœæ od
niewolnictwa, co oznacza, ¿e fizycznie musi byæ wolny,
gwarantowana jest równie¿ wolnoœæ od tortur. Obie te
wolnoœci s¹ absolutne, prawo nie przewiduje ¿adnych
wyj¹tków, w ¿adnej sytuacji nie mog¹ byæ ograniczane.
Innym rodzajem wolnoœci jest np. wolnoœæ s³owa, czyli
swobodny dostêp do wszelkich Ÿróde³ informacji, mo¿-
liwoœæ ich zdobywania, przetwarzania i przekazywania.
Zapewnia to jest mo¿liwoœæ podjêcia swobodnej debaty
publicznej oraz krytyki w³adz. Z wolnoœci s³owa mo¿na
korzystaæ w ró¿nej formie – obrazu, dŸwiêku, gestów,
pisma, wypowiedzi.

Czêœæ teoretyczna pozwoli usystematyzowaæ
wiedzê uczniów na temat wolnoœci. Jest te¿ baz¹ dla za-
jêæ praktycznych, które poprzez przyk³ady, wziête z ¿y-
cia szkolnego i codziennego, pomog¹ uczniom w
zastanowieniu siê, jak wa¿na jest umiejêtnoœæ podejmo-
waniu decyzji, analizowania sytuacji oraz poddania
ocenie ró¿nych ludzkich zachowañ.

Zajêcia drugie: „Wolnoœæ podejmowania de-
cyzji” i trzecie: „Œwiadoma wolnoœæ, czyli o odpowie-
dzialnoœci” to zajêcia praktyczne, podczas których
nauczyciel powinien zmobilizowaæ uczniów do zasta-
nowienia siê nad podejmowanymi wyborami oraz ró¿-
nymi konsekwencjami tych wyborów. Zajêcia,
poœwiêcone wolnoœci podejmowania decyzji, koncen-
truj¹ siê na uœwiadomieniu uczniom, co oznacza wolna
wola i wolne wybory, dokonywane przez cz³owieka; ja-
kie s¹ konsekwencje braku mo¿liwoœci podejmowania
decyzji; jakie s¹ – jeœli s¹ – ich granice, wynikaj¹ce z za-
sad, przyjêtych w demokratycznym pañstwie prawnym.
Maj¹ równie¿ uœwiadomiæ uczniom, jaki wp³yw na po-
dejmowane decyzje maj¹ ró¿ne systemy wartoœci, zdo-
byta wiedza i umiejêtnoœæ skorzystania z niej,
œrodowisko, w którym siê ¿yje itd.

W trakcie zajêæ wyjaœniona zostanie równie¿
rola pañstwa jako gwaranta wolnoœci (pañstwo ma obo-

wi¹zek zagwarantowaæ ka¿demu mo¿liwoœci korzysta-
nia z wolnoœci) oraz tego, by decyzje, podejmowane
przez jednostkê, nie ogranicza³y mo¿liwoœci korzysta-
nia z wolnoœci przez inne osoby. Zajêcia pozwol¹ te¿
ukazaæ, ¿e pañstwo bywa naruszycielem wolnoœci.

Zaproponowane zosta³y dwie wersje zajêæ pra-
ktycznych. Pierwsza, prowadzona w formie debaty pub-
licznej, dotyczy dyskusji wokó³ granic wolnoœci: czy
cz³owiekowi wszystko wolno? Druga wersja, to symu-
lacja fragmentu procesu s¹dowego, dotycz¹cego skargi
na pañstwo, ograniczaj¹ce cz³owiekowi mo¿liwoœæ ko-
rzystania z okreœlonej wolnoœci.

Trzecie zajêcia – „Œwiadoma wolnoœæ, czyli o
odpowiedzialnoœci” – maj¹ uczniom uœwiadomiæ skut-
ki podejmowanych, a tak¿e zaniechanych decyzji.
Mog¹ to byæ skutki prawne, które maj¹ zastosowanie
wtedy, gdy cz³owiek jest nieœwiadomy swojego zacho-
wania lub lekcewa¿y zasady, obowi¹zuj¹ce w danym
spo³eczeñstwie. Mo¿e to byæ równie¿ œwiadome ³ama-
nie prawa w celu jego zmiany (przyk³ad niepos³uszeñ-
stwa obywatelskiego). Mog¹ to byæ tak¿e skutki
polityczne, zagra¿aj¹ce m³odej demokracji (dotyczy to
równie¿ wyborów do samorz¹du uczniowskiego), spo-
wodowane biernoœci¹ lub brakiem refleksji. I wreszcie
skutki spowodowane wycofaniem siê z procesu decydo-
wania czy wp³ywania na decyzje polityczne poprzez
przyjêcie postawy biernoœci czy postawy „ucieczki od
wolnoœci”.

W trakcie zajêæ przedstawione zostan¹ ró¿ne
sytuacje, a uczniowie musz¹ podj¹æ tak¹ decyzjê, która
nie spowoduje naruszenia wolnoœci innych osób. Zapre-
zentowane bêd¹ równie¿ ró¿ne decyzje, podjête w wy-
¿ej opisanych przypadkach i uczniowie bêd¹ musieli
zastanowiæ siê, czy i w jaki sposób naruszono czyj¹œ
wolnoœæ. Podsumowaniem bêdzie przygotowanie akcji
uœwiadamiaj¹cej, co to jest wolnoœæ i jak wa¿n¹ rolê od-
grywa w ¿yciu ka¿dego cz³owieka, b¹dŸ akcji podej-
muj¹cej protest przeciwko naruszeniu jakiejœ wolnoœci.
Uczniowie maj¹ do wyboru ró¿ne formy wyrazu: pla-
kat, artyku³, petycja, demonstracja.

Po zakoñczeniu zajêæ uczniowie powinni wie-
dzieæ:
ü jak rozumiana jest wolnoœæ w obszarze praw cz³owie-

ka;
ü jaka jest rola pañstwa w zagwarantowaniu ka¿demu

cz³owiekowi mo¿liwoœci korzystania z wolnoœci;
ü w jaki sposób wolnoœæ ogranicza dzia³ania pañstwa;
ü co daje ka¿demu cz³owiekowi posiadanie wolnoœci;
ü co cz³owiek traci, jeœli nie jest œwiadomy posiadanej

przez siebie wolnoœci;
ü jakie skutki dla innych wynikaj¹ z braku odpowie-

dzialnoœci w korzystaniu z wolnoœci.
W trakcie prowadzonych zajêæ uczniowie

maj¹ sami wypracowaæ swoj¹ w³asn¹ definicjê wolno-
œci i odpowiedzialnoœci w aspekcie praw cz³owieka.
Maj¹ sobie uœwiadomiæ, co to jest wolnoœæ, jaka jest jej
relacja z prawami cz³owieka, co to znaczy mieæ woln¹
wolê, podejmowaæ wolne decyzje oraz ponosiæ za nie
odpowiedzialnoœæ, czy wolnoœæ tak naprawdê jest rosz-
czeniem czy odpowiedzialnoœci¹.
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Zajêcia podzielone s¹ na czêœæ teoretyczn¹ i
praktyczn¹. Czêœæ teoretyczna pozwoli usystematyzo-
waæ wiedzê na temat praw i wolnoœci oraz bêdzie baz¹
dla zajêæ praktycznych. Zajêcia te poprzez przyk³ady
wziête z ¿ycia szkolnego i codziennego pomog¹ ucz-
niom w podejmowaniu decyzji, analizowaniu sytuacji
oraz poddaniu ocenie ró¿nych ludzkich zachowañ.
Na zakoñczenie zajêæ uczniowie przygotowuj¹ raporty
– prace indywidualne lub zbiorowe, dotycz¹ce wolnoœci
i odpowiedzialnoœci.

Raport mo¿e mieæ dowoln¹ formê, która jest
mo¿liwa do prezentacji w Internecie (w formie elektro-
nicznej), a wiêc mo¿e to byæ:
ü krótki esej, najlepiej pe³en humoru;
ü has³o (has³a) propagandowe;
ü komiks, fotokomiks;
ü film, slideshow;
ü wywiad (napisany lub podcast).

Tematyka raportów:
1. Jak rozumiesz cytat z Cypriana Kamila Norwida:
„Niewolnicy zawsze i wszêdzie niewolnikami bêd¹ –
daj im skrzyd³a u ramion, a zamiataæ pójd¹ ulice
skrzyd³ami”?
2. Czy ja mam woln¹ wolê?
3. ,,Twoje prawo do machania rêkami koñczy siê przed
moim nosem” – jakie s¹ granice wyra¿ania krytyki.
4. Czy nastolatkowi wszystko wolno?
5. Ilustracja scenek, przedstawionych w scenariuszu
trzeciej lekcji (nagrania audio, wideo, ilustracje, komi-
ksy, prezentacje, plakaty itp.)

Scenariusz 1

Prawa i wolnoœci cz³owieka

Zajêcia maj¹ na celu:

ü zainteresowanie uczniów zagadnieniami praw i wol-
noœci cz³owieka oraz zachêcenie do szukania infor-
macji na ten temat;

ü wyjaœnienie podstawowych pojêæ, zwi¹zanych z wol-
noœci¹;

ü odpowiedŸ na pytania: co to s¹ prawa cz³owieka i
wolnoœci cz³owieka? Czy s¹ to pojêcia to¿same, czy
mo¿e czymœ siê ró¿ni¹? Jakie s¹ prawa, a jakie wol-
noœci? Czy wszystkie prawa i wolnoœci cz³owieka
przys³uguj¹ ka¿demu?

ü zaktywizowanie uczestników do pracy indywidual-
nej i grupowej;

ü rozwijanie umiejêtnoœci prezentacji i wypowiadania
siê na forum publicznym;

ü rozwijanie umiejêtnoœci czytania tekstu ze zrozumie-
niem, analizowania go i wyci¹gania wniosków.

Materia³y do pracy:
ü tekst powielony dla ka¿dego ucznia (materia³ nr 1);
ü powielone piêæ arkuszy z okreœlonymi pytaniami do

pracy dla ka¿dej z grup;
ü papier typu flipchart oraz flamastry.

Czas zajêæ – 45 minut

Przebieg zajêæ

1. Wprowadzenie
Nauczyciel powinien wyjaœniæ uczniom, ¿e

jest to pierwsza z trzech lekcji, poœwiêconych tematyce
wolnoœci w aspekcie praw cz³owieka. Aby zrozumieæ,
czym jest wolnoœæ, nale¿y zapoznaæ siê z teori¹ praw
cz³owieka oraz wyjaœniæ, na przyk³adach, najwa¿niej-
sze jej obszary. Praktyczny aspekt wolnoœci to zajêcia
nastêpne. Te poœwiêcone s¹ teorii wolnoœci.

2. Rozwiniêcie
Nauczyciel zapoznaje uczniów z treœci¹ mate-

ria³u 1 (najlepiej, je¿eli przedstawi go w formie krótkie-
go wyk³adu). Nastêpnie dzieli uczniów na piêæ grup i
ka¿demu uczniowi daje kopiê tekstu, a grupie przydzie-
la zadanie – odpowiedŸ na pytanie, zadane na kartce
(materia³ 2). Informuje, ¿e uczniowie w ci¹gu nastêp-
nych 10 minut maj¹ zastanowiæ siê w grupie nad wyjaœ-
nieniem tych zagadnieñ oraz zapisaæ je na kartce. Bêd¹
je nastêpnie prezentowaæ na forum klasy (2–3 minuty na
wypowiedzi).
3. Podsumowanie

W formie krótkiej dyskusji uczniowie staraj¹
siê wyjaœniæ, co znaczy pojêcie wolnoœci w aspekcie
praw cz³owieka (5 minut). Nauczyciel podsumowuje
zajêcia. Rozdaje uczniom materia³ nr 3, który bêdzie po-
mocny w trakcie nastêpnych zajêæ.

Materia³ nr 1

Ka¿demu cz³owiekowi przys³uguj¹ prawa i
wolnoœci. Dotyczy to tak¿e dzieci, choæ z niektórych
praw mog¹ korzystaæ tylko wtedy, gdy osi¹gn¹ ustalony
przez prawo wiek.

Niezale¿nie od ró¿nic w myœleniu o prawach
cz³owieka, w 1948 r. spo³ecznoœæ miêdzynarodowa,
skupiona w Organizacji Narodów Zjednoczonych,
przyjê³a Powszechn¹ Deklaracjê Praw Cz³owieka, w
któr¹ wpisany zosta³ katalog praw i wolnoœci,
przys³uguj¹cych ka¿demu cz³owiekowi. Za Ÿród³o ich
pochodzenia przyjêto godnoœæ osobow¹ cz³owieka.
Dla wielu wywodzi siê ona z prawa boskiego – cz³owiek
zosta³ stworzony na obraz i podobieñstwo Bo¿e – dla
innych wynika z praw Natury.

Z godnoœci osobowej wywodzi siê zasada rów-
noœci i wolnoœci.

Równoœæ oznacza, ¿e ka¿dy cz³owiek posiada
takie same prawa (nie mo¿na tworzyæ np. przywilejów
szlacheckich). Jednak mog¹ zdarzyæ siê sytuacje, gdy
pewnym jednostkom czy grupom przyznaje siê dodat-
kowe prawa, na przyk³ad dla dzieci pochodz¹cych z
grup etnicznych i mniejszoœci narodowych tworzy siê
mniej liczne klasy, aby mog³y one korzystaæ z
przys³uguj¹cego im prawa do nauki. Jest to dyskrymina-
cja pozytywna. Równoœæ oznacza równie¿ takie same
traktowanie ka¿dego cz³owieka przez prawo. Zakazana
jest nieuzasadniona dyskryminacja. Dyskryminowanie
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ze wzglêdu na wiek jest w okreœlonych sytuacjach
dopuszczalne.

Wolnoœæ jest dla cz³owieka najwa¿niejszym
elementem jego ¿ycia. Oznacza ona, ¿e ka¿dy cz³owiek
mo¿e czyniæ, myœleæ, mówiæ to, co sam chce – posiada
woln¹ wolê. Nikt nie mo¿e mu narzucaæ swojego myœle-
nia i dzia³ania. Cz³owiek mo¿e czyniæ wszystko to, co
prawem nie jest zakazane. Dotyczy to jednak tylko
demokratycznego pañstwa prawnego, w którym po-
chodz¹ca z wolnych wyborów w³adza dzia³a na podsta-
wie i w granicach prawa, czyli mo¿e czyniæ tylko to, co
jest w prawie dopuszczalne. Wolnoœæ cz³owieka jest
ograniczona przede wszystkim wolnoœci¹ drugiego
cz³owieka. Wolnoœæ jest to indywidualna decyzja i
indywidualna odpowiedzialnoœæ za tê decyzjê.

Z równoœci i wolnoœci wywodz¹ siê prawa i
wolnoœci materialne: osobiste, polityczne, spo³eczne,
ekonomiczne, kulturalne. Katalog jest bardzo d³ugi i
obejmuje ró¿ne dziedziny ludzkiego ¿ycia. Prawa s¹ to
roszczenia cz³owieka do pañstwa o to, aby coœ dla niego
uczyni³o, zagwarantowa³o mu prawo do ¿ycia czy pra-
wo do s¹du. Pañstwo musi stworzyæ takie przepisy pra-
wa, które realnie zabezpiecz¹ realizacjê praw jednostki
(prawa pozytywne).

Wolnoœci okreœlaj¹ sfery ¿ycia cz³owieka, w
których to on samodzielnie podejmuje decyzje, ale tak-
¿e jest chroniony przed dzia³aniami innych, zw³aszcza
pañstwa (wolnoœci negatywne). Przyk³adami wolnoœci
w aspekcie samodzielnego podejmowania decyzji jest
m.in. wolnoœæ s³owa, wolnoœæ wyznania i religii, wol-
noœæ zrzeszania siê i zgromadzania. S¹ to wolnoœci, któ-
re mo¿na ograniczyæ przede wszystkim prawami
drugiego cz³owieka lub w celu zapewnienia bezpieczeñ-
stwa publicznego, zapobie¿enia zamieszkom, ochrony
zdrowia i moralnoœci innych osób.

Wolnoœæ s³owa oznacza wolny dostêp do
wszelkich Ÿróde³ informacji, mo¿liwoœæ ich zdobywa-
nia, przetwarzania i przekazywania. To tak¿e mo¿li-
woœæ podjêcia swobodnej debaty publicznej czy krytyki
w³adzy. Z wolnoœci s³owa mo¿na korzystaæ w ró¿nej fo-
rmie – obrazu, dŸwiêku, gestów, pisma, wypowiedzi.
Wolnoœæ s³owa nale¿y do grupy wolnoœci negatywnych
tzn. jest chroniona przed ingerencj¹ pañstwa. Jest te¿
inny rodzaj wolnoœci, stanowi¹cy ochronê przed prze-
moc¹ fizyczn¹ i psychiczn¹ (i te wolnoœci s¹ absolutne,
to znaczy nigdy nie podlegaj¹ ograniczeniu), s¹ to: wol-
noœæ od tortur i wolnoœæ od niewolnictwa.

Materia³ nr 2

Przygotowane pytania dla piêciu grup:
ü Czym siê ró¿ni¹ prawa od wolnoœci?
ü Co oznaczaj¹ terminy „prawo pozytywne” i „wolnoœæ

negatywna”? Podaj przyk³ady.
ü Co to znaczy, ¿e pañstwo dzia³a na podstawie prawa i

w granicach prawa, a cz³owiek mo¿e
ü czyniæ to, co nie jest prawem zakazane?
ü Co to znaczy wolna wola?
ü Które wolnoœci mo¿na ograniczyæ, a których nie?

Dlaczego?

Materia³ nr 3

Ka¿dy cz³owiek wyposa¿ony jest w prawa i
wolnoœci. Dotyczy to tak¿e dzieci, choæ z niektórych
praw mog¹ korzystaæ tylko wtedy, gdy osi¹gn¹ ustalony
przez prawo wiek.

Brak jest jednej definicji praw i wolnoœci
cz³owieka, gdy¿ ich rozumienie zwi¹zane jest z miejs-
cem pochodzenia i ¿ycia ludzi, wyznawanym œwiato-
pogl¹dem i przyjêtymi wartoœciami. W pañstwach
Europy, Ameryki Pó³nocnej i Australii dominuje indy-
widualizm, czyli uznanie, ¿e to cz³owiek tworzy
spo³ecznoœæ, w której ka¿dy ogranicza czêœæ swoich
praw, aby ustanowiæ w³adzê, by ta realizowa³a jego po-
trzeby i potrzeby grupy. W pañstwach arabskich, afry-
kañskich, azjatyckich dominuje przekonanie, ¿e
cz³owiek jest czêœci¹ wspólnoty, która daje mu pewne
prawa, aby móg³ ¿yæ i siê rozwijaæ, ale nigdy nie mog¹
byæ one sprzeczne z interesem grupowym.

Niezale¿nie od ró¿nic w myœleniu o prawach
cz³owieka, w 1948 r. spo³ecznoœæ miêdzynarodowa,
skupiona w Organizacji Narodów Zjednoczonych,
przyjê³a Powszechn¹ Deklaracjê Praw Cz³owieka, w
któr¹ wpisany zosta³ katalog praw i wolnoœci,
przys³uguj¹cych ka¿demu cz³owiekowi. Za Ÿród³o ich
pochodzenia przyjêto godnoœæ osobow¹ cz³owieka.
Dla wielu wywodzi siê ona z prawa boskiego – cz³owiek
zosta³ stworzony na obraz i podobieñstwo Bo¿e – dla
innych wynika z praw Natury.

Z godnoœci osobowej wywodzi siê zasada równoœci i
wolnoœci.

Równoœæ oznacza, ¿e ka¿dy cz³owiek posiada
takie same prawa (nie mo¿na tworzyæ np. przywilejów
szlacheckich). Jednak mog¹ zdarzyæ siê sytuacje, gdy
pewnym jednostkom czy grupom przyznaje siê dodat-
kowe prawa, na przyk³ad dla dzieci pochodz¹cych z
grup etnicznych i mniejszoœci narodowych tworzy siê
mniej liczne klasy, aby mog³y one korzystaæ z
przys³uguj¹cego im prawa do nauki. Jest to dyskrymi-
nacja pozytywna. Równoœæ oznacza równie¿ takie
same traktowanie ka¿dego cz³owieka przez prawo. Za-
kazana jest nieuzasadniona dyskryminacja. Dyskry-
minowanie ze wzglêdu na wiek jest w okreœlonych
sytuacjach dopuszczalne.

Wolnoœæ jest dla cz³owieka najwa¿niejszym
elementem jego ¿ycia. Oznacza ona, ¿e ka¿dy cz³owiek
mo¿e czyniæ, myœleæ, mówiæ to, co sam chce – posiada
woln¹ wolê. Nikt nie mo¿e mu narzucaæ swojego myœle-
nia i dzia³ania. Cz³owiek mo¿e czyniæ wszystko to, co
prawem nie jest zakazane. Dotyczy to jednak tylko
demokratycznego pañstwa prawnego, w którym po-
chodz¹ca z wolnych wyborów w³adza dzia³a na podsta-
wie i w granicach prawa, czyli mo¿e czyniæ tylko to, co
jest w prawie dopuszczalne. Wolnoœæ cz³owieka jest
ograniczona przede wszystkim wolnoœci¹ drugiego
cz³owieka. Wolnoœæ jest to indywidualna decyzja i
indywidualna odpowiedzialnoœæ za tê decyzjê.
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Z równoœci i wolnoœci wywodz¹ siê prawa i
wolnoœci materialne: osobiste, polityczne, spo³eczne,
ekonomiczne, kulturalne. Katalog jest bardzo d³ugi i
obejmuje ró¿ne dziedziny ludzkiego ¿ycia. Prawa s¹ to
roszczenia cz³owieka do pañstwa o to, aby coœ dla niego
uczyni³o, zagwarantowa³o mu prawo do ¿ycia czy pra-
wo do s¹du. Pañstwo musi stworzyæ takie przepisy pra-
wa, które realnie zabezpiecz¹ realizacjê praw jednostki
(prawa pozytywne).

Wolnoœci okreœlaj¹ sfery ¿ycia cz³owieka, w
których to on samodzielnie podejmuje decyzje, ale tak-
¿e jest chroniony przed dzia³aniami innych, zw³aszcza
pañstwa (wolnoœci negatywne). Przyk³adami wolnoœci
w aspekcie samodzielnego podejmowania decyzji jest
m.in. wolnoœæ s³owa, wolnoœæ wyznawania i religii,
wolnoœæ zrzeszania siê i zgromadzania. S¹ to wolnoœci,
które mo¿na ograniczyæ przede wszystkim prawami
drugiego cz³owieka lub w celu zapewnienia bezpieczeñ-
stwa publicznego, zapobie¿enia zamieszkom, ochrony
zdrowia i moralnoœci innych osób.
Wolnoœæ s³owa oznacza wolny dostêp do wszelkich Ÿró-
de³ informacji, mo¿liwoœæ ich zdobywania, przetwarza-
nia i przekazywania. To tak¿e mo¿liwoœæ podjêcia
swobodnej debaty publicznej czy krytyki w³adzy. Z
wolnoœci s³owa mo¿na korzystaæ w ró¿nej formie – ob-
razu, dŸwiêku, gestów, pisma, wypowiedzi. Wolnoœæ
s³owa nale¿y do grupy wolnoœci negatywnych tzn. jest
chroniona przed ingerencj¹ pañstwa. Jest te¿ inny rodzaj
wolnoœci, stanowi¹cy ochronê przed przemoc¹ fizyczn¹
i psychiczn¹ (i te wolnoœci s¹ absolutne, to znaczy nig-
dy nie podlegaj¹ ograniczeniu), s¹ to: wolnoœæ od tortur
i wolnoœæ od niewolnictwa.

Scenariusz 2

Wolnoœæ podejmowania decyzji

Zajêcia, poœwiêcone wolnoœci podejmowania
decyzji, koncentruj¹ siê na uœwiadomieniu uczniom, co
oznacza wolna wola i wolne wybory, dokonywane
przez cz³owieka; jakie s¹ konsekwencje braku mo¿liwo-
œci podejmowania decyzji; jakie s¹ – jeœli s¹ – ich grani-
ce, wynikaj¹ce z zasad, przyjêtych w demokratycznym
pañstwie prawnym. Maj¹ równie¿ uœwiadomiæ ucz-
niom, jaki wp³yw na podejmowane decyzje maj¹ ró¿ne
systemy wartoœci, zdobyta wiedza i umiejêtnoœæ skorzy-
stania z niej, œrodowisko, w którym siê ¿yje itd.

W trakcie zajêæ wyjaœniona zostanie równie¿
rola pañstwa jako gwaranta wolnoœci (pañstwo ma obo-
wi¹zek zagwarantowaæ ka¿demu mo¿liwoœci korzysta-
nia z wolnoœci) oraz tego, by decyzje, podejmowane
przez jednostkê, nie ogranicza³y mo¿liwoœci korzysta-
nia z wolnoœci przez inne osoby. Zajêcia pozwol¹ te¿
ukazaæ, ¿e pañstwo bywa naruszycielem wolnoœci.

Zaproponowane zosta³y dwie wersje zajêæ pra-
ktycznych. Pierwsza, prowadzona w formie debaty pub-
licznej, dotyczy dyskusji wokó³ granic wolnoœci: czy
cz³owiekowi wszystko wolno? Druga wersja, to symu-
lacja fragmentu procesu s¹dowego, dotycz¹cego skargi

na pañstwo, ograniczaj¹ce cz³owiekowi mo¿liwoœæ ko-
rzystania z okreœlonej wolnoœci.

Na zakoñczenie zajêæ uczniowie przygotowuj¹
raporty – prace indywidualne lub zbiorowe, dotycz¹ce
wolnoœci i odpowiedzialnoœci.

Raport mo¿e mieæ dowoln¹ formê, która jest mo¿liwa
do prezentacji w Internecie (w formie elektronicznej), a
wiêc mo¿e to byæ:
ü krótki esej, najlepiej pe³en humoru;
ü has³o (has³a) propagandowe;
ü komiks, fotokomiks;
ü film, slideshow;
ü wywiad (napisany lub podcast).

1. Debata publiczna
Debata publiczna to jawna dyskusja i wymiana

pogl¹dów, opinii na temat spraw spo³ecznie donios³ych,
w której – w rozmaity sposób – mo¿e wzi¹æ udzia³ ka¿-
dy obywatel. Toczona w miejscach takich, jak parla-
ment, telewizja, konferencje i sympozja naukowe, na
³amach prasy, na ró¿nych forach internetowych ma te¿ –
co istotne – walor edukacyjny. Istotn¹ rol¹ debaty jest
wypracowanie p³aszczyzny porozumienia miêdzy oso-
bami, g³osz¹cymi ró¿ne pogl¹dy. Gwarancje takiej nie-
skrêpowanej, otwartej debaty s¹ jednym z
podstawowych warunków demokracji. Ta forma zajêæ
ma tê zaletê, ¿e mobilizuje wszystkich uczniów do dys-
kusji.

Celami debaty s¹:
ü zainteresowanie uczniów zagadnieniami wolnoœci

oraz zachêcenie do szukania informacji na ten temat;
ü wyjaœnienie podstawowych pojêæ zwi¹zanych z de-

bat¹ publiczn¹ – wolnoœæ s³owa;
ü wyjaœnienie pojêæ: indywidualizm, kolektywizm, in-

teres jednostki, interes grupy;
ü zaktywizowanie uczestników do dyskusji o wolnoœci;
ü rozwijanie umiejêtnoœci prezentacji i wypowiadania

siê na forum publicznym.

Miejsce:
sala lekcyjna, krzes³a ustawione w podkowê, naprze-
ciwko stó³, przy którym po obu stronach bêd¹ siedzieæ
przedstawiciele grup.

Przebieg zajêæ
1. Wprowadzenie

Nauczyciel informuje uczniów, ¿e zajêcia
„Wolnoœæ podejmowania decyzji” przeprowadzone
zostan¹ w formie debaty publicznej i prosi uczniów, aby
wyjaœnili to pojêcie. Przedstawia temat debaty: „Czy
cz³owiekowi wszystko wolno?”.

Nastêpnie wybiera losowo osobê prowadz¹c¹
debatê (musi ona wyraziæ na to zgodê) b¹dŸ prosi o
zg³oszenie siê osoby chêtnej. Dzieli klasê na dwie gru-
py. Pierwsza przygotuje argumenty œwiadcz¹ce o tym,
¿e cz³owiekowi wszystko wolno i nie istniej¹ ¿adne
ograniczenia jego wolnoœci oraz wyjaœnia, dlaczego nie
mo¿e byæ tych ograniczeñ, je¿eli u¿ywa siê pojêcia wol-
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noœæ. Druga grupa przygotowuje argumenty przeciwne
– œwiadcz¹ce o tym, ¿e cz³owiek ¿yje w grupie i by ta
dobrze funkcjonowa³a, jej cz³onkowie musz¹ mieæ
ograniczon¹ mo¿liwoœæ korzystania z wolnoœci.

Nauczyciel wyjaœnia zasady debaty oraz to, ¿e
debata powinna zakoñczyæ siê wypracowanym porozu-
mieniem. Grupy musz¹ wiêc przygotowaæ swoje priory-
tety do dyskusji, czyli najwa¿niejsze argumenty,
których bêd¹ broniæ, ale te¿ zastanowiæ siê, w jaki spo-
sób je modyfikowaæ, by dojœæ do porozumienia z grup¹
przeciwn¹. Musz¹ przemyœleæ, co ich zdaniem mo¿e
podlegaæ kompromisom, a z czego nie mo¿na zrezygno-
waæ.

Przygotowanie do debaty trwa 15 minut, w tra-
kcie których ka¿da z grup przygotowuje argumenty (do
5) oraz wybiera swoich reprezentantów (po 3). Musz¹
oni mieæ 5 minut na dyskusjê, aby podzieliæ siê miêdzy
sob¹ argumentami i wybraæ jak najlepsz¹ formê prezen-
tacji. W tym czasie reszta grupy przygotowuje transpa-
renty z has³ami, ulotki. Prowadz¹cy debatê zapoznaje
siê z zapisanymi zagadnieniami (materia³ 1) oraz przy-
gotowuje do tych zagadnieñ swoje dodatkowe pytania.

2. Rozwiniêcie
Osoba prowadz¹ca zaprasza strony do wziêcia

udzia³u w debacie. Przy stole zasiadaj¹ przedstawiciele,
a za nimi reprezentowani przez nich grupy. Prowadz¹cy
wita zebranych i przedstawia temat debaty. Nastêpnie
zadaje pierwsze pytanie i prosi przedstawicieli grupy
wystêpuj¹cej za pe³n¹ wolnoœci¹ o wypowiedŸ i przed-
stawienie swoich argumentów, ale tylko tych, których
dotyczy pytanie. Nastêpnie stawia to samo pytanie gru-
pie przeciwnej i pozwala na przedstawienie ich argu-
mentów. Po uzyskaniu odpowiedzi zadaje pytanie, czy
ktoœ chcia³by ustosunkowaæ siê do argumentów prze-
ciwnika. Je¿eli nie, to przechodzi do nastêpnego zagad-
nienia. Przy nastêpnym pytaniu kolejnoœæ
odpowiadaj¹cych bêdzie odwrotna.

3. Zakoñczenie
Debatê koñczy ogólna dyskusja na temat: „Czy

cz³owiek posiada wolnoœæ podejmowania decyzji?”.
Osoba prowadz¹ca podsumowuje debatê. Jako podsu-
mowanie zajêæ uczniowie przygotowuj¹ raporty.

Materia³ nr 1

ü Co to znaczy, ¿e cz³owiek posiada wolnoœæ podejmo-
wania decyzji?

ü Czy wolnoœæ ta powinna byæ ograniczana?
ü Czy s¹ jakieœ istotne argumenty za tym, ¿e powinno

siê ograniczaæ wolnoœæ podejmowania
ü decyzji?
ü Kto jest uprawniony do ograniczenia wolnoœci podej-

mowania decyzji przez innych?
üW jakim celu mo¿na takie ograniczenie wprowadziæ?

2. Symulacja procesu s¹dowego

Drug¹ propozycj¹ zajêæ z tematu: „Wolnoœæ podejmo-
wania decyzji”, jest nawi¹zanie do postêpowania przed

Europejskim Trybuna³em Praw Cz³owieka (dalej:
ETPC) w Strasburgu w sprawie „ma³ej czerwonej
ksi¹¿eczki”.

Sprawa znana jako „Handyside przeciwko
Wielkiej Brytanii”. Dotyczy³a konfiskaty
ksi¹¿ki (podrêcznika do wychowania seksual-
nego), która – mimo ¿e wydana i rozpo-
wszechniona w wielu krajach europejskich –
na terenie Wielkiej Brytanii zosta³a wycofana
z obiegu. W konflikcie stanê³a wolnoœæ podej-
mowania decyzji przez rodziców w zakresie
kszta³cenia w³asnych dzieci i wp³ywu na treœci
nauczania oraz wolnoœæ s³owa – wolnoœæ
otrzymywania, przetwarzania i przekazywa-
nia informacji, mo¿liwoœæ korzystania z niej
przez wydawcê, Richarda Handyside. Prze-
gra³ on procesy s¹dowe w Wielkiej Brytanii i
skierowa³ sprawê do ETPC w Strasburgu.

Celami debaty s¹:
ü zainteresowanie uczniów zagadnieniami wolnoœci

oraz zachêcenie do szukania informacji na ten temat;
ü wyjaœnienie pojêcia „wolnoœæ s³owa”;
ü zapoznanie z jednym z wa¿niejszych instrumentów

ochrony praw cz³owieka – Europejskim Trybuna³em
Praw Cz³owieka – oraz Europejsk¹ Konwencj¹ Praw
Cz³owieka;

ü zrozumienie roli sêdziów w funkcjonowaniu demo-
kratycznego pañstwa prawnego;

ü zaktywizowanie uczestników do dyskusji o wolnoœci;
ü rozwijanie umiejêtnoœci prezentacji i wypowiadania

siê na forum publicznym;
ü umiejêtnoœæ formu³owania wniosków.

Przebieg zajêæ

1. Wprowadzenie

Nauczyciel informuje uczniów, ¿e zajêcia
„Wolnoœæ podejmowania decyzji” przeprowadzone
zostan¹ w formie symulacji procesu s¹dowego.

Zajêcia poœwiêcone bêd¹ sprawie, rozpatrywa-
nej w 1976 roku przez Europejski Trybuna³ Praw
Cz³owieka w Strasburgu, znanej jako „Handyside prze-
ciwko Wielkiej Brytanii”. Nauczyciel wyjaœnia, jaka
jest rola ETPC i w jakim celu zosta³ on ustanowiony
(materia³ nr 1). Nauczyciel wybiera 5 chêtnych lub lo-
sowo wyznacza 5 osób do pe³nienia funkcji sêdziego
Trybuna³u w Strasburgu, którzy wybior¹ spoœród siebie
sêdziego prowadz¹cego rozprawê. Resztê klasy dzieli
na dwie grupy. Jedna z nich bêdzie reprezentowaæ wy-
dawcê R. Handyside i wolnoœæ s³owa, jako wolnoœæ nie-
zbêdn¹ do funkcjonowania demokratycznego pañstwa
prawa. Druga bêdzie reprezentowaæ rz¹d Wielkiej Bry-
tanii oraz przedstawi argumenty rodziców i nauczycieli,
wystêpuj¹cych na rzecz ochrony moralnoœci dzieci i
m³odzie¿y.

Uczniowie grup maj¹ 15 minut na przygotowa-
nie swoich argumentów i wybranie obroñców, którzy
bêd¹ ich reprezentowali. Liczba zale¿y od uczestników,
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mo¿e to byæ jedna osoba, ale mo¿e byæ ich wiêcej, ka¿da
do prezentowania jakiejœ czêœci. W tym czasie sêdzio-
wie zapoznaj¹ siê z treœci¹ artyku³u 10 Europejskiej
Konwencji Praw Cz³owieka (materia³ nr 2) oraz wyjaœ-
nieniem definicji wolnoœci s³owa (materia³ nr 3).

2. Rozwiniêcie
Rozpoczyna siê rozprawa, która trwa ok. 20

minut. Sêdzia prowadz¹cy wyjaœnia powód rozprawy i
skargê wydawcy R. Handyside na pañstwo, które jego
zdaniem naruszy³o wolnoœæ s³owa, zakazuj¹c wydawa-
nia podrêczników wychowania seksualnego.

Strona reprezentuj¹ca Handyside przedstawia
swoje argumenty (materia³ nr 4). Sêdzia prosi o przed-
stawienie przeciwnej argumentacji przedstawicieli pañ-
stwa brytyjskiego (materia³ nr 5). Strony maj¹ prawo
zadawania sobie wzajemnie pytañ. Mog¹ to czyniæ rów-
nie¿ sêdziowie, poniewa¿ nie znaj¹ sprawy i poznaj¹ j¹
w trakcie wymiany argumentów. Sêdzia prowadz¹cy
musi pilnowaæ czasu rozprawy. Je¿eli argumenty siê
wyczerpa³y, sêdziowie udaj¹ siê na naradê. Maj¹ w
ci¹gu nastêpnych 5 minut podj¹æ decyzjê.

3. Zakoñczenie
Rozprawa koñczy siê og³oszeniem przez sê-

dziów wyroku, który musi byæ przez nich uzasadniony.
Nauczyciel podsumowuje rozprawê i omawia prawdzi-
wy wyrok ETPC (materia³ nr 6), przedstawiaj¹c jego
argumenty. Prosi, aby uczniowie przygotowali raporty
podsumowuj¹ce zajêcia.

Materia³ nr 1
Je¿eli jednostka, znajduj¹ca siê pod jurys-

dykcj¹ pañstwa cz³onkowskiego Rady Europy uwa¿a,
¿e pañstwo nie naprawi³o szkody wynik³ej z naruszenia
praw cz³owieka, a wykorzystany ju¿ zosta³ krajowy sy-
stem skargowy, mo¿e wyst¹piæ do jednego z miêdzyna-
rodowych organów s¹dowych lub quasi-s¹dowych.
Skargê na pañstwo, naruszaj¹ce któreœ z praw, zapisa-
nych w Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka i
Podstawowych Wolnoœci (dalej: EKPC), mo¿na
z³o¿yæ np. do Europejskiego Trybuna³u Praw
Cz³owieka (ETPC), dzia³aj¹cego w ramach Rady Euro-
py w Strasburgu.

Rada Europy jest organizacj¹ miêdzynaro-
dow¹ istniej¹c¹ od 1950 roku, a g³ównym jej celem jest
budowanie demokracji i ochrona praw cz³owieka. W
EKPC zawarto katalog praw i wolnoœci cz³owieka. Do
pierwotnego tekstu z czasem do³¹czono protoko³y doda-
tkowe (dziœ jest ich 14), które œwiadcz¹ o tym, ¿e Kon-
wencja jest dokumentem ¿ywym, rozwija siê i zmienia
wraz ze zmieniaj¹c¹ siê rzeczywistoœci¹. Przede wszy-
stkim o nastêpne prawa poszerzony zosta³ katalog praw
i wolnoœci cz³owieka.

Tekst Konwencji zawiera nastêpuj¹ce prawa i wol-
noœci:
Art. 1 – ka¿dy cz³owiek znajduj¹cy siê na terytorium pa-
ñstwa, bêd¹cego stron¹ Konwencji, podlega ochronie z
tytu³u praw i wolnoœci cz³owieka;

Art. 2 – prawo do ¿ycia;
Art. 3 – wolnoœæ od tortur;
Art. 4 – wolnoœæ od niewolnictwa oraz pracy przymuso-
wej i obowi¹zkowej;
Art. 5 – prawo do wolnoœci i bezpieczeñstwa osobiste-
go;
Art. 6 – prawo do rzetelnego procesu s¹dowego;
Art. 7 – prawo do niebycia karanym bez podstawy pra-
wnej
Art. 8 – prawo do poszanowania ¿ycia prywatnego i ro-
dzinnego;
Art.9 – prawo do wolnoœci myœli, sumienia i wyznania;
Art. 10 – prawo do wolnoœci s³owa;
Art. 11 – prawo do wolnoœci zgromadzania siê i stowa-
rzyszania siê;
Art. 12 – prawo do zawarcia ma³¿eñstwa;
Art. 13 – prawo do skutecznego œrodka odwo³awczego;
Art. 14 – zakaz dyskryminacji;
Art. 15 – okreœlenie granic zawieszenia praw w stanach
wyj¹tkowych.

Protokó³ 1
Art. 1 – prawo w³asnoœci;
Art. 2 – prawo do nauki;
Art. 3 – prawo do wolnych wyborów.

Protokó³ 4
Art. 1 – zakaz wiêzienia za d³ugi;
Art. 2 – wolnoœæ poruszania siê;
Art. 3 – zakaz wydalania w³asnych obywateli;
Art. 4 – zakaz zbiorowego wydalania cudzoziemców.

Protokó³ 6
Art. 1 – zniesienie kary œmierci w warunkach pokoju.

Protokó³ 7
Art. 1 – gwarancje proceduralne dla wydalanych cudzo-
ziemców;
Art. 2 – prawo do apelacji w sprawach karnych;
Art. 3 – prawo do zadoœæuczynienia za nies³uszne ska-
zanie;
Art. 4 – prawo do niebycia ponownie karanym za ten
sam czyn;
Art. 5 – zagwarantowanie równoœci praw ma³¿onków.

Protokó³ 12
Art. 1 – generalny zakaz dyskryminacji.

Protokó³ 13
Art. 1 – zniesienie kary œmierci w warunkach wojen-
nych.

Protokó³ 14. dotyczy zmiany procedury funkcjonowa-
nia ETPC.

Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka jest organem
s¹dowym z³o¿onym z sêdziów, reprezentuj¹cych ka¿de
pañstwo cz³onkowskie Rady Europy. Rozstrzyga spra-
wy, zwi¹zane z naruszeniem któregoœ z praw i wolno-
œci, zapisanych w Konwencji, a z³o¿onych przez
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jednostkê na swoje pañstwo. Nie skar¿y siê pojedyncze-
go urzêdnika czy osoby – skarga jest przeciwko pañ-
stwu, które nie zagwarantowa³o skutecznej ochrony
praw i wolnoœci cz³owieka.

Materia³ nr 2

Artyku³ 10 Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka
– wolnoœæ s³owa

„1. Ka¿dy ma prawo do wolnoœci wyra¿ania opinii. Pra-
wo to obejmuje wolnoœæ posiadania pogl¹dów oraz
otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez in-
gerencji w³adz publicznych i bez wzglêdu na granice
pañstwowe. Niniejszy przepis nie wyklucza prawa
Pañstw do poddania procedurze zezwoleñ przedsiê-
biorstw radiowych, telewizyjnych lub kinematograficz-
nych.
Korzystanie z tych wolnoœci, poci¹gaj¹cych za sob¹
obowi¹zki i odpowiedzialnoœæ mo¿e podlegaæ takim
wymogom formalnym, warunkom, ograniczeniom i
sankcjom, jakie s¹ przewidziane przez ustawê i niezbêd-
ne w spo³eczeñstwie demokratycznym w interesie bez-
pieczeñstwa pañstwowego, integralnoœci terytorialnej
lub bezpieczeñstwa publicznego ze wzglêdu na konie-
cznoœæ zapobie¿enia zak³óceniu porz¹dku lub przestêp-
stwu, z uwagi na ochronê zdrowia i moralnoœci, ochronê
dobrego imienia i praw innych osób oraz ze wzglêdu na
zapobie¿enie ujawnieniu informacji poufnych lub na za-
gwarantowanie powagi i bezstronnoœci w³adzy s¹do-
wej”.

Materia³ nr 3

Wolnoœæ s³owa
Wolnoœæ s³owa stanowi podstawê funkcjono-

wania demokratycznego pañstwa prawnego. Tylko wte-
dy, gdy ludzie mog¹ siê wypowiadaæ we w³asnych
sprawach, w sprawach publicznych i politycznych, mo-
¿na powiedzieæ, ¿e pañstwo respektuje prawa cz³owie-
ka. I tylko w takim pañstwie, gdzie mo¿na
podejmowaæ krytykê w³adz, mo¿liwy jest
rozwój spo³eczeñstwa i utrzymanie wœród
funkcjonariuszy publicznych œwiadomoœci,
¿e s¹ urzêdnikami wybranymi i op³acanymi
przez spo³eczeñstwo w celu realizacji zadañ
wa¿nych dla ludzi.

Wolnoœæ s³owa – czasami nazywana
wolnoœci¹ wypowiedzi czy ekspresji – mo¿e
byæ wyra¿ana w ró¿nej formie: dŸwiêku (np.
muzyka m³odzie¿owa), obrazu (np. graffiti),
pisma (listów, ksi¹¿ek, artyku³ów), wypo-
wiedzi na forum internetowym (np. czaty,
blogi), a przede wszystkim wypowiedzi ust-
nych.

Wolnoœæ wypowiedzi oznacza pra-
wo do zdobywania, przetwarzania i przeka-
zywania informacji. Oznacza to, ¿e ka¿dy
cz³owiek ma prawo szukaæ i korzystaæ z ró¿-
nych Ÿróde³ informacji (gazeta, ksi¹¿ka, In-

ternet, telewizja). �ród³a te mog¹ byæ ró¿ne i nie mog¹
ograniczaæ siê tylko do jednego œwiatopogl¹du. Prze-
twarzanie informacji polega na samodzielnym analizo-
waniu i wyci¹ganiu wniosków. Przekazywanie
informacji oznacza zaœ, ¿e cz³owiek mo¿e siê wypowia-
daæ na ka¿dy temat i w ka¿dej sprawie.

Wa¿n¹ rolê w funkcjonowaniu wolnoœci s³owa
pe³ni¹ media, okreœlane czasami jako czwarta w³adza,
gdy¿ ich si³a oddzia³ywania na opiniê publiczn¹ jest
ogromna.

Cz³owiek musi zdawaæ sobie sprawê z tego, ¿e
za naruszenie dóbr osobistych innych osób (zw³aszcza
prywatnych) mo¿e przynieœæ konsekwencje prawne.
Osoby publiczne podlegaj¹ s³abszej ochronie ze wzglê-
du na prawo obywateli do dostêpu do informacji o ich
dzia³alnoœci, (pod kontrol¹ opinii publicznej). To samo
dotyczy uczniów w szkole, dzia³aj¹cych w samorz¹dzie
uczniowskim – musz¹ zdawaæ sobie sprawê, ¿e ich wy-
powiedzi b¹dŸ zachowanie bêdzie obserwowane i ko-
mentowane przez innych uczniów.

Pañstwo nie mo¿e stosowaæ zakazów, które
uniemo¿liwi³yby funkcjonowanie i dzia³anie demokra-
tycznego spo³eczeñstwa przez wprowadzenie zakazu
wolnoœci s³owa. Oznacza to, ¿e zakazana jest cenzura
prewencyjna. Jednak obowi¹zkiem pañstwa jest prze-
ciwdzia³anie mowie nienawiœci, która mo¿e rozbudzaæ
agresjê w stosunku do innych osób. Mowa nienawiœci
(hate speech) jest to ka¿da forma wypowiedzi, która
rozpowszechnia, pod¿ega, propaguje lub usprawiedli-
wia nienawiœæ rasow¹, ksenofobiê, antysemityzm lub
inne formy nienawiœci, oparte na nietolerancji,
w³¹czaj¹c w to nietolerancjê wyra¿on¹ w formie agresy-
wnego nacjonalizmu lub etnocentryzmu, dyskryminacji
lub wrogoœci wobec mniejszoœci, migrantów lub osób
wywodz¹cych siê ze spo³ecznoœci imigrantów3.

Cenzura – ograniczenie przez w³adzê mo¿liwoœci ko-
rzystania z wolnoœci s³owa przez obywateli, polegaj¹ce
na przyk³ad na zakazie drukowania ksi¹¿ek, publikacji
(ci¹g dalszy na str.21)

Laura Koba - Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka
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Wœród uczestników od lewej Pawe³
Borowski dyrektor CDN w Lesznie,
prof. dr hab. Czes³aw Królikowski
rektor PWSZ w Lesznie, Zbigniew
Mocek kanclerz PWSZ w Lesznie

Uczestnicy Konferencji w sali
wyk³adowej Biblioteki  PWSZ w
Lesznie

Uczestnicy Konferencji w
sali wyk³adowej Biblioteki
PWSZ w Lesznie

Wyk³ad prowadzi
przedstawicielka  Biura
Rzecznika Praw Dziecka -
dr Teresa Wejner

Ü

Þ
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Uczestnicy zajêæ
warsztatowych

Od lewej dr Ewa Stawowy
z Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie -
podczas wyk³adu, Ma³gorzata
Zieliñska - PWSZ w Lesznie,
Bo¿ena Roszak - CDN w
Lesznie, PWSZ w Lesznie

Dobies³aw Barczyñski -
Zielonogórskie Towarzystwo
Edukacyjne Civilitas podczas
zajêæ warsztatowych

Uczestnicy w trakcie zajêæ
warsztatowych

Ü
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Ü
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Agnieszka Ko³odziejczyk
z Amnesty International
podczas podsumowania
zajêæ warsztatowych

Dobies³aw Barczyñski -
Zielonogórskie Towarzystwo
Edukacyjne Civilitas
podsumowuje zajêcia
warsztatowe

Bo¿ena Roszak - CDN w
Lesznie, PWSZ w Lesznie
podczas zajêæ warsztatowych

Ma³gorzata Zieliñska  - PWSZ w
Lesznie na zajêciach warsztatowych

Ü

Þ

Ü

Þ
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(ci¹g dalszy ze str. 17)
artyku³ów, zawieraj¹cych treœci niezgodne z oficjaln¹
doktryn¹.

Cenzura prewencyjna jest to cenzura, stosowana
przed wydaniem ksi¹¿ki lub pokazem filmu, w celu nie
dopuszczenia do wprowadzenia ich do obiegu.

Materia³ nr 4

Argumenty wydawcy Handyside

ü Nigdzie poza Angli¹ kolporta¿ „Ma³ej czerwonej
ksi¹¿eczki” nie wzbudzi³ kontrowersji, a nawet na
Wyspach rozprowadzono bez przeszkód tysi¹ce jego
egzemplarzy (m.in. na zapotrzebowanie szkó³).
Ksi¹¿eczka wczeœniej ukaza³a siê bez przeszkód w
wielu krajach Europy: Danii, Belgii, Finlandii, Fran-
cji, RFN, Grecji, Islandii, W³oszech, Holandii, Nor-
wegii, Szwecji, Szwajcarii, Austrii, Luksemburgu;

üWolnoœæ s³owa jest „jednym z zasadniczych filarów
takiego spo³eczeñstwa, jeden z podstawowych wa-
runków jego postêpu i rozwoju ka¿dej osoby”4;

ü Pomyœlana jest jako poradnik dla dzieci i
m³odzie¿y w wieku od 12 do 18 lat, a brak
opracowañ, przeznaczonych dla tej grupy
dzieci na rynku;

ü Dzieci maj¹ prawo do informacji;
ü Ka¿dy wydawca mo¿e podejmowaæ sa-

modzieln¹ decyzjê o wydawanych przez
siebie publikacjach.

Materia³ nr 5

Argumenty pañstwa Wielka Brytania

ü Jest to „obsceniczna ksi¹¿ka”, która mia³a
przynieœæ wydawcy zysk (naruszy³ ustawê
o obscenicznych publikacjach);

ü Nie dba³ o moralnoœæ dzieci i dobre oby-
czaje;

ü Ksi¹¿ka zawiera bulwersuj¹ce treœci oraz
dra¿ni¹ce tytu³y: „Wszyscy doroœli s¹ pa-
pierowymi tygrysami”, podrozdzia³y na-
zwane: „Masturbacja”, „Orgazm”,
„Stosunek i petting”, „Œrodki antykoncepcyjne”,
„Brzydkie sny”, „Menstruacja”, „Molestuj¹cy dzieci
albo brzydcy starsi panowie”, „Pornografia”, „Impo-
tencja”,, „Homoseksualizm”, „Normalne i nienorma-
lne”, „Choroby weneryczne”, „Aborcja”, „Legalna i
nielegalna aborcja”, „Metody aborcji”, „Adresy,
gdzie mo¿na uzyskaæ poradê lub pomoc w sprawach,
zwi¹zanych z seksem”;

üW kontrowersyjnej ksi¹¿ce rozprowadzanej przez
londyñskiego wydawcê znajdowa³y siê fragmenty,
których lektura mog³a prowadziæ m³odocianych czy-
telników do zepsucia;

ü Nie uzyska³a aprobaty rodziców, którzy maj¹ prawo
ingerowaæ w system edukacji w³asnych dzieci i maj¹
wolnoœæ wyboru treœci nauczania w niektórych ob-

szarach ¿ycia (religia, moralnoœæ, wychowanie
seksualne).

Materia³ nr 6 (tylko dla nauczyciela)

Wyrok og³oszony przez ETPC brzmia³: Wiel-
ka Brytania mia³a prawo podj¹æ decyzjê, ograniczaj¹c¹
wolnoœæ wydawcy. Jak widaæ w ustêpie 2 artyku³u 10
EKPC przewidziano, ¿e jedn¹ z przes³anek, pozwa-
laj¹cych ograniczyæ „prawo do wolnoœci wyra¿ania opi-
nii” jest „ochrona zdrowia i moralnoœci”. Trybuna³
wyda³ taki wyrok, choæ jednoczeœnie uzna³, i¿ wolnoœæ
s³owa, pojmowana w ten sposób „nie ogranicza siê do
informacji i pogl¹dów, które s¹ odbierane przychylnie,
uwa¿ane za nieobraŸliwe lub neutralne, lecz odnosi siê
tak¿e do tych, które obra¿aj¹, oburzaj¹ lub wprowadzaj¹
niepokój”, gdy¿ „takie s¹ wymagania pluralizmu, tole-
rancji, otwartoœci na inne pogl¹dy, bez których nie ist-
nieje demokratyczne spo³eczeñstwo”.

Wynika z tego, ¿e przyzwolenie na wolnoœæ
s³owa, obejmuj¹c¹ tak¿e pogl¹dy, „które obra¿aj¹, obu-
rzaj¹ lub wprowadzaj¹ niepokój”, nie oznacza zgody
Trybuna³u na w pe³ni swobodny obieg informacji i opi-

nii. W kwestiach, dotycz¹cych moralnoœci i religii, wol-
noœæ wypowiedzi jest ograniczona, przy czym
decyduj¹c¹ rolê w okreœlaniu stopnia tego ograniczenia
maj¹ pe³niæ s¹dy krajowe, a nie Europejski Trybuna³
Praw Cz³owieka. ETPC kontroluje wprawdzie orzecze-
nia tych pierwszych, ale w omawianych tu kwestiach
przyznaje im szeroki „margines swobody ocen”, co wy-
nika z braku jednoznacznie spójnej wizji norm moral-
nych i religijnych w Europie.

Oceniaj¹c sprawê, ETPC stwierdzi³, ¿e ograni-
czenie wolnoœci s³owa w stosunku do wydawcy by³o
przewidziane przez prawo krajowe (ustawa o obsceni-
cznych publikacjach). Uzasadnionym celem ogranicze-
nia by³o: „zapobie¿enie rozpowszechnianiu materia³ów
obscenicznych, wprowadzone w imiê ochrony moralno-
œci w demokratycznym spo³eczeñstwie”. Na pytanie

O lewej prowadz¹ca warsztaty Laura Koba - Helsiñska Fundacja
Praw Cz³owieka. W I rzêdzie od lewej Dobies³aw Barczyñski -
Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne Civilitas, Zielona Góra,
Beata Jaœko - Sowarzyszenie SOS Wioski Dzieciêce w Polsce
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trzecie: czy zastosowane œrodki okaza³y siê konieczne w
spo³eczeñstwie demokratycznym – Trybuna³ równie¿
odpowiedzia³ twierdz¹co, chocia¿ skar¿¹cy i niektórzy
cz³onkowie sk³adu orzekaj¹cego kwestionowali tê opi-
niê.

Scenariusz 3

Œwiadoma wolnoœæ, czyli o odpowiedzialnoœci

Trzecie zajêcia – „Œwiadoma wolnoœæ, czyli o
odpowiedzialnoœci” – maj¹ uczniom uœwiadomiæ skut-
ki podejmowanych, a tak¿e zaniechanych decyzji.
Mog¹ to byæ skutki prawne, które maj¹ zastosowanie
wtedy, gdy cz³owiek jest nieœwiadomy swojego zacho-
wania lub lekcewa¿y zasady, obowi¹zuj¹ce w danym
spo³eczeñstwie. Mo¿e to byæ równie¿ œwiadome ³ama-
nie prawa w celu jego zmiany (przyk³ad niepos³uszeñ-
stwa obywatelskiego). Mog¹ to byæ tak¿e skutki
polityczne, zagra¿aj¹ce m³odej demokracji (dotyczy to
równie¿ wyborów do samorz¹du uczniowskiego), spo-
wodowane biernoœci¹ lub brakiem refleksji. I wreszcie
skutki spowodowane wycofaniem siê z procesu decydo-
wania czy wp³ywania na decyzje polityczne poprzez
przyjêcie postawy biernoœci czy postawy „ucieczki od
wolnoœci”.

W trakcie zajêæ przedstawione zostan¹ ró¿ne
sytuacje, a uczniowie musz¹ podj¹æ tak¹ decyzjê, która
nie spowoduje naruszenia wolnoœci innych osób. Zapre-
zentowane bêd¹ równie¿ ró¿ne decyzje, podjête w wy-
¿ej opisanych przypadkach i uczniowie bêd¹ musieli
zastanowiæ siê, czy i w jaki sposób naruszono czyj¹œ
wolnoœæ. Podsumowaniem bêdzie przygotowanie akcji
uœwiadamiaj¹cej, co to jest wolnoœæ i jak wa¿n¹ rolê od-
grywa w ¿yciu ka¿dego cz³owieka, b¹dŸ akcji podej-
muj¹cej protest przeciwko naruszeniu jakiejœ wolnoœci.
Uczniowie maj¹ do wyboru ró¿ne formy wyrazu: pla-
kat, artyku³, petycja, demonstracja.

Celami zajêæ s¹:
ü zainteresowanie uczniów problematyk¹ wolnoœci po-

dejmowania decyzji i odpowiedzialnoœci za te decy-
zje;

ü wyjaœnienie podstawowych pojêæ: „odpowiedzial-
noœæ”, „konsekwencje”, „ucieczka od wolnoœci”,
„obojêtnoœæ”, „biernoœæ”;

ü odpowiedŸ na pytania: Co to s¹ prawa cz³owieka i
wolnoœci cz³owieka? Czy s¹ to pojêcia to¿same, czy
mo¿e czymœ siê ró¿ni¹? Jakie s¹ prawa, a jakie wol-
noœci? Czy wszystkie prawa i wolnoœci cz³owieka
przys³uguj¹ ka¿demu?

ü zaktywizowanie uczestników do pracy indywidual-
nej i w grupie;

ü rozwijanie umiejêtnoœci prezentacji i wypowiadania
siê na forum publicznym;

ü zapoznanie z metod¹ dramy;
ü rozwijanie umiejêtnoœci analizowania sytuacji i

wyci¹gania wniosków
Materia³y do pracy: powielony tekst dla ka¿dego ucz-
nia (materia³ nr 1)
Czas zajêæ – 45 minut

Przebieg zajêæ:

1. Wprowadzenie
Nauczyciel powinien wyjaœniæ uczniom, ¿e to,

co siê dzieje wokó³ nas, jest efektem podejmowanych
przez pojedynczego cz³owieka lub przez grupê ludzi de-
cyzji. Denerwujemy siê czasem, ¿e coœ Ÿle dzia³a i ¿e
mo¿na by to zrobiæ lepiej. Dopiero, kiedy zastanowimy
siê nad problemem, spostrzegamy, ¿e owo „coœ” bywa
czasem efektem spontanicznej, nieprzemyœlanej decy-
zji. Skutki takich pochopnych decyzji mog¹ byæ dla in-
nych bardzo dotkliwe, a poprawa wymaga czasu i
ogromnego wysi³ku. Lepiej wiêc od razu, przed podjê-
ciem jakiejœ decyzji, zastanowiæ siê nad tym, jakie mog¹
byæ jej konsekwencje.

Nauczyciel dzieli klasê na 6 grup, które otrzy-
muj¹ do przygotowania krótkie scenki. Uczniowie w
grupach maj¹ zastanowiæ siê w ci¹gu 10 minut, w jaki
sposób przedstawiæ metod¹ dramy sytuacjê (opisan¹ w
materia³ach 1):
ü Szko³a
ü Podwórko
ü Ulica
ü Urz¹d
ü Przed Ambasad¹
ü Konflikt zbrojny
2. Rozwiniêcie

Uczniowie po kolei przedstawiaj¹ scenki. Po
ka¿dej z nich jest omówienie wed³ug schematu:
1. Uczniowie obserwuj¹cy odpowiadaj¹, jak¹ sytuacjê
przedstawia³a dana scenka?
2. Jakie prawa i wolnoœci cz³owieka zosta³y naruszone?
3. Kto i dlaczego jest naruszycielem?
4. Jakie konsekwencje powinien ponieœæ za swoje decy-
zje?
5. W jaki sposób powinno siê prawid³owo reagowaæ w
danych sytuacjach?

Czas przewidziany na prezentacjê i omówienie ka¿dej
ze scenek: 4–5 minut.

1. Podsumowanie
Uczniowie podsumowuj¹ zajêcia wypowie-

dzi¹, jak rozumiej¹ pojêcie „ucieczka od wolnoœci”. Na-
uczyciel dziêkuje uczniom za pracê. Podsumowuje
zajêcia, uœwiadamiaj¹c uczniom, ¿e bardzo czêsto ich
decyzje maj¹ wp³yw na innych ludzi. Dlatego powinny
to byæ odpowiedzialne i przemyœlane decyzje. Wolnoœæ
jest wspania³¹ rzecz¹ – je¿eli siê wie, co ona oznacza.
„Wolnoœæ oznacza nie tylko, ¿e cz³owiek ma zarówno
mo¿liwoœæ wyboru, jak i niesie jego brzemiê; oznacza
tak¿e, ¿e musi on ponosiæ konsekwencje swoich czy-
nów, otrzymaæ za nie pochwa³y lub spotkaæ siê z potê-
pieniem”5. Je¿eli cz³owiek nie czuje wolnoœci, to jest jak
niewolnik, tylko jest w jeszcze gorszej sytuacji, gdy¿
jest w niewoli psychicznej, a nie tylko fizycznej. Po-
zwala, by o jego ¿yciu decydowali inni, jest sfrustrowa-
ny i ci¹gle niezadowolony i ma wci¹¿ pretensje do
ca³ego œwiata. Bardzo ³atwo ulega z³udzeniu i pod-
porz¹dkowuje siê tym, którzy obiecuj¹ mu niepra-
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wdziw¹ i niemo¿liw¹ do zrealizowania „wspania³¹”
rzeczywistoœæ.

Koñcowym wynikiem zajêæ bêdzie wykonanie
przez uczniów raportów, indywidualnie b¹dŸ w grupie,
na wybrany przez siebie temat, jeden z poruszonych
podczas prezentowanych scenek.

Materia³y nr 1

1. Szko³a
„O rany, jaka ta lekcja okropnie nudna. Co

mnie to wszystko obchodzi. O, kujonica znowu siê wy-
rywa do odpowiedzi. Trochê pinezek za³atwi sprawê.
Wrzask, to ta g³upia tak wrzeszczy, usiad³a na pinez-
kach. No, wreszcie coœ siê dzieje. Ju¿ nie bêdzie lekcji”.
2. Podwórko

Dziewczynki na podwórku dyskutuj¹ na temat
informacji, która ukaza³a siê na stronie internetowej kla-
sy: „Matka Kaœki, ta z komitetu rodzicielskiego, zwario-
wa³a. Ta stara i t³usta baba na ostatniej godzinie
wychowawczej powiedzia³a, ¿e mamy chodziæ do
szko³y ubrani na czarno. Co to my wrony? Go³y brzuch
jej przeszkadza. No pewno, jak siê ma sto lat i sto fa³d to
przeszkadza, bo jest obrzydliwe. Ale ja? Mam co poka-
zywaæ. Niech g³upia baba zazdroœci. Podpisano: Lalka”.
3. Ulica

Dwóch ch³opców po wyjœciu ze szko³y napoty-
ka starszych ch³opców z zawodówki, którzy szarpi¹
dziesiêciolatka. Wykrêcaj¹ mu rêce i przypalaj¹ papie-
rosami. Dyskusja tocz¹ca siê miêdzy obserwuj¹cymi:
„Pewnie frajer nie zap³aci³ haraczu”, „To jego sprawa”,
„Co mnie to obchodzi”. I id¹ dalej.
4. Urz¹d

„Pani ju¿ trzeci raz przychodzi do urzêdu i za-
wraca mi g³owê. Powiedzia³am ju¿ Pani, nie wypiszê
tego zaœwiadczenia, bo nie. Co mnie to obchodzi, ¿e w
jakiejœ ustawie jest zapisane, ¿e ma Pani do tego prawo.
Ustawa jest tam, a ja jestem tu”.
5. Przed Ambasad¹

Liczna grupa studentów i licealistów protestu-
je przed Ambasad¹ pañstwa, ³ami¹cego
prawa cz³owieka podczas wojny z repu-
blik¹, która og³osi³a sw¹ niepodleg³oœæ.
Ci¹gle gin¹ tam ludzie, s¹ torturowani,
umieraj¹ z braku opieki lekarskiej. Dzie-
ci ¿yj¹ w strachu i nêdzy, nie chodz¹ do
szko³y. Nie wiedz¹, czy wieczorem zo-
bacz¹ jeszcze matkê.
6. Konflikt zbrojny

Rozmowa wœród ¿o³nierzy –
„Chyba jest rozkaz strzelania do ludzi z
wioski, bo ukrywaj¹ terrorystów”. Od-
powiedŸ jednego z nich: „Sami sobie
winni”. Inny zaœ mówi: „Zreszt¹ rozkaz
to rozkaz z nim siê nie dyskutuje tylko
wykonuje”.

Materia³ nr 2 (dla nauczyciela)

1. Szko³a

Prawa ucznia s¹ to okreœlone prawa,
przys³uguj¹ce dziecku w trakcie realizowania przez nie-
go prawa do nauki. Wynikaj¹ one zarówno z ogólnych
praw przys³uguj¹cych dziecku, jak równie¿ z sytuacji,
gdy korzysta z prawa do nauki (ono równoczeœnie reali-
zuje obowi¹zek szkolny, a pañstwo – obowi¹zek nauki).
Podstaw¹ funkcjonowania praw ucznia jest ustawa o sy-
stemie oœwiaty, s¹ one zapisane i sprecyzowane w regu-
laminach szko³y. Prawo do zdobywania wiedzy jest
elementarnym warunkiem korzystania z prawa do na-
uki. Prawo to powinno byæ zagwarantowane ka¿demu
dziecku i chronione przed naruszeniem nie tylko przez
doros³ych, ale równie¿ rówieœników. Osoby, przeszka-
dzaj¹ce na lekcji, naruszaj¹ prawo szkolne i musz¹ mieæ
tego œwiadomoœæ. Naruszenie prawa wi¹¿e siê z pono-
szonymi konsekwencjami. Zbyt rzadko uœwiadamia siê
to przeszkadzaj¹cym uczniom, brak te¿ dobrych mecha-
nizmów ochrony przed takimi zachowaniami.

W omawianej scence wystêpuje jeszcze jeden
bardzo wa¿ny problem – bezpieczeñstwo w szkole. Za-
chowanie uczennicy w stosunku do kole¿anki mia³o
znamiona przestêpstwa, za które ponosi siê odpowie-
dzialnoœæ karn¹. Po³o¿enie pinezek na krzeœle mog³o
skoñczyæ siê poranieniem, a na pewno spowodowa³o
du¿y ból. Takie przypadki zdarzaj¹ siê, niestety, czêsto
w szkole. Nieœwiadomoœæ poniesienia konsekwencji
g³upich ¿artów jest nastêpnym przyk³adem, jak nieod-
powiedzialne bywaj¹ zachowania ludzi. W przypad-
kach zagro¿enia zdrowia lub ¿ycia sprawy mog¹
zakoñczyæ siê w s¹dzie skazaniem m³odego „¿artowni-
sia”. Wa¿ne jest, aby takie zachowania by³y równie¿ na-
piêtnowane przez rówieœników. Dotyczy to tak¿e z³ych
zachowañ na lekcji. Nie tylko nauczyciel powinien
zwracaæ „przeszkadzaczowi” uwagê, ale inni uczniowie
równie¿ musz¹ reagowaæ w takich sytuacjach. To prze-
cie¿ oni najwiêcej trac¹ ze swojego prawa do nauki i
zdobywania wiedzy.
2. Podwórko

Wolnoœæ s³owa jest jednym z filarów demokra-
tycznego spo³eczeñstwa, podstaw¹ jego rozwoju i wa-
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runkiem samorealizacji jednostki. Wypowiadanie siê,
przedstawianie swoich pogl¹dów, krytyka jest istotnym
elementem korzystania z tej wolnoœci. Uznaje siê nawet,
¿e „krytyka naukowa, literacka, artystyczna jest istot-
nym czynnikiem informacyjnym, kszta³tuj¹cym
spo³eczny stan œwiadomoœci, potrzeby i gusta”. Dlatego
te¿ krytyka uzyska³a tak istotn¹ ochronê Europejskiego
Trybuna³u Praw Cz³owieka (dalej: ETPC) w Strasbur-
gu. „Nie mo¿e ograniczaæ siê do informacji i pogl¹dów,
które s¹ odbierane przychylnie albo postrzegane jako
nieszkodliwe lub obojêtne, lecz odnosi siê w równym
stopniu do takich, które obra¿aj¹, oburzaj¹ lub wprowa-
dzaj¹ niepokój w pañstwie lub jakiejœ grupie spo³eczeñ-
stwa”. Istniej¹ jednak granice wolnoœci s³owa, a jedn¹ z
nich s¹ prawa i wolnoœci innych osób, w omawianym
przypadku – dobre imiê matki jednej z kole¿anek osoby,
pisz¹cej informacjê. Nieœwiadomoœæ poniesienia konse-
kwencji bardzo czêsto wi¹¿e siê z but¹ osoby, naru-
szaj¹cej prawa innych.

W tym przypadku kobieta, której dobra naru-
szono, ma do wyboru albo zg³osiæ doniesienie o przestê-
pstwie demoralizacji (je¿eli dziewczynka nie ma
ukoñczonych 13 lat) na policjê lub do prokuratury i wte-
dy rodzice odpowiadaj¹ za zachowanie dziecka. Je¿eli
natomiast autorka obraŸliwego komentarza skoñczy³a
13 lat, to sama mo¿e ju¿ ponosiæ odpowiedzialnoœæ.
Podstaw¹ jest ustawa o postêpowaniu w sprawach niele-
tnich z 26 paŸdziernika 1982 r.:
Art. 4. § 1. Ka¿dy, kto stwierdzi istnienie okolicznoœci
œwiadcz¹cych o demoralizacji nieletniego, w szczegól-
noœci naruszanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
pope³nienie czynu zabronionego, systematyczne uchy-
lanie siê od obowi¹zku szkolnego lub kszta³cenia zawo-
dowego, u¿ywanie alkoholu lub innych œrodków w celu
wprowadzenia siê w stan odurzenia, uprawianie
nierz¹du, w³óczêgostwo, udzia³ w grupach przestê-
pczych, ma spo³eczny obowi¹zek odpowiedniego prze-
ciwdzia³ania temu, a przede wszystkim zawiadomienia
o tym rodziców lub opiekuna nieletniego, szko³y, s¹du
rodzinnego, Policji lub innego w³aœciwego organu.

Drug¹ mo¿liwoœci¹ jest za³o¿enie sprawy cy-
wilnej rodzicom dziewczynki o odszkodowanie za naru-
szenie dóbr osobistych kobiety (Kodeks cywilny w art.
23 wymienia dobre imiê, godnoœæ i wizerunek jako do-
bra osobiste, chronione przez prawo). Œwiadomoœæ
swoich wolnoœci jest wiêc wa¿na, ale jeszcze wa¿niej-
sza jest œwiadomoœæ mo¿liwych konsekwencji i poczu-
cie odpowiedzialnoœci za swoje czyny.
3. Ulica

Czêstym zjawiskiem ¿ycia m³odych ludzi jest
przemoc rówieœnicza. Praw doœæ wyraŸnie przewiduje
poniesienie odpowiedzialnoœci za pobicie. I wszyscy
wiedz¹, ¿e jest to przestêpstwo. Kodeks karny w art. 158
za osobê, bior¹c¹ udzia³ w bójce uznaje osobê, która na-
razi³a inn¹ na bezpoœrednie niebezpieczeñstwo utraty
¿ycia, ciê¿ki uszczerbek na zdrowiu lub inne uszkodze-
nie cia³a. Równie¿ za tak¹ osobê uwa¿a siê osobê, po-
d¿egaj¹c¹ do pope³nienia przestêpstwa oraz osobê
pomagaj¹c¹ w dokonaniu przestêpstwa.

Problem natomiast wystêpuje w sytuacji, gdy
przechodz¹cy, przeje¿d¿aj¹cy, obserwuj¹cy takie sceny
ludzie – nie reaguj¹. Spo³eczeñstwo takim zachowa-
niem daje przyzwolenie na pope³nianie przestêpstw.

Jednak art. 162 § 1 Kodeksu karnego wyraŸnie
precyzuje, ¿e: „Kto cz³owiekowi znajduj¹cemu siê w
po³o¿eniu, gro¿¹cym bezpoœrednim niebezpieczeñ-
stwem utraty ¿ycia albo ciê¿kiego uszczerbku na zdro-
wiu, nie udziela pomocy, mog¹c jej udzieliæ bez
nara¿enia siebie lub innej osoby na niebezpieczeñstwo
utraty ¿ycia albo ciê¿kiego uszczerbku na zdrowiu, pod-
lega karze pozbawienia wolnoœci do lat 3”.

Uczniowie oczywiœcie mogli siê obawiaæ o
swoje ¿ycie, ale nie zrobili niczego, aby pomóc bitemu
malcowi. Wrêcz przeciwnie – zaakceptowali ca³¹ sytua-
cjê, wypowiadaj¹c s³owa „sam sobie jest winien”. Takie
zachowanie jest naganne, bowiem mogli zatrzymaæ
osobê starsz¹, wróciæ do szko³y i powiadomiæ nauczy-
cieli, zadzwoniæ na nr 112 lub 997. Nie zrobili niczego.
Moralnie s¹ tak samo winni, jak ci, którzy bili.
4. Urz¹d

Prawid³owe funkcjonowanie pañstwa w ogro-
mnej mierze zale¿y od ludzi, którzy zajmuj¹ siê jego or-
ganizacj¹ i zarz¹dzaniem. Urzêdnicy powinni byæ
osobami bardzo dobrze wykszta³conymi w swoich dzie-
dzinach, kompetentnymi, posiadaj¹cymi umiejêtnoœæ
wchodzenia w ¿yczliwy, oparty na zrozumieniu racji
drugiej strony kontakt z ludŸmi. Artyku³ 8 Kodeksu po-
stêpowania administracyjnego brzmi: „Organy admini-
stracji publicznej obowi¹zane s¹ prowadziæ
postêpowanie w taki sposób, aby pog³êbiaæ zaufanie
obywateli do organów Pañstwa oraz œwiadomoœæ i kul-
turê prawn¹ obywateli”. Europejski Kodeks Dobrej Ad-
ministracji, nad przyjêciem którego pracuje równie¿
Polska, idzie jeszcze dalej, mówi¹c o odpowiedzialno-
œci urzêdników za swoj¹ pracê oraz za szkody, które
wyrz¹dziliby petentowi. Jak mówi ³aciñska sentencja
„Ignorantia iuris nocet” (nieznajomoœæ prawa szkodzi),
dlatego warto przed udaniem siê do urzêdu w okreœlonej
sprawie poznaæ, choæby pobie¿nie, regulacje prawne jej
dotycz¹ce. W przypadku arogancji i niekompetencji
urzêdnika istnieje mo¿liwoœæ skargi do instancji wy-
¿szej. Doprowadzenie sprawy do koñca jest równie¿
elementem odpowiedzialnoœci za swoje dzia³anie.
5. Przed Ambasad¹

Zachowanie rz¹dów pañstw zale¿y czêsto od
tego, jak reaguje na nie opinia miêdzynarodowa. De-
monstracje przeciwko ³amaniu praw cz³owieka s¹ wiêc
nie tylko gestem dobrej woli i solidarnoœci oraz wyra-
zem sprzeciwu wobec takich praktyk – bywaj¹ równie¿
skuteczn¹ form¹ nacisku. Bywa, ¿e pod presj¹ swych
obywateli rz¹dy innych pañstw oraz organizacje miê-
dzynarodowe zmieniaj¹ sw¹ politykê wobec kraju, któ-
ry ³amie prawa cz³owieka, co mo¿e siê przyczyniæ
zmiany sytuacji.
Postawy obojêtnoœci oddalaj¹, niestety, koniec cierpieñ
wielu ludzi na œwiecie.

6. Konflikt zbrojny
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16 sierpnia 2007 r. ¿o³nierze polscy uczestnicy
misji pokojowej w Afganistanie ostrzelali wioskê Na-
ngar Khel, zabijaj¹c 6 Afgañczyków i rani¹c kobiety i
dzieci, w tym kilkoro trwale. Zostali za ten czyn posta-
wieni w stan oskar¿enia, a w Polsce rozpoczê³a siê dys-
kusja, czy s¹ winni czy nie. G³ównym argumentem jest
to, ¿e wykonywali rozkaz. Jednak w myœl prawa miê-
dzynarodowego humanitarnego nie jest to do koñca
usprawiedliwieniem. Odpowiedzialnoœæ za przestêp-
stwa pope³nione na ludnoœci cywilnej i inne niezgodne z
zasadami prawa humanitarnego podlegaj¹ karze. Nie
mo¿na powo³ywaæ siê na wykonanie rozkazu, gdy¿ ju¿
w trakcie procesu norymberskiego wprowadzono w ¿y-
cie tzw. formu³ê Radbrucha mówi¹c¹ o tym, ¿e obo-
wi¹zkiem ¿o³nierza jest niewykonanie rozkazu je¿eli
jest on niezgodny z prawami cz³owieka. Potwierdzaj¹ to
równie¿ polskie przepisy prawne zamieszczone w Ko-
deksie karnym z 6 czerwca 1997 r.

Art. 122. § 1. Kto w czasie dzia³añ zbrojnych atakuje
miejscowoœæ lub obiekt nie broniony, strefê sanitarn¹
lub zneutralizowan¹ albo stosuje inny sposób walki za-
kazany przez prawo miêdzynarodowe, podlega karze
pozbawienia wolnoœci na czas nie krótszy od lat 5 albo
karze 25 lat pozbawienia wolnoœci.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto w czasie dzia³añ zbroj-
nych stosuje œrodek walki zakazany przez prawo miê-
dzynarodowe.

Art. 344. § 1. Nie pope³nia przestêpstwa okreœlonego w
art. 343 ¿o³nierz (¿o³nierz za niewykonanie rozkazu
podlega karze), który odmawia wykonania rozkazu po-
lecaj¹cego pope³nienie przestêpstwa albo nie wykonuje
go.
§ 2. W razie wykonania rozkazu, o którym mowa w § 1,
niezgodnie z jego treœci¹ w celu istotnego zmniejszenia
szkodliwoœci czynu, s¹d mo¿e zastosowaæ nadzwyczaj-
ne z³agodzenie kary lub odst¹piæ od jej wymierzenia.

Podobnie jest to zapisane w prawie miêdzy-
narodowym, które Polska ratyfikowa³a i tym samym zo-
bowi¹za³a siê do przestrzegania. M.in. Statut Rzymski
Miêdzynarodowego Trybuna³u Kar-
nego (sporz¹dzony w Rzymie 17 lipca
1998 r.) zapisany (Dz. U. z dnia 9
maja 2003 r. nr 78 poz. 708)

Artyku³ 33
Polecenia prze³o¿onego i nakazy
prawa
1.Pope³nienie przez sprawcê zbrodni
podlegaj¹cej jurysdykcji Trybuna³u
na skutek wykonania polecenia rz¹du
albo prze³o¿onego wojskowego lub
cywilnego nie zwalnia go od odpo-
wiedzialnoœci karnej, chyba ¿e:
ü na sprawcy ci¹¿y³ prawny obo-

wi¹zek wykonania polecenia rz¹du
lub prze³o¿onego;

ü sprawca nie wiedzia³, ¿e polecenie
by³o bezprawne;

ü polecenie nie by³o oczywiœcie bezprawne.
2.W rozumieniu przepisów niniejszego artyku³u polece-
nia pope³nienia zbrodni ludobójstwa oraz zbrodni prze-
ciwko ludzkoœci s¹ oczywiœcie bezprawne.

1) Jan Baszkiewicz, O niektórych filozoficznych i praktycz-
nych dylematach praw cz³owieka, Wydawnictwo Wers, Byd-
goszcz 2003, s. 27.
2) Isaiah Berlin rozró¿ni³ wolnoœæ negatywn¹ i pozytywn¹,
czyli wolnoœæ od ograniczeñ i wolnoœæ do zdolnoœci realizowa-
nia w³asnej wolnoœci. Pierwsza oznacza brak przymusu w po-
dejmowania samodzielnych decyzji, za które jednostka ponosi
pe³n¹ odpowiedzialnoœæ. Druga zaœ oznacza zdolnoœæ dokony-
wania wyboru ze wzglêdu na okreœlone warunki, patrz: Isaiah
Berlin, Dwie koncepcje wolnoœci, w: Isaiah Berlin, Cztery ese-
je o wolnoœci, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznañ 2000, s.
183–239.
3) Definicja sformu³owana w za³¹czniku do zalecenia nr 97
(20) przygotowany przez Komitet Ministrów Rady Europy
4) Ireneusz C. Kamiñski, Swoboda wypowiedzi w orzecze-
niach Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka w Strasbur-
gu, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2002, s. 32.
5) Friedrich August von Hayek, Konstytucja wolnoœci, Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 81.
6) Marek Antoni Nowicki, Europejski Trybuna³ Praw
Cz³owieka. Orzecznictwo, t. 2. Prawo do ¿ycia i inne prawa,
Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2002, s. 940–941.
7) Ewa Nowiñska, Wolnoœæ wypowiedzi prasowej a granice
dozwolonej krytyki, w: Dylematy praw cz³owieka, (red. nauko-
wa Teresa Gardocka, Jacek Sobczak), Wydawnictwo Adam
Marsza³ek, Toruñ 2008, s. 150.
8) Ewa Nowiñska, Wolnoœæ wypowiedzi prasowej a granice
dozwolonej krytyki, w: Dylematy praw cz³owieka, (red. nauko-
wa Teresa Gardocka, Jacek Sobczak), Wydawnictwo Adam
Marsza³ek, Toruñ 2008, s. 150.

Laura Koba - Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka udziela wywiadu dla
redaktora Jacka Marciniaka z Radia Merkury, Poznañ



Problemy Oœwiaty i Wychowania Nr 1/2010

26

dr Jerzy Zaborowski

Beata Jaœko

Stowarzyszenie SOS Wioski Dzieciêce

(materia³y z wyk³adu)

Konwencja  o Prawach Dziecka

Prawo do rozwoju to obok prawa
dziecka do ¿ycia podstawowe prawo
gwarantowane przez Konwencjê
(art. 6)
Dziecko ma prawo do rozwoju z po-
szanowaniem tradycji i wartoœci kul-
turowych swojego narodu (art.5)
Dla realizacji swojego prawa do roz-
woju dziecko ma prawo do ochrony
ze strony pañstwa przed wszelkimi
formami przemocy i wykorzystania
(art. 2, 19, 32 - 40)
Ka¿de dziecko ma prawo do zabez-
pieczenia socjalnego gwaran-
tuj¹cego realizacjê jego prawa do
rozwoju (art. 26)
Ka¿de dziecko ma prawo do swobody myœli, wyzna-
nia i sumienia i z swobodnego zrzeszania siê
(art.14,15)
Rodzina traktowana w Konwencji, jako najwa¿niej-
sze œrodowisko rozwoju dziecka (art. 5, 18, 27)
Dziecko ma prawo do rozwoju bez wzglêdu na swoje
pochodzenie, status spo³eczno – ekonomiczny i stan
zdrowia (art. 2, 23 – 25, 30)
Dostêp do edukacji i informacji oraz opieki medycz-
nej to niezbêdne warunki realizacji prawa dziecka
do rozwoju (art. 13, 17, 28, 29)
Dziecko ma prawo do wypoczynku, rekreacji oraz
udzia³u w ¿yciu kulturalnym i artystycznym (art. 31)
Dziecko ma prawo do wypowiadania w sprawach
jego dotycz¹cych (art. 12)
Dziecko pozbawione trwale lub czasowo opieki ro-
dzicielskiej ma prawo do:
ü Specjalnej ochrony ze strony pañstwa (art.20)
ü Utrzymywania kontaktów ze swoj¹ rodzin¹ biolo-

giczn¹ (art. 7, 20)
ü Zapewnienia opieki zastêpczej (art. 20)
ü Adopcji (art. 20-21)

Zagro¿enia praw dziecka
pozbawionego lub zagro-
¿onego pozbawieniem
opieki rodzicielskiej

Prawo do ¿ycia i wychowa-
nia w rodzinie
utrata naturalnego œrodo-
wiska rodzinnego - 95,8
tys. dzieci wychowywa³o
siê w opiece zastêpczej, co
stanowi wzrost o blisko 10
proc.w stosunku do roku
2004, kiedy w opiece za-
stêpczej by³o 87,9 tys.
ü niewystarczaj¹ce

dzia³ania na rzecz po-
wrotu dzieci do rodzin
biologicznych

ü kryzys w obszarze ro-
dzinnej opieki zastê-
pczej

Prawo do ochrony przed
przemoc¹ i wykorzysta-
niem

ü zagro¿enie wiktymizacj¹ – wed³ug badañ przeprowa-
dzonych przez Fundacjê Dzieci Niczyje wychowan-
kowie domów dziecka s¹ bardziej nara¿eni na stanie
siê ofiar¹ przestêpstw ni¿ ich rówieœnicy wycho-
wuj¹cy siê w rodzinach

ü nara¿enie na stygmatyzacjê szczególnie w du¿ych
placówkach instytucjonalnych (zamkniête œrodowi-
sko, stereotypowy obraz wychowanków domów
dziecka – przypisywanie wszystkim takich samych
cech wywo³uj¹cych wspó³czucie lub lêk, co odbiera
wychowankom podmiotowoœæ)

Prawo do zabezpieczenia socjalnego – trudnoœci w za-
pewnieniu mieszkañ dla wychowanków opieki zastê-
pczej

Prawo do nauki
utrudniony dostêp do edukacji przedszkolnej
ü ograniczona oferta nauczania integracyjnego
ü brak przygotowania kadry szkó³ do pracy z dzieæmi z

opieki zastêpczej

PRAWO DZIECKA
DO ROZWOJU

Dzia³alnoœæ Stowarzyszenia SOS Wioski Dzieciêce w Polsce

dr Jerzy Zaborowski - Stowarzyszenie SOS
Wioski Dzieciêce
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Dzia³ania Kinderdorf International na rzecz ochro-
ny praw dziecka
Grup¹ docelow¹ objêt¹ dzia³aniami KDI i krajo-
wych stowarzyszeñ s¹ dzieci pozbawione lub zagro-
¿one pozbawieniem opieki rodzicielskiej i ich
rodziny

Pocz¹tek dzia³alnoœci KDI – uruchomienie
pierwszej wioski dzieciêcej w austriackiej miejscowo-
œci Imst w 1949 roku.

Obecnie dzia³a ponad 2000 placówek SOS na
ca³ym œwiecie, w tym 500 SOS Wiosek Dzieciêcych
132 pañstwach, w których rodzinê i dom znajduje ponad
73 000 dzieci.

Oprócz swojej tradycyjnej dzia³alnoœci
zwi¹zanej z organizacj¹ rodzinnych form opieki zastê-
pczej KDI prowadzi profilaktyczne projekty umacnia-
nia rodzin, placówki edukacyjne oraz szpitale
KDI prowadzi dzia³ania na rzecz promocji i realizacji
praw dziecka okreœlonych w Konwencji o Prawach
Dziecka. Ich wymiernym efektem sta³o siê opracowanie
dwóch dokumentów odnosz¹cych siê do zaspokajania
praw dzieci z grupy docelowej dzia³añ KDI:
ü Quality For Children (Q4C) – europejskie standardy

opieki zastêpczej
üWytyczne dla organizowania opieki zastêpczej dla

dzieci (Guidelines for Alternative Care for Children)
ü KDI prowadzi projekt Leaving Care – projekt, w ra-

mach którego wypracowywane s¹ rekomendacje dot.
usamodzielniania wychowanków opieki zastêpczej

Wytyczne dla Opieki Zastêpczej dla Dzieci
(Guidelines for Alternative Care for Children)

ü Stanowi¹ odpowiedŸ na zapotrzebowanie zg³oszone
przez Komitet Praw Dziecka przy ONZ dotycz¹ce za-
sad implementacji zapisów Konwencji

ü Sk³adaj¹ siê z 9 rozdzia³ów i 166 artyku³ów zawie-
raj¹cych zestaw standardów, rekomendacji i szcze-
gó³owych instrukcji dla w³adz publicznych i innych
podmiotów zajmuj¹cych siê ochron¹ praw dziecka
pozbawionego lub zagro¿onego pozbawieniem opie-
ki rodzicielskiej.

ü Zawieraj¹ ujednolicon¹ terminologiê dotycz¹c¹ ob-
szaru opieki zastêpczej.

üMaj¹ zostaæ przyjête w 20 rocznicê uchwalenia Kon-
wencji – 20.11.2009

üW³adze publiczne maj¹ obowi¹zek chroniæ dziecko
przed wszelkimi formami wykorzystania oraz zapew-
niæ mu mo¿liwoœci rozwoju we wszystkich sferach

ü Celem dzia³añ w³adz i innych podmiotów powinno
byæ utrzymanie dziecka w rodzinie a opieka zastê-
pcza powinna byæ traktowana jako rozwi¹zanie osta-
teczne i zasadniczo tymczasowe

ü Z³e warunki materialne rodziny nie mog¹ w ¿adnym
wypadku byæ jedyn¹ przyczyn¹ odebranie dzieci ro-
dzinie biologicznej

ü Rodziny powinny otrzymywaæ ze strony w³adz odpo-
wiednie wsparcie (materialne, psychologiczne, edu-

kacyjne) tak, aby móc tworzyæ warunki do optymal-
nego rozwoju swoich dzieci

ü Ka¿da decyzja o umieszczeniu dziecka w opiece za-
stêpczej powinna byæ oparta o analizê jego indywidu-
alnej sytuacji. W jej podejmowaniu powinien byæ
brany pod uwagê g³os dziecka.

üW³adze publiczne s¹ zobowi¹zane do bardzo szcze-
gó³owego opracowania kryteriów pozwalaj¹cych na
stwierdzenie koniecznoœci odebrania dzieci rodzi-
com. Przed podjêciem takiej decyzji powinien byæ
konsultowany interdyscyplinarny zespó³ specjali-
stów

ü Dziecko powinno byæ umieszczane w opiece zastê-
pczej mo¿liwie jak najbli¿ej miejsca zamieszkania
swojej rodziny biologicznej

ü Zasadnoœæ pobytu dziecka w opiece zastêpczej po-
winna byæ regularnie (najlepiej co trzy miesi¹ce)
weryfikowana przez interdyscyplinarny zespó³ spe-
cjalistów przy udziale wszystkich zainteresowanych
stron

üW³adze publiczne powinny prowadziæ usystematyzo-
wane dzia³ania maj¹ce na celu zapewnienie wysokiej
jakoœci systemu opieki zastêpczej

ü Praca z dzieckiem powinna byæ oparta na indywidua-
lnym planie pracy

ü Opieka zastêpcza powinna byæ zorganizowana w taki
sposób aby zapewniæ dziecku stabilnoœæ wiêzi z opie-
kunami

ü Rodzeñstwa powinny byæ umieszczane opiece zastê-
pczej razem, chyba ¿e dobro dzieci wymaga ich roz-
dzielenia

ü Umieszczanie w instytucjonalnych formach opieki
zastêpczej powinno byæ stosowane tylko w wyj¹tko-
wych przypadkach, uzasadnionych dobrem dziecka i
mieæ charakter tymczasowy.

üW socjalizacyjnych instytucjonalnych formach opie-
ki nie powinny byæ umieszczane dzieci wobec któ-
rych toczone jest postêpowanie zwi¹zane z
pope³nieniem przez nie czynów karalnych

ü Dzieci poni¿ej 3 r.¿. powinny byæ umieszczane w ro-
dzinnych formach opieki zastêpczej

ü Pañstwa, w których funkcjonuj¹ du¿e instytucjonalne
placówki opieki zastêpczej s¹ zobowi¹zane do opra-
cowania d³ugoterminowych planów strategicznych
maj¹cych na celu ich likwidacjê i przekszta³canie for-
my rodzinne lub zbli¿one do rodzinnych (family-like)

üWytyczne mówi¹ o koniecznoœci prowadzenia usy-
stematyzowanych dzia³añ maj¹cych na celu usamo-
dzielnienie wychowanków opieki zastêpczej
opartych na indywidualnych planach i wspieranych
przez przygotowane do tego procesu osoby

Dzia³alnoœæ Stowarzyszenia SOS Wioski
Dzieciêce w Polsce

WIZJA
Ka¿de dziecko nale¿y do rodziny, dorasta oto-

czone mi³oœci¹, szacunkiem i poczuciem bezpieczeñ-

stwa
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MISJA
Misj¹ Stowarzyszenia SOS Wioski Dzieciêce

jest troska o zapewnienie ka¿demu dziecku mo¿liwoœci

dorastania w dobrze spe³niaj¹cej swoje funkcje rodzi-

nie.

SWOJ¥ MISJÊ REALIZUJEMY POPRZEZ
ü Organizacjê rodzinnych form opieki zastêpczej w

wioskach dzieciêcych
ü Dzia³ania Programów Umacniania Rodziny -

dzia³ania profilaktyczne adresowane do dzieci, ich
rodzin i lokalnych spo³ecznoœci

ü Dzia³ania na rzecz promocji i realizacji praw dziecka
ü Dzia³ania w ramach programów edukacyjnych

Stowarzyszenie SOS
Wioski Dzieciêce w Polsce

üWioska Dzieciêca SOS w Polsce to 14 domków ro-
dzinnych

üW ka¿dym domku mieszka rodzina, w której wycho-
wuje siê 6-8 dzieci

ü Do wiosek dzieciêcych SOS trafiaj¹ g³ównie liczne
rodzeñstwa.

ü Rodziny w wioskach s¹ wspierane przez zespó³ spe-
cjalistów, w sk³ad którego wchodzi dwóch pedago-
gów, psycholog i pracownik socjalny

ü Ka¿da rodzina korzysta z pomocy zatrudnionego w
wiosce asystenta (zwanego wujkiem/cioci¹) wspie-
raj¹cego codzienne funkcjonowanie rodziny

üWioska zapewnia rodzinom wsparcie logistyczno -
administracyjne

üW czasie, gdy dziecko mieszka w rodzinie, Stowarzy-
szenie SOS stara siê znaleŸæ finansowanie w celu za-
pewnienia wszystkich potrzeb rozwojowych dziecka

Dzia³ania SOS WD w Polsce
W Polsce pomagamy w chwili obecnej  730 dzieciom
- 4 SOS Wioski Dzieciêce
w Bi³goraju, Kraœniku, Siedlcach i Karlinie
336 dzieci
- 2 Domy Rodzinne Czasowego Pobytu dla dzieci
„Puchatek”
w Bi³goraju i „Sindbad” w Ustroniu  22 dzieci
- 6 placówek wsparcia dziennego w ramach Progra-
mu Umacniania Rodzin
w Lublinie, Karlinie i 4 w Bi³goraju 331 dzieci i ich ro-
dziny
- 3 M³odzie¿owe Wspólnoty Mieszkaniowe SOS
w Lublinie, Kraœniku i Siedlcach 73 m³odych ludzi

Nowe programy Stowarzyszenia SOS
Wioski Dzieciêce w Polsce

WIOSKI DZIECIÊCIE SOS
Innowacje w ramach d³ugoterminowych form

opieki nad dzieæmi w formach rodzinnych
ü Rodziny SOS poza wiosk¹ dzieciêc¹
ü „Wioski rozproszone”, zintegrowane w œrodowisku

lokalnym

ZINTEGROWANIE PODEJŒCIE DO DZIECKA I RODZINY

• Programy umacniania
rodzin wspieraj¹ pozosta-
nie dziecka w rodzinie
• Zakres us³ug i pomocy
zgodnie z potrzebami

œrodowiska lokalnego
– sytuacj¹ dzieci

i ich rodzin

• Wioski Dzieciêce SOS
jako baza do rozwoju
• Koncepcja Wioski zaad-
optowana do potrzeb lokal-
nych i poszerzona w
ramach swych zasad

i standardów

Edukacja

Dzia³ania na rzecz
Praw Dziecka

Umacnianie
rodzin zagro¿onych

dysfunkcj¹

Opieka nad dzieæmi
pozbawionymi opieki
rodziców

DZIECI
WYMAGAJACE

POMOCY
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ü Krótkoterminowe formy opieki zastêpczej
ü Zatrudnianie wiêkszej iloœci ma³¿eñstw

PROGRAMY UMACNIANIA RODZINY
W ich ramach prowadzone bêd¹ ró¿norodne

dzia³ania profilaktyczne adresowane do rodzin zagro¿o-
nych wykluczeniem spo³ecznym, przeciwdzia³aj¹ce
utracie opieki rodzicielskiej:
ü Poradnie rodzinne i praca socjalna bezpoœrednio w

rodzinach
ü Œwietlice œrodowiskowe (placówki wsparcia dzien-

nego)
ü Streetworking

ü placówka wsparcia dziennego „Jutrzenka” w Lubli-
nie dla  50 dzieci.

ü 2009 r. - rozpoczêliœmy we wspó³pracy z w³adzami
lokalnymi gminy Bi³goraj realizacjê projektu prowa-
dzenia œwietlic œrodowiskowych i poradni rodzinnej
w ramach którego chcemy obj¹æ opiek¹ 150 dzieci i
ich rodziny.

ü projekt PLAYBUS, w ramach którego organizujemy
profilaktyczne zajêcia edukacyjne dla warszawskich
dzieci zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym –
zmieniamy lokalizacjê projektu: gmina Skórzew
k/Siedlec

ü Przygotowujemy siê do uruchomienia projektów
umacniania rodzin w innych lokalizacjach - w Karli-
nie w roku 2009 przejêliœmy œwietlicê socjoterapeu-
tyczn¹, w przysz³ym roku planujemy uruchomienie
tam kolejnych trzech placówek wsparcia dziennego

EDUKACJA
Ca³kowicie nowy obszar dzia³añ Stowarzysze-

nia, obejmuj¹cy ró¿norodne projekty edukacyjne
maj¹ce na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci
z rodzin zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym:
ü Szkolenia dla personelu szkó³
ü Organizacja poradni i pun-

któw konsultacyjnych dla
nauczycieli i uczniów

ü Organizacja œwietlic szkol-
nych oferuj¹cych zajêcia
edukacyjne

ü Poprawa dostêpu do eduka-
cji przedszkolnej na tere-
nach wiejskich

W przygotowaniach
do realizacji programów edu-
kacyjnych najbardziej zaawan-
sowani jesteœmy w Bi³goraju i
Karlinie.

W Bi³goraju od
przysz³ego roku planujemy
uruchomiæ program szkoleñ
dla nauczycieli obejmuj¹cych
m.in. umiejêtnoœci pracy z
uczniami z zaburzeniami za-

chowania oraz umiejêtnoœci pracy z rodzinami „trud-
nych” uczniów.

W Karlinie prowadzimy ju¿ œwietlicê szkoln¹
dla 25 dzieci. W przysz³ym roku przejmujemy trzy tzw.
„ma³e przedszkola” zlokalizowane na terenie gminy
Karlino.

Planujemy rozszerzenie oferty projektu
PLAYBUS o organizacjê programów edukacyjnych
zwi¹zanych z promocj¹ praw dziecka.

DZIA£ANIA NA RZECZ PRAW DZIECKA
Przygotowanie w roku 2008 raportu nt stanu

przestrzegania  Praw Dziecka w Polsce
Aktywny udzia³ w pracach Koalicji na rzecz

Rodzicielstwa Zastêpczego – promocja rozwi¹zañ pra-
wnych tworz¹cych dobre warunki do rozwoju rodzin-
nych form opieki zastêpczej

Wspó³praca z oœrodkami akademickimi w wy-
pracowywaniu i propagowaniu dobrych praktyk w za-
kresie ochrony praw dziecka

Udzia³ w miêdzynarodowym projekcie „Lea-
ving Care” promuj¹cym dobre praktyki w zakresie pro-
wadzenia procesu usamodzielniania by³ych
wychowanków opieki zastêpczej

Udzia³ w miêdzynarodowym projekcie „Child
Protection Policy” promuj¹cym dobre praktyki w zakre-
sie tworzenia systemów ochrony praw dziecka w ró¿-
nych formach opieki zastêpczej

Udzia³ w miêdzynarodowym projekcie „Siblings
project” s³u¿¹cym wypracowaniu i propagowaniu
dobrych praktyk w zakresie pracy z rodzeñstwami
w ró¿nych formach opieki zastêpczej
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dr Jerzy Zaborowski

Beata Jaœko

Stowarzyszenie SOS Wioski Dzieciêce w Polsce

(materia³y z warsztatów)

Wprowadzenie
ü Projekt rozpocz¹³ siê w 2004 r. z inicjatywy trzech

miêdzynarodowych organizacji, których celem jest
opieka nad dzieæmi pozbawionymi pieczy rodziciel-
skiej:

ü SOS Kinderdorf International, IFCO i FICE
ü Celem projektu jest zagwarantowanie poprawy jako-

œci ¿ycia i mo¿liwoœci rozwoju dzieci i m³odzie¿y
przebywaj¹cych w pieczy zastêpczej.

üW projekcie wziê³y udzia³ 32  europejskie kraje.

T³o projektu Q4C

ü Rozszerzenie w maju 2004 UE
ü Fakt, ¿e wci¹¿ setki tysiêcy dzieci

w Europie nie mo¿e dorastaæ
w domach rodzinnych i jest pozbawionych opieki ro-
dzicielskiej

ü Decyzjê o rozpoczêciu projektu przez SOS Wioski
Dzieciêce oraz IFCO i FICE poprzedzi³a diagnoza sy-
tuacji w zakresie standardów obowi¹zuj¹cych w ró¿-
nych krajach Europy. Stwierdzono, ¿e istnieje
olbrzymia potrzeba rozwoju standardów jakoœci pra-
cy z dzieæmi pozostaj¹cymi w pieczy zastêpczej

üWHO i UNICEF równie¿ informowa³y o potrzebie
opracowania ogólnoeuropejskich standardów jakoœci
opieki nad dzieæmi i m³odzie¿¹ pozostaj¹cymi w pie-
czy zastêpczej

Wizja Q4C
Dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej dora-

staj¹ we wspieraj¹cym je i opiekuñczym œrodowisku.

ß
Maj¹ mo¿liwoœæ rozwoju swojego potencja³u i

maj¹ szanse kszta³towania swojej przysz³oœci.

ß
Stan¹ siê odpowiedzialnymi za siebie, samo-

wystarczalnymi cz³onkami spo³eczeñstwa, uczest-
nicz¹cymi aktywnie w jego rozwoju.

Misja Q4C
ü Utworzenie europejskiej sieci skupiaj¹cej organiza-

cje pozarz¹dowe, samorz¹dy oraz przedstawicieli
rz¹dów, dzia³aj¹cej na rzecz wprowadzenia i prze-

strzegania jakoœci opieki nad dzieæmi w pieczy
zastêpczej wg najwy¿szych  standardów ( np. Q4C)

ü Opracowanie europejskich standardów jakoœci opieki
nad dzieæmi w pieczy zastêpczej bazuj¹cych na do-
œwiadczeniach i dobrych praktykach osób zaanga¿o-
wanych w opiekê zastêpcz¹

ü Promowanie standardów Q4C, ich wdro¿enie i moni-
torowanie na poziomie krajowym i europejskim.

Wartoœci Q4C
Uczestnictwo – projekt  aktywnie

wspó³tworz¹
dzieci i m³odzie¿ pozostaj¹ce w opiece zastê-

pczej, ich rodziny biologiczne, opiekunowie oraz praco-
wnicy socjalni poprzez udzia³ w badaniach i
prowadzenie badañ. Opowiadaj¹ swoje historie, dziel¹
siê doœwiadczeniami.

Partnerstwo – osoby i organizacje zaanga¿o-
wane w opiekê zastêpcz¹ mog¹ do³¹czyæ do projektu za-
równo na poziomie krajowym , jak i
miêdzynarodowym.

Zaanga¿owanie – Q4C jest zgodne z duchem
Konwencji o Prawach Dziecka ONZ

Odpowiedzialnoœæ i trwa³oœæ – upowszech-
niamy Q4C tworz¹c miêdzynarodow¹ sieæ rzecznictwa
na rzecz Q4C, opieramy siê na doœwiadczeniu

Standardy
Quality4Children

W œrodku  Beata Jaœko - Stowarzyszenie SOS Wioski
Dzieciêce w Polsce
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w zakresie opieki nad dzieæmi i m³odzie¿¹ w pieczy za-
stêpczej

Ró¿nice p³ci – tworz¹c Q4C respektujemy od-
rêbne doœwiadczenia kobiet i mê¿czyzn

Jak powstawa³y Q4C – czyli s³owo o metodzie

W 32 krajach Europy powsta³y zespo³y Q4C;
nad pracami ka¿dego zespo³u czuwa³ koordynator
krajowy Q4C

Zadania zespo³ów:
ü Zebranie historii osób bezpoœrednio zaanga¿owa-

nych w opiekê zastêpcz¹, w tym dzieci, m³odzie¿y i
ich rodzin biologicznych

ü Prace nad standardami na podstawie historii zebra-
nych w wywiadach z wielu krajów

ü Rzecznictwo na rzecz standardów Q4C na poziomie
krajowym i miêdzynarodowym

Kraje bior¹ce udzia³ w projekcie:
Austria, Belgia, Bu³garia, Chorwacja, Cypr, Czechy,
Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania,
Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg,
£otwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia,
Rumunia, S³owacja, S³owenia, Szwajcaria, Szwecja,
Turcja, Wêgry, Wielka Brytania, W³ochy.

Planowanie

Przeprowadzanie

wywiadów

Analiza danych

Pierwsza wersja

standardów

Weryfikacja, przyjecie

ostatecznej wersji Q4C

Dalsza procedura

Standardy Q4C

,

Efekty prac nad Standardami Q4C

ü Sieæ wspó³pracowników, któ-
ry opracowywali Q4C

üM³odzie¿owa sieæ Q4C –
www.power4youth.eu

ü Pierwszy europejski kongres
Q4C – czerwiec 2005, Austria

üWk³ad w opracowanie wyty-
cznych ONZ dotycz¹ce opieki
nad dzieæmi pozbawionymi
pieczy rodzicielskiej – wyty-
czne maj¹ zostaæ przyjête na
jubileuszowej sesji 20 listopa-
da 2009

ü Opracowanie Standardów
Q4C opartych na przesz³o 320
historiach
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Standardy Q4C odzwierciedlaj¹ cztery podstawowe
obszary praw zawartych w Konwencji o Prawach
Dziecka ONZ:
ü Prawo dziecka do ¿ycia i do rozwoju
ü Brak dyskryminacji w dostêpie do uprawnieñ
ü Dzia³anie w jak najlepiej rozumianym interesie dzie-

cka
üW³¹czanie dziecka do procesu podejmowania decyzji

dotycz¹cych jego ¿ycia

18 Standardów Q4C zawiera siê w trzech roz-
dzia³ach:
ü Proces podejmowania decyzji i przyjmowania wy-

chowanka do pieczy zastêpczej –  6 standardów
ü Opieka nad wychowankiem w pieczy zastêpczej – 8

standardów
ü Procesu usamodzielniania siê wychowanka – 4 stan-

dardy

Proces podejmowania decyzji i przyjmowania wy-
chowanka  do pieczy zastêpczej

Standard 1 - Dziecko i jego rodzina biologiczna otrzy-
muj¹ wsparcie podczas procesu podejmowania decyzji
Standard 2 - Dziecko ma prawo do udzia³u w procesie
podejmowania decyzji, jest wspierane i zachêcane do
uczestnictwa
Standard 3 - Profesjonalny proces podejmowania decy-
zji zapewnia dziecku najlepsz¹ opiekê
Standard 4 - Rodzeñstwa znajduj¹ siê pod wspóln¹
opiek¹
Standard 5 - Przejœcie do nowego domu jest dobrze za-
planowane, przygotowane i stopniowo wdra¿ane
Standard 6 - Proces opieki w placówce opiekuñczej od-
bywa siê wed³ug indywidualnego planu opieki

Opieka nad wychowankiem w pieczy zastêpczej

Standard 7 - Placówka, do której
dziecko zostaje przyjête odpowia-
da jego potrzebom, sytuacji ¿y-
ciowej oraz œrodowisku spo³e-
cznemu, z którego pochodzi
Standard 8 - Dziecko utrzymuje
kontakty ze swoj¹ rodzin¹ pocho-
dzenia
Standard 9 - Opiekunowie dzie-
cka to osoby wykwalifikowane i
posiadaj¹ce odpowiednie warun-
ki pracy
Standard 10 - Relacje opiekunów
i dziecka oparte s¹ na szacunku i
zrozumieniu
Standard 11 - Umo¿liwiamy dzie-
cku aktywny udzia³ w procesie
podejmowania decyzji, które bez-
poœrednio dotycz¹ jego ¿ycia
Standard 12 - Opieka nad dziec-
kiem przebiega

w odpowiednich warunkach ¿yciowych
Standard 13 - Dzieci szczególnej troski otrzymuj¹ odpo-
wiedni¹ opiekê
Standard 14 - Dzieci/m³odzie¿ s¹ przygotowywani do
samodzielnego ¿ycia

Proces usamodzielniania siê wychowanka

Standard 15 - Proces zakoñczenia opieki/ usamodziel-
nienia jest dok³adnie planowany
i wdra¿any
Standard 16 - Komunikacja podczas procesu usamo-
dzielnienia opieki prowadzona jest
w odpowiedni i u¿yteczny sposób
Standard 17 -M³ody cz³owiek bierze udzia³ w procesie
usamodzielnienia
Standard 18 - Zapewniamy dalsze wsparcie i mo¿liwoœæ
kontaktu

Informacje dodatkowe o Standardach Q4C

Strona internetowa www.quality4children.info
Realizatorzy:
Project “Quality4Children”
SOS Children’s Villages
Hermann-Gmeiner-Str. 51
A-6021 Innsbruck
Tel.: +43-512-3316 – 0
quality4children@sos-kd.org

Beata Jaœko -  Stowarzyszenie SOS Wioski Dzieciêce w Polsce - podczas
prowadzenia warsztatów
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dr Ewa Stawowy

Uniwersytet Pedagogiczny

w Krakowie

(materia³y z warsztatów)

Dlaczego uczyæ o prawach cz³owieka
ü Pytanie dotyczy sfery edukacji publi-

cznej /spo³ecznej/, przygotowuj¹cej do
œwiadomego i pe³noprawnego uczest-
nictwa w ¿yciu publicznym, znajomo-
œci swoich praw i umiejêtnoœci
korzystania z nich, a tak¿e projektowa-
nia i wp³ywania na zmianê b¹dŸ stano-
wienie prawa, gdy zajdzie taka
potrzeba.

ü Ten kr¹g zagadnieñ tradycyjnie
zwi¹zany jest z problematyk¹ socjali-
zacji prawnej, która stanowi fragment
znacznie szerszych zagadnieñ socjalizacji spo³ecznej
obejmuj¹cej równie¿ elementy socjalizacji moralnej,
politycznej i ekonomicznej

Socjalizacja prawna
ü nnajwa¿niejszym elementem socjalizacji prawnej

jest treœæ norm, procedur ich tworzenia i stosowania.
/aspekt poznawczy/

ü naspekt praktyczny prawa, okreœlany jest jako umie-
jêtnoœæ pos³ugiwania siê prawem /równie¿, w pew-
nym sensie, jego u¿ytecznoœæ/

ü Prawo chroni¹ce prawa cz³owieka jest te¿ przedmio-
tem indywidualnej, a tak¿e publicznej /spo³ecznej/
oceny /aspekt aksjologiczny/. Oceniana jest nie tylko
treœæ norm, ale tak¿e procedura ich tworzenia i stoso-
wania.

ü Dodatkow¹ trudnoœæ w gromadzeniu wiedzy prawnej
przez nieprofesjonalistów przedstawia sformalizo-
wanie norm, pos³ugiwanie siê specjalistycznym jêzy-
kiem, znaczna iloœæ obowi¹zuj¹cych przepisów,
swoista procedura, rytua³, itd..

Dylematy dotycz¹ce rozumienia zadañ edukacji pra-
wnej.
ü Czy edukacja o prawach cz³owieka ma byæ populary-

zacj¹ prawa, opartym na jego znajomoœci procesem
przystosowywania jednostki do systemu norm i war-
toœci grupowych,

ü Czy dialogiem, interakcj¹ pomiêdzy jednostk¹, a jej
otoczeniem /grup¹ spo³eczn¹, spo³eczeñstwem/.

Edukacja o prawach cz³owieka jako element dialogu
spo³ecznego
ü Stworzenie warunków, w których jednostka by³aby

podmiotem, a nie przedmiotem okreœlonego ³adu
spo³ecznego, zale¿y w du¿ej mierze od rozwi¹zañ
polityczno-prawnych i ich praktycznej realizacji.

ü Drugim czynnikiem tej relacji jest okreœlony stan
œwiadomoœci jednostek, ich wyobra¿enia i wiedza o
w³asnych prawach, oczekiwania, postulaty, interesy,
jak równie¿ przeœwiadczenie o realnej mo¿liwoœci
korzystania z przys³uguj¹cych praw, ich zabezpie-
czenie i przekonanie o skutecznoœci podejmowanych
dzia³añ w postaci skarg oraz roszczeñ w przypadku
naruszenia  praw.

Jak  uczyæ o prawach cz³owieka?
ü Edukacja prawna mo¿e siê okazaæ niewystarczaj¹ca,

b¹dŸ zbyt trudna dla partnerów dialogu,
ü Interdyscyplinarny charakter, problematyki praw

cz³owieka przedstawia edukatorom szczególne wy-
zwania, ale daje te¿ bardzo szerokie mo¿liwoœci

Obszary dzia³alnoœci edukacyjnej w dziedzinie praw
cz³owieka
üWœród g³ównych obszarów dzia³alnoœci edukacyjnej

w dziedzinie praw cz³owieka mo¿na wymieniæ:
Dzia³alnoœæ eksperck¹,
Poradnictwo,
Animacjê,
Dzia³ania w interesie publicznym,
Badania naukowe.
Nauczanie

Metodyka nauczania
o prawach cz³owieka

dr Ewa Stawowy - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
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ü Dzia³ania te przybieraj¹ ró¿ne formy organizacyjne,
ka¿da z nich pos³uguje siê swoist¹ metod¹, specyficz-
nym zestawem technik, procedur i sposobów
dzia³ania

Dzia³ania edukacyjne -Prawa cz³owieka jako wiod¹cy
temat dialogu edukacyjnego
ü Nauczanie o prawach cz³owieka to takie, które za cel

stawia poznanie problematyki praw cz³owieka, stan-
dardów, norm, instytucji, procedur, ale tak¿e ich ró¿-
nego rozumienia, hierarchizowania, konsekwencji,
jakie z okreœlonego stosunku do nich wynikaj¹ dla
¿ycia jednostek i spo³eczeñstw.

ü Kompetencje w zakresie praw cz³owieka pozwalaj¹
lepiej, bo bezpieczniej ¿yæ, ale tak¿e lepiej rozumieæ
innych ludzi i historiê, inne kultury i inne sposoby
myœlenia i dzia³ania.

Zakres edukacji o prawach cz³owieka
ü jest bardzo szeroki. Dotyczy nie tylko zdobywania

wiedzy z dziedziny prawa praw cz³owieka, ale i wie-
dzy o sobie i innych w spo³eczeñstwie, historii i kul-
turze.

üWymienione obszary i rodzaje wiedzy dotycz¹ praw
cz³owieka jako celu, b¹dŸ œrodka do realizacji celu,
na którym cz³owiekowi powinno zale¿eæ, bo jest u¿y-
teczny i cenny /wartoœciowy/.

ü Edukacja o prawach cz³owieka ma wiêc uczyæ nie ty-
lko i nie tyle wa¿nej dziedziny prawa, bo ta wymaga
szerokich kompetencji prawnych, ale przede wszy-
stkim myœlenia wed³ug praw cz³owieka.

Myœlenie wed³ug praw cz³owieka
ü Edukacja o prawach cz³owieka powinna eksponowaæ

ludzk¹ godnoœæ i autonomiê, która jest podstaw¹ po-
dejmowania samodzielnych decyzji i wartoœciowa-
nia, a tak¿e podmiotowego i odpowiedzialnego
uczestniczenia w ¿yciu spo³ecznym.

Jak uczyæ o prawach cz³owieka ?
ü Uczenie o prawach cz³owieka

wymaga dialogu z ucz¹cymi siê
opartego na znajomoœci proble-
matyki praw cz³owieka,

ü ale tak¿e na doœwiadczeniach i
kompetencji zawodowej w dzie-
dzinie pozaprawnej, na
przyk³ad pedagoga, socjologa,
politologa, fizyka, itd.

üW dialogu, co oznacza równie¿
wiedzê na temat oczekiwañ, po-
trzeb, pogl¹dów, przekonañ
edukowanych, uwzglêdniania
ich doœwiadczeñ oraz potrzeb
indywidualnych i grupowych.

ü przed jego podjêciem powinni-
œmy zastanowiæ siê nad w³asny-
mi kompetencjami, zasobami
ludzkimi i mo¿liwoœciami orga-

nizacyjnymi, technicznymi, materialnymi, itp.

Etap pierwszy projektowanie dzia³alnoœci edukacyjnej
ü Przeprowadzenie diagnozy spo³ecznej. Jej ostatecz-

nym celem jest zdobycie wiedzy na temat potrzeb
œrodowiska, w którym mamy pracowaæ, mo¿liwoœci
w nim tkwi¹cych, woli, potrzeb i motywacji osób /w
tym liderów/, mo¿liwoœci ich zaktywizowania i mo¿-
liwoœci zrealizowania dzia³añ edukacyjnych.

ü Innym rodzajem wiedzy, która potrzebna jest do za-
planowania dzia³añ edukacyjnych jest ta, która odno-
si siê do odczuwanych przez naszych s³uchaczy
deficytów w ¿yciu spo³ecznym, kulturalnym, orga-
nizacyjnym, gospodarczym, politycznym. Dla podjê-
cia w³aœciwej decyzji i zaplanowania procesu
edukacyjnego potrzebna jest nam zarówno wiedza o
tym jak te deficyty s¹ odczuwane i uœwiadamiane, jak
i to, jakie one s¹ w rzeczywistoœci.

Etap drugi -sformu³owanie celu planowanych dzia³añ
edukacyjnych i dobór odpowiednich form ich realizacji
ü Organizator powinien te cele w miarê mo¿liwoœci

precyzyjnie okreœliæ;
ü np. dostarczyæ wiedzy, /komu, o czym/,
ü sk³oniæ do dzia³ania, /jakiego, w jakim czasie, jakimi

œrodkami/,
ü wykszta³ciæ umiejêtnoœci, /jakie/,
üWp³yn¹æ na zmianê wzorów kulturowych, zachowañ,

/na jakie/, itd.

Etap drugi c.d.-i dobór odpowiednich form ich realiza-
cji
ü wybór form dzia³añ edukacyjnych w ramach których

najskuteczniej mo¿na bêdzie zrealizowaæ zak³adany
cel, czy cele.

üMo¿na ³¹czyæ formy, np. animacja œrodowiskowa,
kurs, wyk³ad eksperta, dzia³ania publiczne.
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üW ramach tego etapu organizator powinien zaplano-
waæ treœci kursu, szkolenia, odpowiednie metody dy-
daktyczne, przygotowaæ materia³y.

Etap trzeci, nazywany jest informacyjnym
ü organizatorzy powinni wzmocniæ swe relacje,

nawi¹zaæ komunikacjê z przysz³ymi uczestnikami
planowanych dzia³añ.

üWszyscy badacze i praktycy podkreœlaj¹ wagê prze-
kazania pe³nej informacji o zamierzeniach, celach
planowanych dzia³añ, programie, wysi³ku, jaki czeka
uczestników, warunkach uczestnictwa.

ü Nale¿y te¿ okreœliæ spodziewane rezultaty i przeko-
naæ, ¿e podjêcie wysi³ku na sens, a zaniechanie mo¿e
przynieœæ negatywne skutki.

üWskazane s¹ równie¿ dzia³ania marketingowe, kon-
takt z mediami, liderami, lokalnymi autorytetami.
G³ównym celem wszystkich zabiegów jest uzyskanie
akceptacji przysz³ych uczestników, dla programu i
planowanych metod edukacyjnych, przekonanie do
celu dzia³ania i spodziewanych rezultatach i korzy-
œciach.

Etap czwarty, realizacyjny, to dzia³ania edukacyjne
ü Niezale¿nie od przyjêtej formy, czy bêdzie to manife-

stacja, konferencja, szkolenie, czy animacja œrodowi-
skowa, nale¿y dbaæ o to, by odbywa³o siê przy
czynnym udziale wszystkich uczestników.

ü Dydaktycy i praktycy podkreœlaj¹ wagê tego warun-
ku szczególnie, je¿eli chodzi o edukacjê osób do-
ros³ych.

ü Stosowanie metod podaj¹cych, np.wy³¹cznie
wyk³adu, czy autorytarny styl kierowania procesem
obni¿a efektywnoœæ dydaktyczn¹ i mo¿e zniweczyæ
wczeœniejszy wysi³ek organizacyjny nie przynosz¹c
spodziewanych rezultatów.

üW dydaktyce wskazane s¹ wiêc wszelkie techniki
aktywizuj¹ce, takie jak dyskusja, debata /analiza ar-
gumentów za i przeciw/ „burza mózgów”, analiza
przypadku, praca w grupach, listy obywatelskie, itp./.
Mo¿na równie¿ pos³u¿yæ siê technikami negocjacyj-
nymi

Metody dydaktyczne – sprawdzone i polecane
ü Gry symulacyjne/ odgrywanie ról/
ü Gry strategiczne /dla realizacji okreœlonego celu, np..

monitoring/
ü Studia przyk³adowe /projekty/ - analiza Ÿróde³, bada-

nia terenowe
Metody waloryzacyjne /ucz¹ce analizy z ró¿nych pun-
któw widzenia/:
ü Impresyjne – filmy
ü Ekspresyjne – wystawa, drama, happening
Metody praktyczne:
ü Æwiczenia /np.. Przygotowanie skargi/
ü Negocjacje i mediacje

Etap pi¹ty, to pomiar efektywnoœci /wymiar spo³eczny/
üWskaŸniki efektywnoœci bêd¹ ró¿ne dla ró¿nych

form dzia³alnoœci edukacyjnej. Generalnie chodzi o

to, by porównaæ, o ile sytuacja jest lepsza /lub gorsza/
w stosunku do sytuacji wyjœciowej. Wa¿ne jest, by
przekonaæ siê, czy za³o¿ony cel dzia³añ zosta³ zreali-
zowany.

ü Efektywnoœæ przedsiêwziêæ edukacyjnych mierzymy
nie tylko praktycznymi rezultatami; w dziedzinie
praw cz³owieka mo¿e to byæ, w obszarze interesów
grupowych i indywidualnych: poprawa sytuacji ja-
kiejœ grupy spo³ecznej lub osoby, rozwi¹zanie konfli-
ktu, za³atwienie jakiejœ wa¿nej sprawy, sk³onienie
decydentów do dzia³ania, b¹dŸ zaniechania dzia³ania,
itd. Efektywnoœæ dzia³añ edukacyjnych mo¿na tak¿e
mierzyæ w p³aszczyŸnie ich rezultatów dla spo³eczno-
œci lokalnej i szerszego otoczenia: wskaŸnikami bêd¹
zmiany w funkcjonowaniu instytucji spo³ecznych,
poprawa komunikacji spo³ecznej, czy poprawa stanu
integracji normatywnej /np. wyraŸna zmiana wzorów
kulturowych/.

Etap pi¹ty /cd./, to pomiar efektywnoœci /wymiar indy-
widualny/
üW procesie edukacyjnym rozumianym jako dialog

nauczaj¹cy – ucz¹cy siê równie¿ stosuje siê ró¿ne
sposoby mierzenia efektywnoœci oddzia³ywañ eduka-
cyjnych, takie jak wiedza, umiejêtnoœci, zmiany po-
staw, pogl¹dów, systemu wartoœci uczestników tego
dialogu.

Na efekty trzeba poczekaæ
ü Je¿eli nauczanie o prawach cz³owieka rozumiemy

jako wspieranie myœlenia wed³ug praw cz³owieka,
to sprawdzenie rezultatów tego procesu mo¿e byæ
roz³o¿one w czasie, gdy¿ efekty zwykle nie s¹ naty-
chmiastowe i zale¿¹ od wielu innych czynników tak
indywidualnych, jak i spo³ecznych.
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KONFERENCJA ,
Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa

im. Jana Amosa Komeñskiego w Lesznie
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

zapraszaj¹
18 i 19 listopada 2009 roku

na konferencjê do Biblioteki Uczelnianej
PWSZ w Lesznie

przy ul. Opaliñskich 1

Edukacja jako prawo cz³owieka

Prawa cz³owieka, prawo dziecka, prawa ucznia,
odpowiedzialnoœæ czy roszczenie?

Laura Koba - Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka

prof. Krystyna B³eszyñska - Szko³a G³ówna
Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa

dr Jerzy Zaborowski - Stowarzyszenie SOS
Wioski Dzieciêce

Prawa cz³owieka - Koniecznoœæ edukacji
Emisja filmu Helsiñskiej Fundacji Praw Cz³owieka

Metodyka nauczania o prawach cz³owieka
dr Ewa Stawowy - Uniwersytet Pedagogiczny
w Krakowie

Prawa dziecka w opiece zastêpczej
Beata Jaœko - Stowarzyszenie SOS Wioski Dziêciêce
w Polsce

Idea ¿ycia obywatelskiego i wolnoœci cz³owieka
Dobies³aw Barczyñski - Zielonogórskie Towarzystwo
Edukacyjne Civilitas, Zielona Góra

Moje prawa twoje prawa
Laura Koba - Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka

Zasada sprawiedliwej spo³ecznoœci - wychowanie
spo³eczeñstwa demokratycznego
Ma³gorzata Zieliñska - PWSZ Leszno
Bo¿ena Roszak - PWSZ Leszno, CDN Leszno

Podsumowanie konferencji
Ma³gorzata Zieliñska, Bo¿ena Roszak


