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Część trzecia

MATERIAŁY EDUKACYJNE
Scenariusze zajęć dotyczących
społeczeństwa obywatelskiego
Scenariusze zajęć lekcyjnych, które powstały w ramach programu Przyjazna
Szkoła, odpowiadają na wciąż rosnące zapotrzebowanie na wiedzę metodyczną
związaną z warsztatem pracy nauczyciela, któremu zależy na tym, aby wychować swoich uczniów na otwartych, tolerancyjnych i odpowiedzialnych obywateli. Mogą one stać się zatem elementem programu kształcenia obywatelskiego
w naszych szkołach, jak również podstawą programu wychowawczego, w którym wartości, takie jak: tolerancja, wolność, samorządność, prawa człowieka i odpowiedzialność mają kluczowe znaczenie. Nauczyciel znajdzie w scenariuszach
zajęć lekcyjnych opis kształtowania umiejętności intelektualnych, niezbędnych
do krytycznej analizy rzeczywistości, stawiania pytań, kwestionowania dowodów, uzasadniania swoich racji oraz opis kształtowania umiejętności związanych
z konkretnymi działaniami, dzięki którym można aktywnie uczestniczyć w życiu
społecznym. Ważnym elementem pracy nauczyciela jest również kształtowanie
postaw, uwrażliwianie na problemy innych ludzi i rozbudzanie aktywności obywatelskiej.
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Scenariusze adresujemy do nauczycieli różnych przedmiotów, nauczycieli-wychowawców szkół różnego typu. Nasz materiał edukacyjny to również interesująca
propozycja dla nauczycieli realizujących zajęcia pozalekcyjne o zbliżonej tematyce, dla opiekunów Klubów Europejskich, opiekunów kół Amnesty International
czy opiekunów samorządu uczniowskiego.
Zachęcamy do skorzystania z naszej propozycji metodycznej, do twórczych
modyfikacji i realizacji własnych pomysłów. Zachęcamy też do stałej refleksji
nad przebiegiem pracy. Edukacja w dziedzinie praw człowieka, samorządności szkolnej i aktywności obywatelskiej jest bowiem przedsięwzięciem, którego
przebiegu nie da się do końca zaplanować. Zbyt wiele zależy od reakcji uczniów,
reakcji innych osób, wielu czynników nie da się po prostu przewidzieć. Na pewno zawsze warto prosić uczniów o opinie na temat zajęć, zastanowić się nad tym,
co się udało, a co nie i dlaczego, wyciągnąć wnioski na przyszłość. Życzymy
Państwu satysfakcji z realizacji tego przedsięwzięcia i trzymamy kciuki!
Katarzyna Koszewska
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SCENARIUSZ i
Jestem dzieckiem i mam swoje prawa
Szkoła Podstawowa nr 1 w Bolesławcu
ul. Jana Pawła II 38c
59-700 Bolesławiec
Teresa Prokowska, Grażyna Graczyk

I. Zakres tematyczny
Prawa człowieka jako podstawa ludzkiej godności:
> propagowanie postaw otwartości, szacunku i wrażliwości na drugą osobę;
> prawa i obowiązki dziecka w domu i w szkole;
> tolerancja, poszanowanie praw innych ludzi.

II. Poziom wiekowy
Szkoła podstawowa.

III. Czas trwania lekcji
6o minut.

IV. Krótka charakterystyka
Zajęcia prowadzone metodą warsztatową z wykorzystaniem aktywnych metod:
piramida ważności, praca w grupach, scenki dramowe, dyskusja z elementami
burzy mózgów, wykonanie prac plastycznych. Wyznaczeni uczniowie nagrywają
i fotografują zajęcia. Materiały zostaną wykorzystane podczas spotkania z rodzicami (warsztatów na temat praw dziecka) oraz jako materiał ilustracyjny w gazetce szkolnej. Uczniowie poznają podstawowe prawa dziecka. Po zajęciach uczeń:
> będzie wiedział, jakie ma prawa i obowiązki;
> dowie się, kto pomaga dzieciom, gdy ich prawa są łamane;
> będzie wiedział, gdzie i jak poprosić o pomoc.
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V. Cele
CEL OGÓLNY
Zapoznanie uczniów z wybranymi prawami dziecka oraz uświadomienie, że
oprócz praw mają również obowiązki; wskazanie osób i instytucji, do których
mogą zwrócić się o pomoc.
CELE SZCZEGÓŁOWE
a) Rozwijanie wiedzy uczniów, którzy:
> wymieniają kilka podstawowych praw dziecka;
> wiedzą, co oznaczają wybrane prawa;
> potrafią podać kilka instytucji, do których dzieci mogą się zwrócić o pomoc
w wypadku naruszenia ich praw.
b) Kształcenie umiejętności uczniów, którzy:
> rozumieją konieczność przestrzegania prawa;
> potrafią rozpoznać, kiedy prawa dziecka są naruszane.
c) Formowanie postaw uczniów, którzy:
> są świadomi swoich praw i obowiązków;
> rozumieją prawo innych ludzi do posiadania praw;
> czują się częścią społeczeństwa.

VI. Materiały
1) Załącznik 1. Jak respektować prawa wszystkich domowników?
— karta pracy ucznia.
2) Załącznik 2. Prezentacja multimedialna (na płycie CD-ROM): Prawa Dziecka.
3) Załącznik 3. Katalog praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka
— paski do utworzenia „piramidy ważności".
4) Konwencja o Prawach Dziecka (fragmenty).
5) Statut szkoły — do samodzielnego przygotowania.
6) Słownik języka polskiego — do samodzielnego przygotowania.
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7) Załącznik nr 4. Karty pracy: „Kto może mi pomóc?",
i „Komu ja mogę pomóc?"
10) Załącznik nr 5. Plansze z nazwami instytucji.
11) Załącznik nr 6. Karta ewaluacyjna.
12) Kartki z numerkami.
13) Arkusze papieru, pisaki, kredki, farby, klej itp.
14) Kamera cyfrowa, aparat fotograficzny.

VII. Przebieg zajęć
1) Ustaw krzesła w kręgu. Zaproponuj powitanie w formie przesłania iskierki
przyjaźni (uczniowie chwytają się za dłonie, jedna osoba „przekazuje iskierkę" drugiej ściskając lekko jej dłoń. Zabawa kończy się kiedy iskierka dojdzie
do osoby, która zaczęła zabawę).
2) Zadaj uczniom pytanie: „Co miłego spotkało Cię dzisiaj w szkole?".
3) Poproś, by każda wypowiedź kończyła się zdaniem zaczynającym się od słów:
„Prawo to ...". Wyniki zapisuj na tablicy.
4) Omów wyniki dyskusji uczniów, nawiązując do praw i obowiązków ucznia
zapisanych w statucie szkoły. Zwróć uwagę na zależność „moje prawo —
czyjś obowiązek".
5) Rozdaj uczniom kartę pracy „Jak respektować prawa wszystkich domowników?" (załącznik nr 1) i poleć wykonanie zapisanego na niej ćwiczenia.
6) Połącz uczniów w pary i rozdaj im treść wiersza Prawa dziecka opracowanego przez Marcina Brykczyńskiego i redakcję „Pentliczka" inspirowanego
Konwencją o Prawach Dziecka (materiał do samodzielnego przygotowania).
Poleć uczniom, by zapoznali się z wierszem oraz wymienionymi tam prawami dziecka i przedstawili wnioski na forum klasy. Następnie pokaż prezentację z podsumowaniem praw dziecka.
7) Podziel uczniów na sześć zespołów (przygotuj wcześniej kartki z numerami od 1-6 dla całej grupy uczniów, którzy dobierają się w grupy zgodnie
z wylosowanym numerem —jedynki z jedynkami, dwójki z dwójkami itd.).
8) Rozdaj grupom zestaw dwunastu najważniejszych praw zapisanych
w Konwencji Praw Dziecka i poleć wybranie sześciu ich zdaniem najważniejszych. Zadaniem grupy będzie stworzenie z wybranych praw „pirami-
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dy ważności" poprzez naklejenie pasków z wybranymi prawami na schemat
piramidy (załącznik nr 3):
> prawo do życia i rozwoju;
> prawo do tożsamości i obywatelstwa;
> prawo do prywatności, swobody myśli, sumienia i wyznania;
> prawo do wyrażania własnych poglądów;
> prawo do wychowywania w rodzinie;
> prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej;
> prawo do ochrony zdrowia;
> prawo do odpowiedniego standardu życia;
> prawo do wypoczynku i czasu wolnego;
> prawo do nauki;
> prawo do korzystania z dóbr kultury;
> prawo do informacji, znajomości swoich praw.
9) Poleć uczniom, by zaprezentowali plansze z „piramidą ważności" na forum
klasy i uzasadnili wybór.
10) Wyjaśnij, że dokument określający prawa dziecka (jako element praw człowieka) już powstał. Podaj, kto i w jakich okolicznościach go uchwalił, zwracając uwagę na to, że Polska była jednym z najważniejszych pomysłodawców tego dokumentu i ratyfikowała go jako jednen z pierwszych krajów.
Obowiązkiem władz polskich jest więc przestrzeganie zapisanych w niej
praw (wyjaśnienie słów: konwencja, deklaracja, ratyfikacja). Zaprezentuj
tekstu Konwencji.
11) Przedstaw uczniom i omów treści zawarte w prezentacji multimedialnej
„Prawa dziecka" (załącznik nr 2). Na jej podstawie poleć uczniom podzielonym na grupy przygotowanie scenek ukazujących sytuacje, w których łamane są prawa dziecka.
12) Podczas prezentacji scenek pozostałe zespoły odgadują, jakie prawo zostało naruszone.
13) Rozdaj uczniom kart pracy: „Kto może mi pomóc?" i „Komu ja mogę pomóc?"
(załącznik nr 5) i poproś o wykonanie ćwiczenia.
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14) Poproś uczniów, by zaprezentowali wyniki i zapisuj je na tablicy, uzupełniając wiedzę uczniów w taki sposób, by powstał katalog instytucji i podmiotów, do których dzieci mogą zwrócić się o pomoc w trudnych sytuacjach
(załącznik nr 6).

VIII. Możliwość kontynuowania zajęć:
Wykonywanie plakatów, ilustrujących wylosowane artykuły Konwencji, w celu
późniejszego przygotowania wystawy zatytułowanej „Prawa dziecka". Wspólne
układanie jednozdaniowych podpisów pod ilustracjami, np.: „Dziecko ma prawo
do prywatności. Mamy prawo do wypoczynku. Nauka w szkole podstawowej
jest obowiązkowa".

XIX. Omówienie ćwiczenia i ewaluacja
Podsumowanie zajęć — karta ewaluacyjna (załącznik nr 7)
> Rozmawiałem o...
> Prawa dziecka zapisane są w...
> Mam prawo do...
> O pomoc, w razie potrzeby, mogę zwrócić się do...
> Podobało mi się...
> Nie podobało mi się...

X. Dodatkowe informacje, literatura (opis pomysłu lub załącznik)
1) Hanna Hamer: Rozwój umiejętności społecznych. Warszawa 1999.
2) Dorota Klus-Stańska, Marzena Nowicka: Bezpieczeństwo dzieci. Kraków 2002.
3) Prawa dziecka po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Warszawa 2004.
4) Tekst Konwencji o prawach dziecka opublikowany w Dz.U. z 1991 r., nr 120,
poz. 526 wraz z załącznikiem zawierającym zastrzeżenia i deklaracje strony
polskiej.
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Załącznik nr io

Jak respektować prawa wszystkich domowników?
Karta pracy ucznia

Moje prawa

Prawa rodziców i innych
członków rodziny

Mam prawo do
własnej wizji związanej
z estetyką mojego
pomieszczenia
w moim mieszkaniu.

Pokój został niedawno
pomalowany i jak najdłużej
powinien zostać czysty
i estetyczny

Lubię słuchać głośnej
muzyki - mam do
tego prawo

Mam prawo do ciszy
i spokojnego odpoczynku
po pracy.

Mam prawo do
korzystania z Internetu,
korespondencji e-mail
z kolegami.

Muszę znać koleżanki
i kolegów mojego dziecka,
reagować, jeśli mają na
niego zły wpływ.
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Jak osiągnąć
porozumienie?

Załącznik nr

X

4a

Katalog praw dziecka. Paski do utworzenia „piramidy ważności"

Prawo do życia i rozwoju.
Prawo do tożsamości i obywatelstwa.
Prawo do prywatności, swobody myśli, wyznania.
Prawo do wyrażania własnych poglądów.
Prawo do wychowywania w rodzinie.
Prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej.
Prawo do ochrony zdrowia.
Prawo do odpowiedniego standardu życia.
Prawo do wypoczynku i czasu wolnego.
Prawo do nauki.
Prawo do korzystania z dóbr kultury.
Prawo do informacji, znajomości swoich praw.
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Załącznik nr io
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Załącznik nr 4a
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Załącznik nrioX

Wybrane organizacje i fundacje działające na rzecz dzieci:
/ KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA
/ POLSKA FUNDACJA DZIECI I MŁODZIEŻY
/ FUNDACJA DZIECI NICZYJE
/ TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI — TPD
/ STOWARZYSZENIE „POMOCNA DŁOŃ"
/ FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY DZIECI PRZED OKRUCIEŃSTWEM
Instytucje
/ PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE
/ RODZINNE OŚRODKI DIAGNOSTYCZNO-KONSULTACYJNE
/ PORADNIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO I DS. PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY W RODZINIE
/ SĄDY RODZINNE I OPIEKUŃCZE
/ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
/ OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
/ POLICJA
/ PAŃSTWOWE POGOTOWIA OPIEKUŃCZE
Osoby — z powodu pełnionej funkcji
/ WYCHOWAWCY I NAUCZYCIELE
/ KURATORZY RODZINNI I NIELETNICH
• POLICJANCI, KATECHECI, LEKARZE, PSYCHOLODZY, TERAPEUCI
/ RZECZNIK PRAW DZIECKA
/ RZECZNIK PRAW UCZNIA
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Załącznik nr4aX

Rozmawiałem o...

Prawa dziecka zapisane są w...

Mam prawo do ...

O pomoc w razie potrzeby, mogę
zwrócić się do...

Podobało mi się...

Nie podobało mi się.
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SCENARIUSZ 2
Co mogę zrobić dla mojej małej ojczyzny?
Gimnazjum w Koszęcinie
ul. Sobieskiego 7
42-286 Koszęcin
Roman Odoj

I. Zakres tematyczny
Omawianym zagadnieniem jest aktywność społeczna, na przykład:
> rozwiązujemy problemy lokalne „naszej małej ojczyzny";
> środowisko naturalne naszym wspólnym skarbem;
> rola i korzyści płynące z bycia wolontariuszem;
> rola i znaczenie działania w grupie.

II. Stopień trudności
Szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna.

III. Czas trwania lekcji
2 godziny lekcyjne + 90 min. projekcji filmu.

IV. Krótka charakterystyka
Warsztaty dla uczniów, uświadamiające konieczność osobistego zainteresowa
nia się dobrem małej ojczyzny. Efektem będą pomysły i wstępne projekty kon
kretnych działań, w które uczeń mógłby się zaangażować obecnie lub w przy
szłości.
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V. Cele
CEL OGÓLNY
Uświadomienie konieczności osobistego zaangażowania w działalność na rzecz
małej ojczyzny i promocja aktywnej postawy wobec wolontariatu w interesie
lokalnej społeczności.
CELE SZCZEGÓŁOWE
a) rozwijanie wiedzy uczniów:
> uczniowie poznają i zrozumieją pojęcie społeczeństwo obywatelskie;
> uczniowie poznają pojęcie III sektor,
> uczniowie zrozumieją istotę własnego zaangażowania i wykorzystania
własnych talentów i umiejętności jako elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa lokalnego.
b) kształcenie umiejętności uczniów:
> uczniowie będą potrafili podać przykłady organizacji w Polsce;
> uczniowie poznają zasady wolontariatu;
> uczniowie poznają podstawy tworzenia projektów, marketingu i promocji
własnych działań.
c) formowanie postaw uczniów:
> uwrażliwienie na problemy środowiska i otoczenia;
> pozytywne postrzeganie aktywności społecznej;
> nastawienie na skuteczne działanie społeczne.

VI. Materiały
1) Film: Dawno temu w trawie.
2) Karta pracy nr 1 — o czym był film.
3) Karta pracy nr 2 — elementy projektu.
4) Karta pracy nr 3 — „Co to jest NGO?".
5) Karta ewaluacji.
MATERIAŁY EDUKACYJNE
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6) Duże kartki na flip chart, mazaki, dostęp do komputerów z Internetem, rzutnik.

VII. Przebieg zajęć
Lekcja i
1) Przedstaw uczniom film Dawno temu w trawie na zajęciach pozalekcyjnych,
bez uprzedniego podania tematu. Uczniowie powinni oglądać film bez
wskazania, na co mają zwracać uwagę.
2) Na następnej lekcji, po obejrzeniu filmu, podziel klasę na kilka grup i rozdaj karty pracy nr 1. Uczniowie wypełniają ją i prezentują swoje wnioski.
Przeprowadź z uczniami dyskusję według następującego planu:
> co było głównym tematem filmu?;
> na czym polegał problem społeczności mrówek? (z dużą dozą prawdopodobieństwa dzieci za główny problem będą uznawać fakt terroryzmu
koników polnych, tymczasem głównym problemem jest niezdolność społeczności do przeciwstawienia się zniewoleniu; swoimi podpowiedziami
powinniśmy nakierować uczniów na trop takiego wniosku);
> jaki moment należy uznać za przełomowy w rozumowaniu mrówek? (przede wszystkim należy zwrócić uwagę na moment uwierzenia we własne
możliwości i zaprzestanie czekania na cud);
> co stanowiło o sile mrówek w walce z pasikonikami? (konkretny pomysł,
który można uznać za dobrze przygotowany projekt);
> który element uważasz za najistotniejszy w walce z przeciwnościami?
3) Po przeprowadzonej dyskusji podziel uczniów na czteroosobowe grupy.
Poleć uczniom, by zapisali w punktach schemat działań podjętych przez
mrówki oraz wypisali najważniejsze elementy organizacji całego przedsięwzięcia. Rozdaj uczniom karty pracy nr 2.
> Zaproponuj również uczniom, by znaleźli sobie miejsce w tej społeczności
i obszar działań, w którym mogliby się sprawdzić. Możliwość kontynuacji
działań na następnej lekcji.
> Oczywiście, oczekujemy odpowiedzi na poziomie uczniów gimnazjum.
Odpowiedzi powinny być krótkie i bardzo konkretne. W karcie pracy nr 2
celowo pominięto kilka elementów projektu, gdyż budżet i analiza ryzyka
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nie występują tu zbyt wyraźnie i na poziomie młodzieży gimnazjalnej nie
są wymagane.

Lekcja 2
4) Przypominamy uczniom wnioski z poprzedniej lekcji. Każda społeczność
ma swoje problemy, które może rozwiązać sama. Są jednak również specjalne instytucje, które wspomagają społeczności w podejmowaniu tego typu
działań.
5) Dzielimy uczniów na kilka grup i rozdajemy im karty pracy nr 3. Uczniowie
pracują przy komputerach, wykorzystując Internet. Po zakończeniu prezentują wyniki swojej pracy.
6) Omówienie ćwiczenia i ewaluacja. Rozdajemy uczniom karty ewaluacyjne
wraz z ankietą (załącznik nr 4). Na następnej lekcji przedstawiamy uczniom
wnioski i wyniki oraz przyznajemy symboliczną nagrodę. Mogą to być słodycze lub książka, najlepiej o zbliżonej tematyce.

Dodatkowe informacje, literatura
1) A. Siciński: O idei społeczeństwa obywatelskiego. „Wiedza i Życie", 6/2006.
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Karta pracy nr 3

Społeczność mrówek w filmie, który zobaczyliście,
napotkała na poważny problem.
1) Spróbuj się zastanowić i napisz, na czym polegał problem mrówek?

2) Mrówki nie pozostały obojętne wobec tego problemu i postanowiły
działać. Jaki cel postawiły sobie mrówki?

3) Osiągnięcie celu miało przynieść konkretne efekty. Spróbuj wypisać
jak najwięcej efektów, które miały wyniknąć z ich działania.

4) Tak poważne przedsięwzięcie wymagało planu. Jaki harmonogram
prac przyjęły mrówki?

5) Czym dysponowały, aby osiągnąć efekty?

6) W jaki sposób kontrolowały, czy ich praca zmierza w dobrą stronę?

7) W jakiej grupie chciałbyś umieścić siebie w tym projekcie?

8) Czy masz pomysł, jak udoskonalić ich pomysł?
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X

Karta pracy nr 2

Definicja problemu

Cel

Posiadane zasoby

Harmonogram działań

Efekty

Ewaluacja
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Karta pracy nr 3

X

1) Znajdź w internecie, co oznacza skrót NGO?

2) Co oznacza pojęcie społeczeństwo obywatelskie?

3) Wypisz kilka organizacji NGO.

4) Napisz, co oznacza słowo wolontariusz?

W miejscowości Szkółki Małe młodzież nie ma możliwości uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych. W miejscowości tej nie ma teatru ani kina, a wyjazdy do nich są kosztowne. Znajdź
w internecie organizacje i stowarzyszenia, które mogłyby pomóc. Poszukaj, czy podobny problem był już gdzieś rozwiązany i w jaki sposób?

Miejscowość Historyjki Duże ma bogate tradycje dotyczące rzeźbiarstwa. Wyobraź sobie, że jesteś prezesem Towarzystwa Przyjaciół Historyjek Dużych. Znajdź pomysł na projekt popularyzacji jej tradycji wśród młodzieży tej miejscowości oraz organizacje, które prowadziły podobne
projekty.
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X

Karta ewaluacyjna

Zakreśl w tabeli odpowiadającą Ci odpowiedź
Czy podobały Ci się zajęcia
o społeczeństwie obywatelskim?

©

TAK

®

NIE

Czy dowiedziałeś się czegoś nowego,
co przyda Ci się
w Twoim życiu?

©

TAK

©

NIE

Czy na zajęciach
panowała dobra atmosfera?

©

TAK

®

NIE

Czy chciał(a)byś w przyszłości dowiedzieć się
czegoś więcej
o społeczeństwie obywatelskim?

©

TAK

®

NIE

Który z przedstawionych przez kolegów i koleżanki pomysłów na projekt podobał Ci się najbardziej?
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SCENARIUSZ 3
,1 co ja robię tu? Co ty tutaj robisz?"
Życie w państwie demokratycznym
Zespół Szkół im. St. Staszica,
ul. Koszarowa 7
28-200 Staszów
Edyta Utnik

I. Za kres tematyczny
Aktywność społeczna, rola i znaczenie działania na rzecz społeczności i państwa.

II. Poziom wiekowy
Gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna.

III. Czas trwania lekcji
2 x 45 minut.

IV. Krótka charakterystyka
Celem zajęć jest dostarczenie młodzieży umiejętności i wiedzy na temat zasad
życia w państwie demokratycznym, ze szczególnym naciskiem na prawa i obowiązki obywatela. Zapoznanie z prezentacją multimedialną, która dotyczy społeczeństwa obywatelskiego, wyjaśni uczniom poszczególne pojęcia. Sprawdzenie
tej wiedzy jest możliwe w czasie testu „Społeczeństwo obywatelskie". Analiza
systemów politycznych, konstytucji i praw człowieka pozwoli uczniom wystosować argumenty za i przeciw demokracji. Burza mózgów to kolejny sprawdzian
kojarzenia pojęć i umiejętności argumentowania własnego zdania. Analiza
słów piosenek ma uzmysłowić uczniom powagę problemu wolności i tolerancji
w państwie demokratycznym. Lekcja ma uświadomić uczniom, że aktywność
społeczna jest sposobem wpływu na losy Ojczyzny.
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V. Cele
CEL OGÓLNY
Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym.
CELE SZCZEGÓŁOWE
Rozwijanie wiedzy:
> uczniowie utrwalają wiadomości na temat podziału systemów
politycznych państw;
> uczniowie zapoznają się z prawami i obowiązkami politycznymi
obywatela, a szczególnie z możliwościami wpływu na władzę;
> uczniowie poznają znaczenie pojęcia społeczeństwo obywatelskie;
> uczniowie poznają organizacje funkcjonujące na obszarze powiatu.
Kształcenie umiejętności:
> uczniowie będą potrafili wypowiedzieć się na forum publicznym;
> uczniowie podejmą się analizy problemu własnego zaangażowania
społecznego;
> uczniowie będą wysuwać argumenty na poparcie własnego stanowiska.
Kształtowanie postaw uczniów:
> kształtowanie postawy świadomego i zaangażowanego obywatela;
> uwrażliwienie na problemy środowiska i otoczenia;
> uwrażliwienie na piękno, ale i na brzydotę otaczającego świata.

VI. Materiały
1) Kurs e-learningowy Społeczeństwo obywatelskie oraz test (CD-ROM).
2) Załącznik nr 1 — tablica: Systemy polityczne państw.
3) Teksty piosenek Po co wolność K. Staszewskiego i Tolerancja S. Soyki
oraz nagrania audio do samodzielnego przygotowania.
4) Załącznik nr 2 — Klasyfikacja Praw Człowieka.
5) Konstytucja RP — do samodzielnego przygotowania.
MATERIAŁY EDUKACYJNE
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6) Wykaz stowarzyszeń funkcjonujących na terenie powiatu (do samodzielnego przygotowania).
7) Załącznik nr 3 — schemat drzewka decyzyjnego.
8) Arkusze dużego szarego papieru, papier i flip chart, mazaki, komputer z rzutnikiem i dostępem do Internetu.

VII. Przebieg zajęć
Lekcja T
1) Zaprezentuj uczniom kurs e-learningowy o społeczeństwie obywatelskim
jako wstęp do zajęć. Wykorzystaj tutaj komputer z rzutnikiem i dostępem
do Internetu. Możesz posłużyć się podkładem muzycznym — ścieżką dźwiękową z filmu (patrz: kurs i przewodnik metodyczny do pracy z kursem e-learningowym o społeczeństwie obywatelskim zamieszczony na CD-ROM-ie).
2) Prezentacja nie wymaga komentarza nauczyciela. Zwróć jedynie uczniom
uwagę, aby skupili się i wynotowali ważniejsze dla nich informacje na arkuszach papieru.
3) Po obejrzeniu prezentacji rozpocznij dyskusję z uczniami. Zapytaj o ogólne wrażenia: które ze slajdów były szczególnie zaskakujące, a które z nich
szokowały. Uczniowie powinni posługiwać się konkretnymi przykładami,
np. informacjami zapisanymi na arkuszach.
4) Powtarzające się dane zanotuj na tablicy. Posłużą one do umieszczenia ich
w notatce z zajęć.
5) Podsumuj zajęcia: człowiek na ogół ma wpływ na swoje otoczenie, powinien więc korzystać z niego w przemyślany sposób. Decyzje, które podejmuje, mają prowadzić go do szczęścia bez krzywdzenia innych.
6) Uczeń powinien orientować się, co oznacza termin społeczeństwo obywatelskie.
7) Praca dla chętnych: zaliczenie testu do kursu e-learningowego Społeczeństwo obywatelskie.
Lekcja i
1) Rozpocznij lekcję od powtórzenia wiadomości z wcześniejszych zajęć (z zakresu prezentacji).
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2) Zapisz na tablicy albo dużym arkuszu papieru słowo DEMOKRACJA i poproś
uczniów by spróbowali je zdefiniować. Zapisuj wszystkie odpowiedzi na tablicy i nie oceniaj ich (metoda burzy mózgów). Kiedy wyczerpią się pomysły zacznij omawiać poszczególne odpowiedzi weryfikując ich prawdziwość
w taki sposób, by powstała definicja demokracji.
> Ateński wynalazek — demokracja — ustrój, w którym władza należy
do ludu pojmowanego jako ogół obywateli. Co to tak naprawdę znaczy?
> Czy rozumiemy różnice między państwem demokratycznym a niedemokratycznym?
> Jakie argumenty przemawiają za, a jakie przeciw demokracji?
Uczniowie przy odpowiedzi korzystają z tablicy „Podział systemów politycznych" (załącznik nr 1).
3) Podziel uczniów na dwie grupy. Jedna z grup zapisuje argumenty przemawiające za demokracją, a druga przeciw niej. Następnie uczniowie prezentują wyniki pracy. Najważniejsze argumenty zapisz na tablicy arkuszach
papieru.
4) Podsumuj przebieg pracy: jednymi z najważniejszych pojęć związanych
z demokracją są wolność i tolerancja. Poznamy je w niecodzienny sposób
(prezentacja piosenek). Posłuchamy dwóch piosenek znanych wykonawców: Tolerancji S. Soyki i Po co nam wolność K. Staszewskiego (materiały
do samodzielnego przygotowania)
Podczas słuchania zastanówcie się:
> do jakich postaw odwołują się teksty piosenek?
> jak człowiek powinien się zachować w obliczu rzeczywistości?
> milczeć, czy też przeciwnie — krzyczeć o tym, co nas boli?
Uczniowie powinni przytoczyć z tekstu przykłady zachowań. Próbują określić swoje stanowisko w tej kwestii.
5) Rozpocznij rozmowę kierowaną: podstawą demokracji w odróżnieniu od ustroju totalitarnego jest aktywność obywatelska; bez niej demokracja umiera; jako obywatele bierzemy udział w tworzeniu i rządzeniu
państwem.
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> Jakie wobec tego mamy prawa i obowiązki jako obywatele?
6) Podziel klasę na dwie grupy i każdej daj jeden z dokumentów:
> Konstytucji RP;
> Klasyfikacji Praw Człowieka (załącznik nr 2).
7) Poleć uczniom zapoznać się z tekstem i podkreślić w nim prawa i obowiązki obywatela. Na ich podstawie mają wyróżnić szczególnie zasady dotyczące społeczeństwa obywatelskiego, czyli wolności i prawa polityczne.
Najważniejsze z nich cytują reprezentanci grup A i B, a uczniowie notują
podane wiadomości na arkuszach papieru.
8) Rozpocznij rozmowę kierowaną: nikogo nie zmuszamy do aktywności
w wyborach, do udziału w stowarzyszeniach, fundacjach czy wolontariacie;
dobrze jest jednak znać organizacje, które funkcjonują na terenie naszego
powiatu.
9) Rozdaj uczniom karty z nazwami stowarzyszeń działających w naszej gminie,
powiecie. Przypomnij również uczniom relacje z ostatnich wyborów prezydenckich, parlamentarnych i samorządowych. Zadaj pytanie: „Czy zastanawialiście się, dlaczego tak wielu ludzi nie chodzi na wybory?".
10) Omówienie ćwiczenia i ewaluacja. Uczniowie na podstawie ćwiczeń powinni umieć odpowiedzieć na pytania (rozmowa kierowana):
> Czy Polacy są społeczeństwem obywatelskim?
> Jak sadzicie, co należy zrobić, by zmienić ten stan rzeczy?
> Jak przekonać obywateli, że zapominając o swoich prawach, tracą szanse
wpływu na to, kto i w jaki sposób będzie rządził naszym krajem?
> Czy młodzież spełnia swoje obowiązki względem państwa?
Notatka z lekcji: największe znaczenie ma aktywność obywateli, bo to ona stanowi o wartości demokracji. To manifestacja własnych poglądów i pragnień w nieustannym budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Moja możliwość wpływu
na władze to udział w wyborach, referendum, działalność w partiach politycznych, stowarzyszeniach, wolontariacie. Najlepiej znana jest aktywność lokalna.
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Pytania i odpowiedzi z lekcji pomogą uczniom w rozwiązaniu problemu
„Czy warto się angażować?" na schemacie drzewka decyzyjnego (załącznik nr 3)
— praca domowa.

IX. Dodatkowe informacje, literatura
1) K.A. Wojtaszczyk: Współczesne systemy polityczne. Warszawa 1992.
2) A. Kunicka-Goldfinger: Wiedza o społeczeństwie. Warszawa 2005.
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Załącznik nrioX

Systemy polityczne państw ze względu na formy władzy
Państwa niedemokratyczne
Państwa demokratyczne
Państwa autorytarne
Za demokratyczne uznamy
państwo, w którym spełnione
są następujące warunki:
/ Każdy obywatel ma możliwość
uczestniczenia w życiu politycznym,
posiada bierne i czynne prawo wyborcze, a także prawo do pełnienia funkcji
publicznych.
/ Respektowana jest wolność przekonań politycznych, każdy obywatel
może wyrażać swoje poglądy polityczne. Jest to możliwe tylko w systemie,
w którym przestrzegana jest wolność
słowa i środków masowego przekazu.
/ Istnieje wolność zrzeszania się, każdy może należeć do wybranego przez
siebie ugrupowania politycznego.
• Obowiązuje podział władzy
na wykonawczą, ustawodawczą
i sądowniczą.
/ Zapewniona jest kontrola władzy wykonawczej przez inne organy
władzy.
/ Istnieją rządy państwa prawa,
w którym wszystkie instytucje podporządkowane są prawu.

W tym systemie występują
następujące elementy:
/ Nie są przestrzegane podstawowe zasady państwa
demokratycznego.

Różnią się od niego:
• Istnieniem jednej ideologii.
/ Dążeniem władzy do podporządkowania i sprawowania pełnej
kontroli nad całokształtem życia
społecznego.

/ Władza nie podlega ograniczeniom, kontroli społeczeństwa czy
innych instytucji.

W państwach totalitarnych:

/ Nie istnieje wolność słowa, ani
środków masowego przekazu, władza ogranicza wolność przekonań
politycznych przez stosowanie cenzury prewencyjnej.
/ Działa rozbudowany aparat
represji podporządkowany władzy, która dąży do zapewnienia sobie jak największej kontroli
nad społeczeństwem.
/ Wybory, jeśli są przeprowadzane, są instytucją fasadową, nie służą
wyłonieniu rzeczywistej reprezentacji społeczeństwa.

/ Wybory parlamentarne są przeprowadzane cyklicznie i pod kontrolą społeczną, uczestniczą w nich rywalizujące ze sobą ugrupowania polityczne.
/ Wybory służą wyłonieniu grup politycznych, którym zostanie powierzona
czasowo władza.

w

Państwa te mają wiele cech
wspólnych z modelem
państwa autorytarnego.

/ Istnieją uprzywilejowane grupy,
które pełnią funkcje polityczne, dlatego władze sprawuje wąska elita
rządząca.

/ Życie polityczne opiera się na rywalizacji politycznej różnych grup politycznych^ których żadne nie jest
prawnie uprzywilejowane.
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Państwa totalitarne
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• Nie są przestrzegane podstawowe zasady państwa
demokratycznego.
/ Istnieje jedna obowiązująca
ideologia, która jest narzucana
społeczeństwu.
/ Niepodzielna i nieograniczona władza jest zmonopolizowana przez jedną partię o charakterze
wodzowskim.
/ Faktyczna monopartyjność, brak
prawnych regulacji umożliwiających
istnienie inny partii i ugrupowań.
/ Podporządkowanie sobie przez
rządząca partię wszystkich sfer
życia społeczeństwa i jednostek.
/ Obowiązuje zakaz działania
wszelkiej opozycji wobec władzy.
/ Organy i struktury państwa znajdują się w rękach i pod kontrolą jednej partii.
/ Przywódca znajduje się w centrum życia politycznego, kulturalnego itp.
/ Społeczeństwo podporządkowane władzy, stosowany często terror
i ludobójstwo.

X

Załącznik nr 4a

Klasyczna klasyfikacja Praw Człowieka
Na niej opierają się międzynarodowe pakty praw człowieka ONZ. Klasyfikacja ta
wprowadza podział praw człowieka na:
/ Prawa osobiste — dotyczą bezpośrednio egzystencji fizycznej, psychicznej
i prawnej człowieka, są inaczej określane jako prawa i wolności indywidualne. W katalogu tych praw znajdujemy m.in. prawo do życia i wolności, prawo do prywatności, wolność myśli, sumienia i wyznania, prawo do rzetelnego
procesu sadowego, zakaz tortur.
/ Prawa polityczne — są związane z demokratyczna formą rządów i gwarantują obywatelom udział w sprawowaniu władzy. Inaczej określane są jako prawa i wolności publiczne. Mieszczą się w nich m.in. wolność stowarzyszania
się, tworzenia partii politycznych, udziału w wyborach (czynnego i biernego)
i sprawowaniu władzy, prawo do informacji o działaniach władzy.
/ Prawa gospodarcze — dotyczą egzystencji ekonomicznej jednostki. W tej
kategorii znajdziemy m.in. prawo do własności, do swobodnego prowadzenie działalności gospodarczej, do pracy.
/ Prawa społeczne — zapewniają społeczne warunki do rozwoju jednostki.
Zawierają m.in. prawo do urlopu, do zabezpieczenia społecznego w wypadku
choroby czy starości, do opieki zdrowotnej.
/ Prawa kulturalne — są związane z duchowym i kulturalnym rozwojem jednostki. Wśród tych praw znajduje się prawo do korzystania z dóbr kultury.
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Załącznik nr

io

Schemat drzewka decyzyjnego
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X

SCENARIUSZ 4
Nie jesteś sam. Prawa dziecka i ucznia
Publiczne Gimnazjum w Łochowie
Janusz Sternicki oraz uczniowie uczestniczący w projekcie

I. Zakres tematyczny
Prawa dziecka w szkole.

II. Poziom wiekowy
Gimnazjum.

III. Czas trwania lekcji
2 x 45 minut.

IV. Krótka charakterystyka
Na zajęciach uczniowie poznają prawa i obowiązki dziecka i ucznia. Wykonają szereg ćwiczeń, które umożliwią im lepsze ich zrozumienie i reagowanie
w chwili ich łamania.

V. Cele
CEL OGÓLNY
Zapoznanie uczniów z prawami i obowiązkami dzieci/uczniów
CELE SZCZEGÓŁOWE:
a) rozwijanie wiedzy uczniów, którzy poznają:
> podstawowe prawa dziecka/ucznia;
> podstawowe dokumenty, w których zapisane są prawa dziecka/ucznia;
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> instytucje, do których dzieci mogą się zwrócić w przypadku naruszania ich
praw.
b) kształcenie umiejętności uczniów:
> kształtowanie umiejętności pracy w grupach;
> kształtowanie umiejętności wypowiadania się i prezentowania wyników
pracy;
> kształcenie umiejętności reagowania na przejawy łamania praw dziecka
i ucznia.
b) formowanie postaw uczniów:
> rozumienie potrzeby reagowania na przejawy łamania praw dziecka/
ucznia.

VI. Materiały
1) Lekcja 1. z kursu e-learningowego Społeczeństwie obywatelskie.
(na płycie CD-ROM).
2) Załącznik nr 1 — alfabetyczne lotto.
3) Załącznik nr 2 — metryczka.
4) Załącznik nr 3 — lista instytucji.
5) Tekst źródłowy: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (fragmenty).
6) Konwencja o prawach dziecka (fragmenty).
7) Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 roku (fragmenty).
8) Flip charty, mazaki, komputer z projektorem.

VII. Przebieg zajęć
1) Wyjaśnij uczniom, że na dzisiejszej lekcji będą omawiane prawa dziecka
oraz ucznia.
2) Poproś uczniów o obejrzenie prezentacji „Świat wokół nas" (kurs e-learningowy znajdujący się na płycie CD-ROM). Następnie, na podstawie uzyskanych
z niej informacji i posiadanej wiedzy, poproś o wypisanie skojarzeń z prawami dziecka, jakie się nasuwają uczniom. Uczniowie, pracując w dwuosobo-

[136]

W POSZUKIWANIU PRZYJAZNEJ SZKOŁY

wych zespołach, zapisują swoje skojarzenia w „alfabetycznym lotto" (załącznik nr 1). Po wypełnieniu diagramu wybrane grupy prezentują owoce
swojej pracy.
3) Podsumuj pracę uczniów, zapisując na tablicy podstawowe prawa dziecka.
Stwierdza ponadto, że są one zapisane w różnych dokumentach międzynarodowych i krajowych.
4) Podziel klasę na 6 kilkuosobowych zespołów i wyjaśnij im pracę. Zadaniem
uczniów jest analiza tekstu źródłowego i wypełnienie metryczki (załącznik 2):
> grupa I — II. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (fragmenty);
> grupa III — IV: Konwencja o prawach dziecka (fragmenty);
> grupa V — VI: Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 roku (fragmenty);
Uczniowie otrzymują metryczkę na flip charcie, którą uzupełniają i prezentują na forum klasy.
5) Podsumuj pracę uczniów. Zwróć uwagę na kolejność powstania dokumentów (Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Konwencja o prawach dziecka,
Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 roku) oraz ich zależności. Zwróć uwagę, że
istnieją dokumenty prawne mówiące nie tylko o prawach dziecka, ale również ucznia, w tym: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku,
zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 1992 roku oraz
wynikający z nich Statut Szkoły.
6) Podziel klasę na dwa zespoły:
> zespół I — prawa;
> zespół II — obowiązki.
Następnie poproś uczniów, aby przypomnieli sobie podstawowe prawa
lub obowiązki (w zależności od grupy) wynikające np. ze Statutu Szkoły,
Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania czy też Przedmiotowych Systemów Oceniania i postarali się w parach wykonać rysunek ilustrujący jedno
z praw lub obowiązków ucznia. W pierwszym etapie pracy postaraj się tak
pokierować działaniami uczniów, aby każdy zespół narysował inne prawo
lub obowiązek. Prezentacja prac uczniów, opatrzona ich komentarzem.
7) Podsumuj pracę uczniów, a następnie postaw pytania:
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> Które z poznanych praw są łamane?
> Co może zrobić uczeń, gdy jego prawa są łamane?
Odpowiedzi uczniów pozwolą stworzyć listę osób/instytucji, do których
uczeń może się zwrócić w chwili łamania praw dziecka i ucznia. Uczniowie
uzupełniają listę (załącznik 3).

VII. Omówienie ćwiczenia i ewaluacja
1) Podsumowując zajęcia, zwróć uwagę na myśl: „Naucz się upominać o swoje
prawa, ale pamiętaj, że inni też je mają".
2) Praca domowa. Poproś uczniów, aby wyszukali w Internecie strony mówiące o prawach dziecka i ucznia.
3) Dodatkowe informacje, literatura (opis pomysłu lub załącznik).
4) M. Osuch: Dzieci i ryby, czyli nie tylko o prawach ucznia. Katowice 2000.
5) Wokół praw dziecka. [Helsińska Fundacja Praw Człowieka] Warszawa 1993-1995.
6) Serwis internetowy Rzecznika Praw Dziecka RP — http://www.brpd.gov.pl
7) Załącznik 1. Alfabetyczne lotto.
8) Załącznik 2. Metryczka.
9) Załącznik 3. Lista instytucji oraz osób związanych z ochroną praw dziecka.
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X

Załącznik nr io

METRYCZKA DOKUMENTU

Pełna nazwa
dokumentu

Rok uchwalenia
dokumentu

Instytucja, która
uchwaliła dokument

Jakie prawa zawiera?
(2-3 przykłady)

Uwagi
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Załącznik nr 4a

X

Lista instytucji i osób związanych z ochroną praw dziecka

Osoby dorosłe

Instytucje państwowe
(adres i telefon)

Organizację społeczne
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SCENARIUSZ 5
,Nikt nie jest samotną wyspą"
Szkoła Podstawowa
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kruszewie
16-070 Choroszcz
Kruszewo 62
Dorota Łukaszewicz, Katarzyna Cieśluk

I. Zakres tematyczny
Prawa człowieka jako podstawa ludzkiej godności: propagowanie postawy
otwartości, szacunku i wrażliwości na drugą osobę.

II. Poziom wiekowy
Szkoła podstawowa.

III. Czas trwania lekcji
2 x 45 minut.

IV. Krótka charakterystyka
Scenariusz zajęć ma pokazać uczniom, że nie tylko oni są ważni. Obok nich są
ludzie, którzy potrzebują zainteresowania i wsparcia. Każdy z nas kiedyś będzie
stary. Dzieciom brak też w tym zakresie aktywności. Chcemy, żeby bardziej się
angażowali w działania. Planujemy zaprosić osoby starsze i samotne na nasze
przedstawienie lalkarskie oraz na podsumowanie projektu. Wierzymy, że ta
iskierka miłości zapali się w ich sercach. Mottem lekcji jest sentencja angielskiego poety Thomasa Mertona: „Nikt nie jest samotną wyspą".

[142]

W POSZUKIWANIU PRZYJAZNEJ SZKOŁY

V. Cele
CEL OGÓLNY
Uwrażliwienie uczniów na potrzeby ludzi starszych oraz na rozwijanie
postaw twórczych i aktywnych wobec takich osób.
CELE SZCZEGÓŁOWE
a) rozwijanie wiedzy uczniów:
> uczeń zna potrzeby ludzi starszych;
> uczeń wie, jak być aktywnym i twórczym wobec ludzi starszych;
> uczeń rozumie pojęcie samotny człowiek;
> uczeń rozumie pojęcie szacunek.
b) kształcenie umiejętności uczniów:
> uczeń potrafi uzasadnić, że okazywanie szacunku jest wyrazem
miłości oraz świadczy o kulturze człowieka;
> uczeń potrafi analizować utwory poetyckie oraz wyciągać wnioski;
> uczeń umie współpracować w grupie.
c) formowanie postaw uczniów:
> uczeń rozumie, że szacunek należy się każdemu niezależnie
od wieku — stosuje tę myśl w praktyce;
> uczeń podejmuje działania na rzecz ludzi starszych — wykonuje
je sumiennie;
> uczeń przestrzega zasad działania —jest obowiązkowy,
wrażliwy i otwarty.

VI. Materiały
1) Karteczki samoprzylepne, mazaki, kredki, blok rysunkowy, farby.
2) Tekst wiersza Przepaść T. Różewicza — do samodzielnego przygotowania.
3) Arkusz ewaluacji (załącznik nr 1).
4) Odtwarzacz i płyta CD z muzyką relaksacyjną.
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VII. Przebieg zajęć
1) Przeprowadź z uczniami rozmowę na temat ludzkich potrzeb. Napisz na
tablicy albo dużym kartonie słowo POTRZEBY i zadaj uczniom pytania:
> jakie są potrzeby ludzkie?
> czego potrzebują dzieci w waszym wieku?
Dzieci zapisują na karteczkach samoprzylepnych swoje potrzeby i umieszczają je na tablicy wokół zapisanego słowa — metoda „słoneczka".
2) Zaproponuj klasie odegranie scenek według następującego schematu
(elementy dramy):
a) przejście przez uczniów z zamkniętymi oczami spod tablicy na koniec sali;
b) dobranie się w pary — jedna osoba „niewidząca" jest trzymana pod rękę
przez drugą osobę, która prowadzi ją, omijając przeszkody;
c) rozmowa na temat scenek:
> co czuli uczniowie, jakie mieli potrzeby itp.
> poczucie bezpieczeństwa, chęć niesienia pomocy, uczynność człowieka itp.
3) Rozdaj uczniom treść wiersza Przepaść Tadeusza Różewicza i poproś o zapoznanie się z tekstem.
4) Dokonaj analizy wiersza wspólnie z klasą:
a) jaką sytuację przedstawia wiersz? (przejście przez zwykłą ulicę);
b) kto przechodzi? (babcia);
c) opisz ją (w czarnych sukniach, w drucianych okularach, z laseczką);
d) babcia próbuje przejść — co czuje? (boi się, nie jest już sprawna: gorzej
widzi i słyszy; jest bezradna, samotna, opuszczona itp.);
e) czym są przepaście? (przepaście, jakie brak miłości i zło tworzą między ludźmi itp.);
f) czy w związku z tą sytuacją coś się zmienia? (tak, podchodzi chłopiec i podaje jej rękę, pomaga przejść na drugą stronę ulicy);
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g) dzięki czemu chłopiec jej pomaga? („w sercu małego chłopca świeci iskierka miłości");
h) co się zmienia? (stara kobieta zapomina o złych ludziach, o przykrościach,
których doświadcza w życiu; czasem niewielki gest, uprzejme słowo i miły
uśmiech mogą sprawić, że człowiek zaczyna wierzyć w ludzi — dają mu
one siłę, by patrzeć na świat z optymizmem i nadzieją).
5) Przesłanie wiersza:
a) poetycka, metaforyczna refleksja o świecie;
b) złe czyny zabijają sumienia, zamiera życie duchowe ludzi, powstają między
nimi przepaści, które można jednak zniwelować — przez miłość;
c) w sercu dziecka (motyw dziecka — czystość i niewinność) jest iskierka miłości, stanowiąca nadzieję na odrodzenie się życia duchowego na świecie;
d) nie mamy jednak pewności, czy ta iskierka się rozpali, czy zgaśnie;
e) poeta podkreśla, jak ważne jest to, by ludzie okazywali sobie życzliwość,
a czasem choć „iskierkę miłości".
6) Zapoznaj uczniów z Kartą Praw Rodziny. Artykuł 9, pkt c: „Osoby starsze
mają prawo do tego, by mieć zapewnione miejsce — we własnej rodzinie
lub, gdy jest to niemożliwe, w instytucjach do tego powołanych — gdzie
mogłyby dożywać swej starości, wykonując czynności dostosowane do ich
wieku i zapewniające im udział w życiu społecznym".
> Jak rozumiecie te słowa? (wyjaśnienia uczniów)
7) Techniką ABC uczniowie odpowiadają na pytanie: „Co mogę dać
osobie starszej?".
> Uczniowie piszą np.: C — czułość, D — dobro, F — fantazja, G — gotowość,
Ł — łzy szczęścia, M — miłość, R — rozum, S — szczęście, O — opieka.
8) Podsumowanie: co my możemy dać osobie starszej?
> Na podstawie wykonanego wcześniej zadania zbierz najczęściej powtarzające się pojęcia.
> Każdy ma prawo do życia w szacunku i godności. Jak możemy okazać szacunek osobie starszej? (sąsiedzka pomoc, wspierające rozmowy, wspólne
spędzanie wolnego czasu itp.).
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> Rozdaj uczniom kartki z angielskim napisem RESPECT (szacunek) i wyjaśnienia każdej litery R — race (rasa), E — environment (środowisko naturalne),
S — self {ja), P — property (własność), E — emotions {uczucia), C — earring
for others (troska o innych), T — talent (talent). Jak możemy okazywać szacunek? — rozmowa na temat.
9) Ustalenie zasad pomocy ludziom starszym.
10) Włączenie muzyki relaksacyjnej jako sposób na ewaluację i zakończenie lekcji. Podczas muzyki uczniowie wykonują prace plastyczne: wyrażanie emocji z użyciem różnych kolorów. Mogą to być same plamy, kształty lub jakieś
przedmioty.
11) Podsumowanie (załącznik nr 1: ewaluacja)
> Do narysowanej poniżej walizki włóż to, co wyniosłeś/łaś z lekcji.
> Do narysowanego poniżej kosza wyrzuć wszystko to, co w tej lekcji było
zbędne.

VII. Omówienie ćwiczenia i ewaluacja
W części podsumowującej dokonamy oceny zajęć poprzez wypełnienie przez
uczniów załącznika nr 2. Formą ewaluacji będzie ćwiczenie plastyczne oraz ustalenie zasad pomocy ludziom starszym.

VIII. Dodatkowe informacje, literatura (opis pomysłu lub załącznik)
Pomysły zaczerpnięte z serwisu Internetowego Profesor.pl oraz na podstawie
książki Diane Tillman Wychowanie w duchu wartości. Wchodzenie w dorosłość.
Program edukacyjny. Warszawa 2004.
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Załącznik nr4aX

Do walizki poniżej włóż to, co wyniosłeś/łaś z lekcji.

Do kosza poniżej wyrzuć wszystko to, co w tej lekcji było zbędne.
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SCENARIUSZ 6
Wybory do samorządu uczniowskiego
— wstęp do społeczeństwa obywatelskiego
Zespół Szkół nr 12,
Gimnazjum nr 35 w Szczecinie
Danuta Gielnik

I. Zakres tematyczny
Mam prawa. Prawo wyborcze podstawą demokracji, świadomość obywatelska,
samorządność szkolna.

II. Poziom wiekowy
Szkoła podstawowa (kl. V i VI), gimnazjum

III. Czas trwania lekcji
2 x 45 minut.

IV. Krótka charakterystyka
Podczas zajęć uczniowie mają możliwość rozważenia zakresu i form działania
samorządu oraz jego miejsca wśród innych instytucji funkcjonujących w szkole.
Samorząd uczniowski to wszyscy uczniowie danej szkoły. Aby właściwie funkcjonował, powinien wyłonić swoich reprezentantów — zarząd samorządu uczniowskiego lub inaczej: radę samorządu uczniowskiego.
Wybory do zarządu samorządu uczniowskiego mogą odbywać się według
różnych reguł. Uczniowie poznają zasady powoływania polskiego parlamentu. Lekcja daje okazję do przedyskutowania wariantów ordynacji wyborczej
do zarządu samorządu uczniowskiego. Uczniowie zastanawiają się też, jakimi
cechami powinny charakteryzować się osoby, którym powierza się pełnienie
różnych w nim funkcji.
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V. Cele
CELE OGÓLNE
1) Wpajanie demokratycznych zasad oraz przygotowanie młodzieży
do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym.
2) Kształtowanie postawy odpowiedzialności za losy szkoły.
CELE SZCZEGÓŁOWE
Uczeń powinien:
> znać zasady funkcjonowania i zadania samorządu uczniowskiego;
> wymienić sprawy, jakimi może zajmować się samorząd uczniowski;
> wybrać formy działania odpowiednie dla rodzaju sprawy załatwianej
przez samorząd;
> ocenić przydatność samorządu działającego w szkole w rozwiązywaniu
problemów uczniowskich;
> objaśnić znaczenie terminów: wybory powszechne, bezpośrednie,
równe, tajne;
> uzasadnić, dlaczego w interesie obywateli leży udział w wyborach;
> wymienić władze państwowe wybierane przez obywateli;
> określić, kto może oddać głos w wyborach i jak to się robi;
> wskazać, co powinna zawierać ordynacja wyborcza do samorządu
uczniowskiego;
> określić możliwe różnice między wariantami ordynacji;
> ocenić, jakie cechy charakteru mogą pomagać, a jakie przeszkadzać
w pełnieniu funkcji w samorządzie.

VI. Materiały i środki dydaktyczne
1) Kwestionariusz ankiety „Samorząd w naszej szkole" — załącznik nr 1.
2) Tekst Kto i za co odpowiada w szkole? — załącznik nr 2.
3) Art. 55 Ustawy o Systemie Oświaty — załącznik nr 3.
4) Tekst O powołaniu sejmu i senatu — załącznik nr 4.
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5) Schemat: „Co powinno być w ordynacji wyborczej do władz samorządu
uczniowskiego?" — załącznik nr 5.
6) Zadania dla grup: tworzymy ordynację wyborczą do rady samorządu
uczniowskiego — załącznik nr 6.
7) Prezentacja multimedialna — „Jak przebiegają wybory do Zarządu
Samorządu Uczniowskiego w Gimnazjum nr 35 w Szczecinie" — płyta
CD-ROM.
8) Sylwetki kandydatów do rady (zarządu) SU — załącznik nr 7.
9) Dane przedstawiające frekwencje wyborczą — do samodzielnego
przygotowania.
10) USTAWA z dnia 12 kwietnia 2001 roku — Ordynacja wyborcza
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej — załącznik nr 8.
11) Programy wyborcze: przykłady do gry symulacyjnej — załącznik nr 9.
12) Instrukcja dla uczestników gry symulacyjnej.
13) Hasło: „Jak nie głosujesz, to w rzeczywistości też głosujesz" — załącznik nr 10.
14) Duże kartki, mazaki, małe karteczki, komputery, rzutnik.

VII. Przebieg zajęć
Lekcja i
WSTĘP

Rozdaj uczniom ankiety (załącznik 1) i poproś o odpowiedzi na zawarte w nich
pytania. Wnioski z ankiety zapisz na tablicy. Przedyskutuj je.
ROZWINIĘCIE

1) Przeprowadź krótką burzę mózgów na temat: Jakie sprawy samorząd uczniowski mógłby załatwić? Uczniowie wypisują na karteczkach swoje propozycje i umieszczają je na dużej planszy.
2) Rozdaj uczniom tekst Kto i za co odpowiada w szkole? (załącznik 3) oraz tekst
z ustawy o systemie oświaty (załącznik
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3) Poproś, aby uczniowie ocenili, którymi z wymienionych wcześniej spraw
może zająć się samorząd uczniowski. Sposób funkcjonowania SU określa
regulamin. Powinien on zawierać między innymi: skład władz, ich kompetencje, sposób podejmowania decyzji.
4) SU to wszyscy uczniowie danej szkoły. Aby właściwie funkcjonował, powinien wyłonić swoich reprezentantów — zarząd samorządu uczniowskiego
lub inaczej radę SU. Odbywa się to podczas wyborów, tak jak całe społeczeństwo wybiera swoich przedstawicieli do władz centralnych, a społeczności lokalne do władz samorządowych. Od wyboru zależy, jakie decyzje
zapadną później w parlamencie, rządzie, a u nas — w szkole w radzie SU.
5) Dowiedz się, co uczniowie wiedzą na temat polskiego parlamentu. Czy jest
on jedno- czy dwuizbowy? Rozdaj uczniom załącznik 4. O powołaniu Sejmu
i Senatu. Poleć wyjaśnienie pojęć: wybory powszechne, bezpośrednie, równe, tajne.
6) Częścią regulaminu SU jest ordynacja wyborcza do jego władz. Wyjaśnij, że
ordynacja wyborcza określa zasady wyboru i odwoływania władz. Rozdaj
uczniom schemat ordynacji wyborczej (załącznik nr 5) i wyjaśnij, że mogą
istnieć różne ordynacje, uzależnione od rodzaju szkoły. Każda ordynacja
musi jednak zawierać pewne podstawowe zasady wyborów demokratycznych. Zwróć uwagę na punkt 1. schematu.
7) Podziel uczniów na 4 grupy. Rozdaj każdej grupie jedno z zadań załącznika
numer 6. Gdy zespoły zakończą pracę (ok. 15 min.), poproś przedstawicieli grup o przeczytanie zapisanych na dużych arkuszach papieru projektów
ordynacji. Zainicjuj dyskusję nad praktycznymi skutkami różnych rozwiązań występujących w ich projektach i poproś uczniów, aby zastanowili się
nad tym, która z tych propozycji najlepiej odpowiada potrzebom waszej
szkoły.
Lekcja 2
1) Prezentacja przygotowania z przebiegu wyborów do Zarządu Samorządu
Uczniowskiego w Gimnazjum nr 35 w Szczecinie (prezentacja na płycie
CD-ROM).
2) Rozdaj grupom załącznik 7, prezentujący fikcyjne sylwetki kandydatów
do rady SU. Poproś o przedyskutowanie wad i zalet kandydatów, a następnie o zastanowienie się nad oddaniem głosu w wyborach.
3) Zapytaj uczniów, co sądzą o frekwencji wyborczej w Polsce? Przedstaw
dane statystyczne w postaci diagramu lub wykresu z kilku poprzednich

MATERIAŁY EDUKACYJNE

[151]

lat (Internet). Bardzo wielu Polaków sądzi, że nie ma sensu uczestniczyć w
wyborach, bo udział w nich niczego nie zmieni. Wyjaśnij, że chcesz udowodnić błędność takiego rozumowania.
4) Rozdaj załącznik 8. Zapytaj, jak rozumieją różnicę między prawem wybierania a możliwością zostania wybranym („czynne prawo wyborcze", „bierne prawo wyborcze"). Poleć, aby na podstawie przeczytanych artykułów
Ustawy konstytucyjnej odpowiedzieli na pytanie: „Czy więcej jest Polaków,
którzy mają czynne prawo wyborcze, czy tych, którzy mają bierne prawo
wyborcze?"
5) Gra dydaktyczna. Klasa wybierze osobę, która ma reprezentować uczniów
w kontaktach z dyrekcją szkoły i która będzie miała duży zakres władzy.
Zaznacz wyraźnie, że to zabawa!
6) Przedstaw tablicę z dwiema twarzami, jedną z nich nazwij X, a drugą — Y.
Zaprezentuj ich programy (załącznik 9). Poproś o zagłosowanie na wybranego przez siebie kandydata (kartki wcześniej przygotowane). Zbierz
karteczki.
7) Podziel klasę na 4 zespoły: A, B, C, D. Każdemu z nich rozdaj przygotowaną
wcześniej kartę z instrukcją głosowania (załącznik 10). Zespół A otrzyma karty A, zespół B — B itd. (uwaga: karty D są dwojakiego rodzaju — chodzi o
to, aby jedna czwarta klasy otrzymała karty D, ale z tej grupy 75 % powinno otrzymać karty Dl, a 25 % — karty D2. Powiedz uczniom, aby nie mówili
nikomu, co mają napisane na kartach.
8) Przeprowadź „wybory", zbierając kartki od uczniów. Przelicz głosy.
9) Przeczytaj uczniom postulaty zwycięzcy (X). Wyjaśnij też, ujawniając wyniku zapisane na różnych „kartach", że 75 % klasy z różnych powodów nie
głosowało. Policz głosy z przeprowadzonego wcześniej prawdziwego (bez
instrukcji) głosowania. Poinformuj klasę, jakie byłyby wyniki, gdyby głosowali wszyscy.
10) Zapytaj uczniów, co było powodem, że nie uczestniczyli „w wyborach". Czy
są jeszcze jakieś inne przyczyny, z powodu których ludzie nie biorą udziału
w głosowaniu?

VIII. Omówienie ćwiczenia i ewaluacja
W społeczeństwie demokratycznym udział w wyborach jest najważniejszym aktem obywatelskim, jest spełnieniem idei „rządów ludu". Każdy obywatel, odda-
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jąc w wyborach swój głos, wpływa na przyszły kształt państwa, a tym samym na
swoje własne w nim życie.
Podejmowanie decyzji wiąże się z odpowiedzialnością za jej skutki. W ustroju
demokratycznym ciężar decyzji spada bezpośrednio lub pośrednio na wyborców; uchylenie się od wyboru nie oznacza natomiast uchronienia się przed skutkami decyzji podjętych przez innych. Na zakończenie wieszamy hasło „Gdy nie
głosujesz, to w rzeczywistości też głosujesz".

IX. Zakończenie
Zaproponuj ułożenie haseł reklamujących aktywny udział w wyborach.
Wydrukowanie haseł i późniejsze rozwieszenie ich przed najbliższymi wyborami — promując aktywny w nich udział w środowisku.

X. Dodatkowe informacje i literatura
Materiały opracowano na podstawie publikacji Kształcenie obywatelskie. Centrum
Edukacji Obywatelskiej. Warszawa 1997.
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Załącznik nr i

^

Kwestionariusz ankiety „Samorząd w naszej szkole"
1) Wymień znane ci osoby działające w samorządzie twojej szkoły oraz napisz,
w jakich przedsięwzięciach samorządu brały udział:

1) Jakie są władze Samorządu Uczniowskiego w waszej szkole? Jak i kiedy
zostały wybrane władze samorządu? Czy brałeś udział w głosowaniu? Jeśli
tak, to na kogo oddałeś swój głos?

1) Co zrobił Samorząd Uczniowski w poprzednim i obecnym roku szkolnym?
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Załącznik nr 4a

Kto i za co odpowiada w szkole?
DYREKTOR SZKOŁY:
/ odpowiada za poziom nauczania w szkole;
/ sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami;
/ przewodniczy radzie pedagogicznej;
/ podejmuje decyzje dotyczące wydawania pieniędzy przeznaczonych na pomoce naukowe, remonty itp.;
/ zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników szkoły;
/ przyznaje nauczycielom i pracownikom szkoły nagrody oraz wymierza kary;
/ może skreślić ucznia z listy uczniów na podstawie decyzji rady pedagogicznej;
RADA PEDAGOGICZNA:
(W JEJ SKŁAD WCHODZĄ WSZYSCY PRACUJĄCY W SZKOLE NAUCZYCIELE)

/ zatwierdza plan szkoły określający między innymi, który nauczyciel będzie
uczył danego przedmiotu w poszczególnych klasach;
/ zatwierdza oceny semestralne i roczne uczniów oraz decyduje o promocji
do następnej klasy;
/ występuje z wnioskiem do przełożonych dyrektora szkoły o jego odwołanie
z pełnionej funkcji;
/ podejmuje uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy.
RADA SZKOŁY:
(W JEJ SKŁAD WCHODZĄ W RÓWNEJ LICZBIE PRZEDSTAWICIELE NAUCZYCIELI, UCZNIÓW I RODZICÓW)

/ uchwala statut szkoły;
/ opiniuje sposób wydawania pieniędzy przeznaczonych dla szkoły;
/ może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie oceny pracy nauczycieli
i dyrektora;
/ gromadzi fundusze, np. z dobrowolnych składek, darowizn itp., przeznaczone
na potrzeby szkoły.
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Załącznik nr io

Art. 55 Ustawy o systemie oświaty
1. W szkole i placówce działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem".
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki.
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.
5. Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły
lub placówki, w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw
uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania
i zaspokajania własnych zainteresowań;
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej
oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
6) Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, typy szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego ze względu na konieczność stosowania w szkole lub
placówce specjalnej organizacji nauki i metod pracy, a także ze względów
wychowawczych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych.
7) Samorząd w szkole dla dorosłych lub placówce kształcenia ustawicznego,
w celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin, o którym mowa w ust. 3.
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Załącznik nr 4a

O powołaniu Sejmu i Senatu
[fragment Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej]

Parlament w Polsce składa się z dwóch izb: Sejmu i Senatu. Jest on wybierany według następujących zasad:
a) w głosowaniu mogą wziąć udział wszystkie osoby, które posiadają obywatelstwo polskie i ukończyły 18 lat oraz nie są ubezwłasnowolnione albo
pozbawione praw obywatelskich — wybory są powszechne;
b) każdy wyborca ma jeden równoważny głos — wybory równe;
c) głosowanie jest obowiązkowo tajne (nikt nie może wiedzieć, na kogo głosuje wyborca) — wybory tajne;
d) każdy wyborca głosuje bezpośrednio na kandydatów do parlamentu —
wybory bezpośrednie.
Prawo zgłaszania kandydatów do parlamentu mają wszyscy obywatele, partie polityczne i związki zawodowe. Liczba kandydatur jest dowolna i nie może
być przez nikogo ograniczona.
Z całego kraju wybiera się do Sejmu 460 posłów (a do Senatu 100 senatorów), ale poszczególnych posłów bądź senatorów wybiera się w tzw. okręgach
wyborczych. Okręgi te to obszary obejmujące miasta i gminy, w których wyborcy głosują na swoich przedstawicieli.
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Załącznik nr io

SCHEMAT
Co powinno być w ordynacji wyborczej
do władz Samorządu Uczniowskiego?
1) Wybory demokratyczne są: powszechne, równe, tajne i bezpośrednie.
2) Kto może wybierać i kto może być wybrany do władz SU? (czynne i bierne
prawo wyborcze).
3) Kto wyznacza datę wyborów?
4) Jak zgłasza się kandydatów? (okres zgłaszania, wymagane poparcie itp.).
5) Zasady obowiązujące podczas kampanii wyborczej (czas trwania, zasady
fair play itp.).
6) Komisja wyborcza (skład, miejsce pracy, sposób i czas ogłoszenia wyników).
7) Zasady głosowania (miejsce głosowania, sposób oddania głosu — głosowanie tajne, czas trwania głosowania).
8) Skład władz samorządu (sposób wybierania przewodniczącego, liczba
członków rady, funkcje).
9) Tryb odwołania władz samorządu (kto i do kogo może zgłosić wniosek
o jego odwołanie, w jaki sposób następuje odwołanie).
10) Postępowanie w razie rezygnacji któregoś z członków z pełnionej funkcji.
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Załącznik nr 4a

Tworzymy ordynację wyborczą
do Rady Samorządu Uczniowskiego
GRUPA I
Wykorzystując otrzymany schemat ordynacji wyborczej, napiszcie własny
projekt tego dokumentu, uwzględniający następujący postulat:
Każda klasa zgłasza maksymalnie dwóch kandydatów, ale w składzie Rady
Samorządu nie muszą być reprezentowane wszystkie klasy.

GRUPA II
Wykorzystując otrzymany schemat ordynacji wyborczej, napiszcie własny
projekt tego dokumentu, uwzględniający następujący postulat:
Członkami Rady Samorządu Uczniowskiego zostają wszyscy przewodniczący
samorządów klasowych i spośród siebie wybierają przewodniczącego.

GRUPA III
Wykorzystując otrzymany schemat ordynacji wyborczej, napiszcie własny
projekt tego dokumentu, uwzględniający następujący postulat:
Kandydatem do Rady Samorządu Uczniowskiego może zostać każdy uczeń.

GRUPA IV
Wykorzystując otrzymany schemat ordynacji wyborczej, napiszcie własny
projekt tego dokumentu, uwzględniający następujący postulat:
W szkole powołuje się dwie współdziałające ze sobą Rady Samorządu:
klas 1-4 oraz klas 5-6.
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Załącznik nr io

Sylwetki kandydatów
do władz samorządu uczniowskiego
MAJKA
Aktywna, reaguje emocjonalnie, potrafi nawiązać dobry kontakt z rówieśnikami, wrażliwa na cudzą krzywdę, zaangażowana w większość różnorodnych działań szkolnych (od PCK do zespołu tańca), często nie kończy rozpoczętych zadań,
niektórzy uważają, że za dużo bierze sobie na głowę.
GRZEGORZ
Pracowity, spokojny, małomówny, pasjonuje się historią i archeologią, przez niektórych uważany za odludka, systematyczny, zawsze wywiązuje się z przyjętych
zobowiązań, rzadko wykazuje inicjatywę, chętnie podporządkowuje się poleceniom innych, jeśli rozumie i akceptuje ich sens.
JOLA
Popularna na terenie szkoły, lubi przewodzić grupie, potrafi zachęcić innych
do działania, niechętnie sama wykonuje różne drobne czynności związane
z realizacją przyjętych planów, przez niektórych uważana za przemądrzałą
i zarozumiałą.
MATEUSZ
Wzorowy uczeń, choć raczej dzięki pracowitości niż wyjątkowym zdolnościom,
solidnie wykonuje powierzone mu zadania, ceniony przez nauczycieli i uczniów
ze względu na swoją wiedzę i chęć pomocy innym w nauce, świetny pływak,
rzadko uczestniczy w pozalekcyjnych spotkaniach kolegów.
SZYMON
Bardzo popularny wśród uczniów, zawsze modnie ubrany, podoba się wielu dziewczętom, ma opinię osoby, która potrafi wszystko załatwić i nie boi się
nauczycieli, nie uczy się za dużo, czasem wagaruje, przez niektórych nauczycieli
uważany za lenia i nielubiany za nie zawsze kulturalne zachowanie.

[ 1 6 0 ] w POSZUKIWANIU PRZYJAZNEJ SZKOŁY

X

Załącznik nr 4a

Prawa i obowiązki wyborcze
Wybór z Ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
(Dziennik Ustaw z dnia 16 maja 2001 r.)
Art. 6. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) posłów i senatorów ma każdy
obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat.
Art. 7. Nie mają prawa wybierania osoby:
1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
2) pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
3) ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu.
Art. 8.

1) Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo
wybierania, jeżeli spełnia warunki określone w przepisach szczególnych ustawy.
2) Nie można kandydować równocześnie do Sejmu i do Senatu. [...]
Art. 130. Wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne
oraz odbywają się w głosowaniu tajnym.
Art. 131. Wybranym do Sejmu może być obywatel polski mający prawo wybierania,
który najpóźniej w dniu wyborów kończy 21 lat.
Art. 132. Do Sejmu wybiera się 460 posłów z okręgowych list kandydatów na posłów
w wielomandatowych okręgach wyborczych.
Art. 133.

1. W podziale mandatów w okręgach wyborczych uwzględnia się wyłącznie okręgowe listy kandydatów na posłów tych komitetów wyborczych, których listy otrzymały
co najmniej 5 % ważnie oddanych głosów w skali kraju. [...]
2. Okręgowe listy kandydatów na posłów koalicyjnych komitetów wyborczych
uwzględnia się w podziale mandatów w okręgach wyborczych, jeżeli ich listy otrzymały co najmniej 8 % ważnie oddanych głosów w skali kraju.
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X
Art. 134.
1) Komitety wyborcze utworzone przez wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych
organizacjach mniejszości narodowych mogą korzystać ze zwolnienia list tych
komitetów z warunku, o którym mowa w art. 133 ust. 1, jeżeli złożą Państwowej
Komisji Wyborczej oświadczenie w tej sprawie najpóźniej w 5 dniu przed dniem
wyborów. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w zdaniu pierwszym, komitet
jest obowiązany przedłożyć dokument właściwego organu statutowego organizacji mniejszości narodowej potwierdzający utworzenie komitetu przez wyborców będących członkami tej organizacji.
2) Państwowa Komisja Wyborcza potwierdza niezwłocznie otrzymanie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1. Potwierdzenie oświadczenia jest wiążące.
Art. 135. Jeżeli warunku określonego w art. 133 ust. 1 lub 2 nie spełnią okręgowe listy
kandydatów na posłów żadnego komitetu wyborczego bądź któryś z wymienionych
warunków spełniony zostanie przez listy kandydatów tylko jednego komitetu wyborczego, w podziale mandatów w okręgach wyborczych uwzględnia się listy kandydatów komitetów wyborczych, które otrzymały co najmniej 3 % ważnie oddanych głosów w skali kraju. Listy koalicyjnych komitetów wyborczych uwzględnia się, jeżeli
otrzymały co najmniej 5 % ważnie oddanych głosów w skali kraju. [...]
Art. 187. Wybory do Senatu są powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.
Art. 188. Wybranym do Senatu może być obywatel polski mający prawo wybierania,
który najpóźniej w dniu wyborów kończy 30 lat.
Art. 189. Do Senatu wybiera się 100 senatorów według zasady większości.
Art. 190. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale stosuje się odpowiednio przepisy działu II niniejszej ustawy.
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Załącznik nr 4a

X

Y

Zakaz noszenia odkrytych pępków
— ze względów estetycznych.

Zakaz stawiania ocen
niedostatecznych w szkole
— ze względu na dobro ucznia.

Zakaz organizowania dyskotek
szkolnych i klasowych, gdyż
pochłaniają one cenny czas, który
mógłby być poświęcony na naukę.

Zniesienie testów gimnazjalnych
i sprawdzianu klas szóstych.

Obowiązek noszenia w zimie czapek
z logo szkoły — ze względów
zdrowotnych i bezpieczeństwa.

Szkoła ma obowiązek zamontować
telewizję satelitarną we wszystkich
klasach i organizować dyskoteki
zgodnie z potrzebami uczniów.
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Załącznik nr io

Instrukcja dla uczestników gry symulacyjnej

GRUPA A
Nie bierzesz udziału w wyborach. Akurat pada deszcz i nie chce ci się wyjść
z domu. Właściwie, gdyby nawet nie padał, to też by ci się nie chciało, głosowanie to przecież taki wysiłek!

GRUPA B
Nie bierzesz udziału w wyborach. Uważasz, że w gruncie rzeczy twój głos
i tak się nie będzie liczył. Głosuje przecież tylu innych ludzi, cóż może zmienić
jeden głos?

GRUPAC
Nie bierzesz udziału w wyborach. Nie możesz się zdecydować, za którym
kandydatem się opowiedzieć; a tak naprawdę to cię te całe wybory nie obchodzą. Wszystko ci jedno.

GRUPA D —wariant i
W wyborach głosujesz na kandydata X. Podoba ci się jego program i zmiany
przez niego proponowane.

GRUPA D — wariant 2
W wyborach głosujesz na kandydata Y. Podoba ci się jego program i zmiany
przez niego proponowane.
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SCENARIUSZ 7
Lekcja i : „Daj dowód, że masz dowód",
Lekcja 2 „Dorosłość udokumentowana"
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brusach
Gabriela Kloske

I. Zakres tematyczny
MAM PRAWO. Wychowanie do aktywności i odpowiedzialności ucznia dorosłego.

II. Poziom wiekowy
Szkoła ponadgimnazjalna.

III. Czas trwania lekcji
2 x 45 minut oraz wizyta w Urzędzie Miasta, miejscowym banku, biurze pracy
(jako zajęcia międzylekcyjne).

IV. Krótka charakterystyka
Na godzinie wychowawczej uczniowie klas II realizują zajęcia związane z odpowiedzialnym wejściem w dorosłość ucznia szkoły ponadgimnazjalnej. Szkoła
i dom dają często komfort nieponoszenia odpowiedzialności za siebie, ze względu na zależność np. ekonomiczną ucznia od rodziców. Z tego powodu ograniczane są inne prawa, które nabywa dorosły uczeń.

V. Cele
CEL OGÓLNY
Uwrażliwienie ucznia na samego siebie, jako obywatela i na prawa jako dorosłego, odpowiedzialność za siebie i rozwiązywanie swoich problemów.
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CELE SZCZEGÓŁOWE:

a) rozwijanie wiedzy: uczniowie poznają niektóre swoje prawa; dowiedzą
się, do jakich dokumentów odwołać cię w sprawie swoich praw; zrozumieją, że prawa obecne są we wszystkich sferach życia codziennego młodego
człowieka;
b) kształtowanie umiejętności: uczeń nabędzie umiejętność wypełniania dokumentów, rozmowy z urzędnikiem, pisania własnych dokumentów, np. petycji, umiejętność korzystania z regulacji prawnych i poszukiwania ich w źródłach odpowiednich do konkretnych życiowych sytuacji;
c) formowanie postaw ucznia: „mam prawa i naruszeniem prawa nie jest
korzystanie z niego, świadomość, że mam prawa ale i mam odpowiedzialność przed prawem, czyli mam ograniczenia dorosłego za postępowania
zabronione".

VI. Materiały
> Fotografie ludzi w różnym przedziale wieku i w różnych sytuacjach, wycinki z prasy kolorowej, flamastry, papier pakowy, klej, fotografia z dzieciństwa, Konstytucja, Kodeks cywilny, ordynacja wyborcza, ankiety,
> Wnioski o wydanie dowodu osobistego, wniosek założenia konta w banku, wniosek zgłoszenia działalności gospodarczej, ankieta „Dorosłość", komentarz do wybranych artykułów z Kodeksu cywilnego.

VII. Przebieg zajęć
Część I — WPROWADZENIE
1) Poinformuj uczniów, że na kolejnych dwóch zajęciach będziecie zajmować
się problemem wejścia w dorosłość. Zapytaj, czy domyślają się, dlaczego
został wybrany ten temat. Zwróć uwagę na to, że właśnie w szkole ponadgimnazjalnej uczniowie kończą 18 lat, a także na to, że lekcje na temat wejścia w dorosłość wynikają z Programu Wychowawczego Szkoły. Zapytaj uczniów, czy widzą potrzebę tego typu zajęć?
2) Poproś o wypełnienie anonimowej „Ankiety dorosłego człowieka" (załącznik
nr 1. Powołaj zespół, który podsumuje jej wyniki — 4 osoby wybrane i zaak-
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ceptowane przez klasę. Wyniki ankiety zostaną zaprezentowane na następnej lekcji.
3) Rozdaj uczniom małe karteczki i poproś zapisanie na nich odpowiedzi na
pytania:
> co mnie dziwi jako dorosłego ucznia?
> o co chcę zapytać u progu dorosłości?
Pamiętaj, że — zgodnie z zasadą burzy mózgów — wszystkie odpowiedzi
są dobre, a im więcej ich jest, tym lepiej. Czas: 2-3 minuty. Na koniec poproś uczniów, by wrzucili do koszyka kartki z zapisanymi obawami i pytaniami. Powiedz im, że w odpowiednim czasie do nich wrócicie.
4) Podziel uczniów na kilkuosobowe grupy. Rozłóż na stolikach przygotowane wcześniej materiały: wycinki z kolorowej prasy, gazet, flamastry,
papier, klej. Poproś grupy żeby wyłoniły 3 wyraźnie odróżniające się okresy w ich dotychczasowym życiu i zilustrowanie ich dostępnymi materiałami. Gotowe rysunki uczniowie mają uzupełnić komentarzami charakteryzującymi okresy rozwojowe człowieka — w 3 kategoriach: a) zabawa,
b) nauka, c) praca, rodzina, działalność (np. społeczna). W każdej kategorii
mają wyszukać określeń charakterystycznych dla tego okresu, plusy i minusy, odpowiedzialność, prawa i obowiązki. Czas trwania: 10 minut.
5) Poproś grupy, żeby zaprezentowały swoje prace. Podsumuj tę część zajęć
dyskusją na temat:
> co sobie uświadamiam w związku z tym ćwiczeniem?
> jakich emocji doświadczam w związku z tym ćwiczeniem?
6) Zadaj uczniom pytanie: co cieszy mnie w związku z dorosłością? Listę korzyści i przywilejów zapisuj na tablicy. Skomentuj zwłaszcza te wypowiedzi,
które dotyczą zachowań wpływających na zdrowie, np. palenie papierosów,
picie alkoholu. Zwróć uwagę, że to przywilej, ale także gotowość do poniesienia konsekwencji i respektowania ograniczeń.
7) Powiedz klasie, że będziecie teraz rozmawiać na temat dylematów dorosłości. Zadaj uczniom pytanie: czy można pozostać w którymś z okresów przed
dorosłością na dłużej? Czy znają przypadki takiej postawy?
8) Po serii odpowiedzi, zaprezentuj klasie fragmentu filmu nakręconego przez
Volkera Schlóndorffa na podstawie powieści Guntera Grassa Blaszany bębeMATERIAŁY EDUKACYJNE
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nek — o tym, jak Oskar postanawia na zawsze zostać dzieckiem. Po obejrzeniu filmu, zadaj klasie pytanie: dlaczego główny bohater filmu tak postanowił? Podczas moderowania dyskusji zwróć uwagę na bunt bohatera na
sytuację rodzinną; rozłam, którego nie rozumie (zamiast filmu można wykorzystać fragment książki lub inne fragmenty literackie mówiące o ucieczce
przed dorosłością-dojrzałością).
9) Powiedz grupie, że przyszedł czas by zapoznać się z ich obawami i pytaniami u progu dorosłości. Każdy uczeń losuje z koszyka i odczytuje jedno
z pytań lub obaw, które zostały zapisane na początku lekcji.
10) Podsumowanie części I: powiadom uczniów, że problem będzie kontynuowany na następnej lekcji. Podziel uczniów na 3 grupy i poproś, by każda
odwiedziła jedną instytucję publiczną dostępną dla dorosłych obywateli
i zebrała materiały oraz informacje o czynnościach w wybranych miejscach:
> GRUPA I — jak uzyskać dowód osobisty (wniosek, potrzebne zaświadczenia) oraz korzystanie z tego dokumentu, dbałość o niego; co zrobić gdy się
zagubi czy zniszczy; kiedy należy go zmieniać i kogo o tym informować;
> GRUPA II — wizyta w banku; jak założyć konto bankowe (dokumenty, wniosek, zasady korzystania), co to jest debet itp.;
> GRUPA III — wizyta w Biurze Pracy i Wydziale Gospodarki Urzędu Miejskiego; dokumenty potrzebne do rejestracji w Urzędzie Pracy, poszukiwanie
stażu, zakładanie własnej firmy.
Część I — DOROSŁOŚĆ UDOKUMENTOWANA
1) Poproś uczniów wyznaczonych na poprzedniej lekcji do podsumowania
ankiety o przedstawienie jej wyników. Dyskusja kierowana, wzmacniana
pytaniami o znaczenie wyników. Czas: 5 minut.
2) Następnie zaproś grupy, by przedstawiły wyniki wywiadu w instytucjach,
udostępniły zebrane dokumenty, wnioski, przekazały informacje o napotkanych trudnościach. Każda grupa ma 5 minut. Na zakończenie wszyscy uczniowie wypełniają wniosek o wydanie dowodu osobistego.
3) Powiedz klasie, że obecnie będziecie rozmawiać na temat praw i ograniczeń
dorosłych uczniów w szkole? Czy znają oni swoje prawa? Praca ze Statutem
Szkoły w zakresie praw i obowiązków.
Podziel klasę na kilkuosobowe zespoły. Rozdaj im fragmenty Statutu Szkoły
i ustawy o ochronie danych osobowych. Poproś, by grupy zestawiły oba dokumenty (artykuł 11 Kodeksu cywilnego dotyczący pełnej zdolności praw-
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nej osoby dorosłej w kontekście usprawiedliwiania nieobecności w szkole
ucznia pełnoletniego; artykuł 23 ustawy o ochronie danych osobowych, dotyczący przetwarzania danych za zgodą osoby dorosłej w kontekście informowania o ocenach i zachowaniu rodziców uczniów pełnoletnich bez ich
zgody; artykuł 51 wspomnianej ustawy o odpowiedzialności nauczyciela
szkoły za udostępnianie danych ucznia dorosłego osobom nieupoważnionym — szczegóły w załączniku nr 2. Po zakończeniu prac poproś grupy o zaprezentowanie wyników.
4) Zadaj uczniom pytanie: czy chcą korzystać z przysługującego mi prawa?
Podaj instrukcje dotyczące oficjalnych pism i poproś uczniów, by napisali
wnioski do wychowawcy za pośrednictwem dyrektora o nieinformowaniu
rodziców o postępach w nauce i zachowaniu oraz wniosków do wychowawcy o wyjaśnienie przyczyn odmowy samodzielnego usprawiedliwiania nieobecności (dotyczy uczniów pełnoletnich)
5) Runda końcowa, w której każdy z uczniów wypowiada się rozpoczynając
zdanie: „Zajęcia te uświadomiły mi...".
6) Nauczyciel dziękuje wszystkim za aktywny udział w zajęciach.
7) Propozycja pracy graficznej dla uczniów znających obsługę komputera:
wykonanie projektu plakatu „Przepustki do dorosłości" z wykorzystaniem
wiedzy zdobytej w czasie lekcji.

VIII. Omówienie ćwiczenia i ewaluacja
W omówieniu ćwiczenia zwracamy uwagę na osobiste zaangażowanie się
ucznia w swoje sprawy, każdy obywatel powinien mieć świadomość procedur
związanych z dokumentami i odpowiedzialnością za nie, dorosłość to nie tylko
przywileje, ale i odpowiedzialność.

IX. Dodatkowe informacje
Zamiast fragmentu filmu można wykorzystać fragment powieści Blaszany
bębenek G. Grassa. Do analizy wykorzystujemy również kserokopie fragmentów
Kodeksu cywilnego.
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X

Załącznik nr i

Ankieta dorosłego człowieka/ucznia
Proszę Cię o odpowiedź na kilka pytań na temat dorosłości. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki wykorzystane zostaną wyłącznie do dyskusji na lekcji wychowawczej.
1) Z czym kojarzy Ci się dorosłość?

2) Dojrzała osoba to:

3) U osób niedojrzałych irytuje mnie:

4) U osób dojrzałych szanuję:

5) Czy z n a m prawa dorosłego człowieka:

• TAK D N I E

•

NIE WIEM

6) Jakie prawo nabyte jako dorosły najbardziej Cię cieszy?

Dziękuję.
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Załącznik nr 4a

X

Witam,
Miałem małe problemy w szkole, postanowiłem dowiedzieć się więcej na temat praw dorosłego ucznia. To, co znalazłem, mile mnie zaskoczyło, pragnę się tym podzielić z innymi pełnoletnimi uczniami, nie dajmy sobie w kaszę dmuchać. Miłej lektury.

Pozdrawiam

Problem nieobecności
Art. 11 kodeksu cywilnego mówi, że osoba która ukończyła 18 lat, ma pełną
zdolność do czynności prawnych. Usprawiedliwienie nieobecności jest oczywiście czynnością prawną.
Nieprzyjmowanie usprawiedliwień od dorosłych uczniów jest nieprawne.
Nauczyciel w przypadku ucznia pełnoletniego nie ma prawa do odmowy przyjęcia napisanego przez niego usprawiedliwienia nieobecności. Nie ma też prawa
pytać go o powód, choć oczywiście można go podać. Statut szkoły nie stoi ponad prawem, a więc musi być zgodny z ustawami nadrzędnymi.
Jeżeli szkoła odmówi przyjęcia usprawiedliwienia podpisanego przez dorosłego ucznia, uczeń może zażądać pisemnej decyzji administracyjnej wydanej
przez dyrektora, że ten nie przyjmie usprawiedliwienia napisanego przez ucznia.
Zgodnie z Konstytucją RP szkoła nie ma prawa zabronić wyjścia ze szkoły
uczniowi, który ma 18 lat. Nie ma nad nim władzy ani rodzic, ani szkoła. Szkoła
nie może także wyciągać od ucznia konsekwencji za takie „przewinienie".
Jeżeli szkoła nie respektuje Twoich praw — jak wyżej napisałem — możesz
zażądać, aby odmówiła Ci praw na piśmie i podała podstawę prawną tej odmowy. Następnie możesz napisać prośbę o interwencje do kuratorium lub poprosić
nas o interwencję, co możesz zrobić nawet przed napisaniem pisma do szkoły
Jeżeli szkoła odmówi przyjęcia usprawiedliwienia podpisanego przez dorosłego ucznia, uczeń może zażądać pisemnej decyzji administracyjnej wydanej
przez dyrektora, że ten nie przyjmie usprawiedliwienia napisanego przez ucznia.
Zgodnie z kodeksem cywilnym osoba, która ukończyła 18 lat posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a przepisy szczególne nie istnieją. Tak więc
osoba pełnoletnia ma pełne prawo usprawiedliwiać swoje nieobecności samodzielnie, a takiego usprawiedliwienia szkoła podważyć raczej nie może.
Uczeń nie musi podawać powodu swojej nieobecności. Nie jest to jego obowiązek, są to prywatne dane. Nauczyciel nie ma prawa też do wyciągania jakichkolwiek konsekwencji w zakresie oceny z przedmiotu z tytułu nieobecności ucznia, w szczególności tej usprawiedliwionej.
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Załącznik nrioX

Fragment ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
Art. 11. Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania
pełnoletniości.
Fragmenty ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych
Art. 23.1. Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:
1) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie
dotyczących jej danych,
2) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku
wynikającego z przepisu prawa,
Art. 51.1. Kto administrując zbiorem danych lub będąc obowiązany do ochrony
danych osobowych udostępnia je lub umożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
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Fragmenty najważniejszych aktów prawnych

X

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

(wybór z tekstu pełnego)

Trzecia Sesja Ogólnego Zgromadzenia ONZ, obradująca w Paryżu, uchwaliła
10 grudnia 1948 roku Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Dokument ten
stanowi niewątpliwie jedno z największych i najtrwalszych osiągnięć ONZ. Przetłumaczona na większość języków świata Powszechna Deklaracja Praw Człowieka zbiera oraz porządkuje osiągnięcia i postulaty człowieka, który od wielu setek
lat toczy nie skończoną jeszcze walkę o swoją wolność i swoją godność.
Zważywszy, że uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych
praw wszystkich członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju świata,
ZWAŻYWSZY, że nieposzanowanie i nieprzestrzeganie praw człowieka doprowadziło do aktów barbarzyństwa, które wstrząsnęły sumieniem ludzkości, i że
ogłoszono uroczyście jako najwznioślejszy cel ludzkości dążenie do zbudowania takiego świata, w którym ludzie korzystać będą z wolności słowa i przekonań
oraz z wolności od strachu i nędzy,
ZWAŻYWSZY, że konieczne jest zawarowanie praw człowieka przepisami prawa,
aby nie musiał — doprowadzony do ostateczności — uciekać się do buntu przeciw tyranii i uciskowi,
ZWAŻYWSZY, że konieczne jest popieranie rozwoju przyjaznych stosunków między narodami,
ZWAŻYWSZY, że Narody Zjednoczone przywróciły swą wiarę w podstawowe
prawa człowieka, godność i wartość jednostki oraz w równouprawnienie mężczyzn i kobiet, oraz wyraziły swe zdecydowanie popierania postępu społecznego i poprawy warunków życia w większej wolności,
ZWAŻYWSZY, że Państwa Członkowskie podjęły się we współpracy z Organizacją
Narodów Zjednoczonych zapewnić powszechne poszanowanie i przestrzeganie praw człowieka i podstawowych wolności,
ZWAŻYWSZY, że jednakowe rozumienie tych praw i wolności ma olbrzymie znaczenie dla ich pełnej realizacji,
przeto Zgromadzenie Ogólne ogłasza uroczyście niniejszą
Powszechną Deklarację Praw Człowieka
jako wspólny najwyższy cel wszystkich ludów i wszystkich narodów, aby wszyscy ludzie i wszystkie organy społeczeństwa mając stale w pamięci niniejszą
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Deklarację — dążyły w drodze nauczania i wychowywania do rozwijania poszanowania tych praw i wolności i aby zapewniły za pomocą postępowych środków o zasięgu krajowym i międzynarodowym powszechne i skuteczne uznanie
i stosowanie tej Deklaracji zarówno wśród Państw Członkowskich, jak i wśród
narodów zamieszkujących obszary podległe ich władzy.
Artykuł i
Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych
praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec
innych w duchu braterstwa.
Artykuł 2
Każdy człowiek posiada wszystkie prawa i wolności zawarte w niniejszej
Deklaracji bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, koloru, płci, języka, wyznania, poglądów politycznych i innych, narodowości, pochodzenia społecznego,
majątku, urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu.
Nie wolno ponadto czynić żadnej różnicy w zależności od sytuacji politycznej,
prawnej lub międzynarodowej kraju lub obszaru, do którego dana osoba przynależy, bez względu na to, czy dany kraj lub obszar jest niepodległy, czy też podlega systemowi powiernictwa, nie rządzi się samodzielnie lub jest w jakikolwiek
sposób ograniczony w swej niepodległości.
Artykuł 3
Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swojej osoby.
Artykuł 4
Nie wolno nikogo czynić niewolnikiem ani nakładać na nikogo służebności; niewolnictwo i handel niewolnikami są zakazane we wszystkich swych postaciach.
Artykuł 5
Nie wolno nikogo torturować ani karać lub traktować w sposób okrutny, nieludzki lub poniżający.
Artykuł 6
Każdy człowiek ma prawo do uznawania wszędzie jego osobowości prawnej.
Artykuł 7
Wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo, bez jakiejkolwiek różnicy, do jednakowej ochrony prawnej. Wszyscy mają prawo do jednakowej ochrony przed
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Fragmenty najważniejszych aktów prawnych

X

jakąkolwiek dyskryminacją, będącą pogwałceniem niniejszej Deklaracji, i przed
jakimkolwiek narażeniem na taką dyskryminację.
Artykuł 8
Każdy człowiek ma prawo do skutecznego odwoływania się do kompetentnych
sądów krajowych przeciw czynom stanowiącym pogwałcenie podstawowych
praw przyznanych mu przez konstytucję lub przez prawo.
Artykuł 9
Nikogo nie wolno samowolnie aresztować, zatrzymać lub wygnać z kraju.
Artykuł 10
Każdy człowiek ma na warunkach całkowitej równości prawo, aby przy rozstrzyganiu o jego prawach i zobowiązaniach lub o zasadności wysuwanego przeciw
niemu oskarżenia o popełnienie przestępstwa być słuchanym sprawiedliwie
i publicznie przez niezależny i bezstronny sąd.
Artykuł 11
Każdy człowiek oskarżony o popełnienie przestępstwa ma prawo, aby uznawano
go za niewinnego dopóty, dopóki nie udowodni mu się winy zgodnie z prawem
podczas publicznego procesu, w którym zapewniono mu wszystkie konieczne
środki obrony. [...].
Artykuł 12
Nie wolno ingerować samowolnie w czyjekolwiek życie prywatne, rodzinne,
domowe, ani w jego korespondencję, ani też uwłaczać jego honorowi lub dobremu imieniu. Każdy człowiek ma prawo do ochrony prawnej przeciwko takiej
ingerencji lub uwłaczaniu.
Artykuł 13
1. Każdy człowiek ma prawo swobodnego poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania w granicach każdego Państwa.
2. Każdy człowiek ma prawo opuścić jakikolwiek kraj, włączając w to swój własny,
i powrócić do swego kraju..
Artykuł 14
1. Każdy człowiek ma prawo ubiegać się o azyl i korzystać z niego w innym kraju
w razie prześladowania. [...]
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Artykuł 15
1. Każdy człowiek ma prawo do posiadania obywatelstwa.
2. Nie wolno nikogo pozbawiać samowolnie obywatelstwa ani nikomu odmawiać prawa do zmiany obywatelstwa. [...]
Artykuł 18
Każdy człowiek ma prawo wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje swobodę zmiany wyznania lub wiary oraz swobodę głoszenia swego wyznania lub wiary bądź indywidualnie, bądź wespół z innymi ludźmi, publicznie
i prywatnie, poprzez nauczanie, praktykowanie, uprawianie kultu i przestrzeganie obyczajów.
Artykuł 19
Każdy człowiek ma prawo wolności opinii i wyrażania jej; prawo to obejmuje
swobodę posiadania niezależnej opinii, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów wszelkimi środkami, bez względu na granice.
Artykuł 20
1. Każdy człowiek ma prawo spokojnego zgromadzania i stowarzyszania się.
2. Nikogo nie można zmuszać do należenia do jakiegoś stowarzyszenia. [...]
Artykuł 25
1. Każdy człowiek ma prawo do stopy życiowej zapewniającej zdrowie i dobrobyt jego i jego rodziny, włączając w to wyżywienie, odzież, mieszkanie, opiekę
lekarską i konieczne świadczenia socjalne, oraz prawo do ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, choroby, niezdolności do pracy, wdowieństwa, starości lub
utraty środków do życia w inny sposób od niego niezależny.
2. Matka i dziecko mają prawo do specjalnej opieki i pomocy. Wszystkie dzieci,
zarówno małżeńskie jak i pozamałżeńskie, korzystają z jednakowej ochrony społecznej.
Artykuł 26
1. Każdy człowiek ma prawo do nauki. Nauka jest bezpłatna, przynajmniej na
stopniu podstawowym. Nauka podstawowa jest obowiązkowa. Oświata techniczna i zawodowa jest powszechnie dostępna, a studia wyższe są dostępne dla
wszystkich na zasadzie równości w zależności od zalet osobistych. [...]
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Artykuł 27
1. Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym społeczeństwa, do korzystania ze sztuki, do uczestniczenia w postępie
nauki i korzystania z jego dobrodziejstw.
2. Każdy człowiek ma prawo do ochrony moralnych i materialnych korzyści wynikających z jakiejkolwiek jego działalności naukowej, literackiej lub artystycznej.

Informacje dodatkowe
Pełny tekst Powszechnej deklaracji Praw Człowieka oraz inne dokumenty związane z prawami człowieka — zob. Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie [UNIC
Warsaw], http://www.unic.un.org.pl oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka,
http://www.hfhrpol.waw.pl.

Konwencja o Prawach Dziecka

(wybór z tekstu pełnego)

Dokument został przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 roku. Polska ratyfikowała konwencję 30 września
1991 r. z zastrzeżeniami oraz deklaracjami interpretacyjnymi. Konwencja weszła
w życie w stosunku do Polski 7 lipca 1991 roku.
PREAMBUŁA
Państwa-Strony niniejszej konwencji, [...]
mając na uwadze, że — jak wskazano w Deklaracji Praw Dziecka — „dziecko,
z uwagi na swoją niedojrzałość fizyczną oraz umysłową, wymaga szczególnej
opieki i troski, w tym właściwej ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu'^...]
Artykuł 1
W rozumieniu niniejszej konwencji „dziecko" oznacza każdą istotę ludzką w wieku poniżej osiemnastu lat, chyba że zgodnie z prawem odnoszącym się do dziecka uzyska ono wcześniej pełnoletność.
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Artykuł 2
3. Państwa-Strony w granicach swojej jurysdykcji będą respektowały i gwarantowały prawa zawarte w niniejszej konwencji wobec każdego dziecka, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, niezależnie od rasy, koloru skóry, płci, języka, religii,
poglądów politycznych, statusu majątkowego, niepełnosprawności, cenzusu
urodzenia lub jakiegokolwiek innego tego dziecka albo jego rodziców bądź
opiekuna prawnego. [...]
Artykuł 6
1. Państwa-Strony uznają, że każde dziecko ma niezbywalne prawo do życia.
[...]
Artykuł 7
1. Niezwłocznie po urodzeniu dziecka zostanie sporządzony jego akt urodzenia,
a dziecko od momentu urodzenia będzie miało prawo do otrzymania imienia,
uzyskania obywatelstwa oraz, jeśli to możliwe, prawo do poznania swoich rodziców i pozostawania pod ich opieką. [...]
Artykuł 8
1. Państwa-Strony podejmują działania mające na celu poszanowanie prawa dziecka do zachowania jego tożsamości, w tym obywatelstwa, nazwiska, stosunków
rodzinnych, zgodnych z prawem, z wyłączeniem bezprawnych ingerencji. [...]
Artykuł 9
1. Państwa-Strony zapewnią, aby dziecko nie zostało oddzielone od swoich rodziców wbrew ich woli, z wyłączeniem przypadków, gdy kompetentne władze,
podlegające nadzorowi sądowemu, zdecydują zgodnie z obowiązującym prawem oraz stosowanym postępowaniem, że takie oddzielenie jest konieczne ze
względu na najlepiej pojęte interesy dziecka. Taka decyzja może być konieczna
szczególnie w przypadkach nadużyć lub zaniedbań ze strony rodziców, gdy każde z rodziców mieszka oddzielnie, a należy podjąć decyzję odnośnie do miejsca
pobytu lub zamieszkania dziecka. [•••]
Artykuł 12
2. Państwa-Strony zapewniają dziecku, które jest zdolne do kształtowania swych
własnych poglądów, prawo do swobodnego wyrażania własnych poglądów we
wszystkich sprawach dotyczących dziecka, przyjmując je z należytą wagą, stosownie do wieku oraz dojrzałości dziecka. [...]
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Artykuł 13
1. Dziecko będzie miało prawo do swobodnej wypowiedzi; prawo to ma zawierać swobodę poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji oraz idei
wszelkiego rodzaju, bez względu na granice, w formie ustnej, pisemnej bądź
za pomocą druku, w formie artystycznej lub z wykorzystaniem każdego innego
środka przekazu według wyboru dziecka. [...]
Artykuł 14
1. Państwa-Strony będą respektowały prawo dziecka do swobody myśli, sumienia i wyznania. [...]
Artykuł 15
1. Państwa-Strony uznają prawa dziecka do swobodnego zrzeszania się oraz wolności pokojowych zgromadzeń. [...]
Artykuł 16
1. Żadne dziecko nie będzie podlegało arbitralnej lub bezprawnej ingerencji
w sferę jego życia prywatnego, rodzinnego lub domowego czy w korespondencję ani bezprawnym zamachom na jego honor i reputację. [...]
Artykuł 18
1. Państwa-Strony podejmą wszelkie możliwe starania dla pełnego uznania zasady, że oboje rodzice ponoszą wspólną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka. Rodzice lub w określonych przypadkach opiekunowie prawni ponoszą główną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka. Jak najlepsze
zabezpieczenie interesów dziecka ma być przedmiotem ich największej troski.
[...]
Artykuł 19
1. Państwa-Strony będą podejmowały wszelkie właściwe kroki w dziedzinie
ustawodawczej, administracyjnej, społecznej oraz wychowawczej dla ochrony
dziecka przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, krzywdy lub zaniedbania bądź złego traktowania lub wyzysku, w tym wykorzystywania w celach seksualnych, dzieci pozostających pod opieką rodzica(ów), opiekuna(ów) prawnego(ych) lub innej osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem. [...]
Artykuł 21
Państwa-Strony uznające i/lub dopuszczające system adopcji zapewnią, aby dobro dziecka było celem najwyższym [...].
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Artykuł 23
1. Państwa-Strony uznają, że dziecko psychicznie lub fizycznie niepełnosprawne
powinno mieć zapewnioną pełnię normalnego życia w warunkach gwarantujących mu godność, umożliwiających osiągnięcie niezależności oraz ułatwiających
aktywne uczestnictwo dziecka w życiu społeczeństwa. [...]
Artykuł 24
1. Państwa-Strony uznają prawo dziecka do jak najwyższego poziomu zdrowia
i udogodnień w zakresie leczenia chorób oraz rehabilitacji zdrowotnej. PaństwaStrony będą dążyły do zapewnienia, aby żadne dziecko nie było pozbawione
prawa dostępu do tego rodzaju opieki zdrowotnej. [...]
Artykuł 28
1. Państwa-Strony uznają prawo dziecka do nauki i w celu stopniowego realizowania tego prawa na zasadzie równych szans, w szczególności:
a) uczynią nauczanie podstawowe obowiązkowym i bezpłatnym dla wszystkich;
b) będą popierać rozwój różnorodnych form szkolnictwa średniego, zarówno
ogólnokształcącego, jak i zawodowego, uczynią je dostępnymi dla każdego
dziecka oraz podejmą odpowiednie kroki, takie jak wprowadzenie bezpłatnego
nauczania oraz udzielanie w razie potrzeby pomocy finansowej;
c) za pomocą wszelkich właściwych środków uczynią szkolnictwo wyższe dostępnym dla wszystkich na zasadzie zdolności;
d) udostępnią wszystkim dzieciom informacje i poradnictwo szkolne i zawodowe; e) podejmą kroki na rzecz zapewnienia regularnego uczęszczania do szkół
oraz zmniejszenia wskaźnika porzucania nauki. [...]
Artykuł 31
1. Państwa-Strony uznają prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego,
do uczestniczenia w zabawach i zajęciach rekreacyjnych, stosownych do wieku
dziecka, oraz do nieskrępowanego uczestniczenia w życiu kulturalnym i artystycznym.
2. Państwa-Strony będą przestrzegały oraz popierały prawo dziecka do wszechstronnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym oraz będą sprzyjały
tworzeniu właściwych i równych sposobności dla działalności kulturalnej, artystycznej, rekreacyjnej oraz w zakresie wykorzystania czasu wolnego.
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Artykuł 32
1. Państwa-Strony uznają prawo dziecka do ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym, przed wykonywaniem pracy, która może być niebezpieczna lub też
może kolidować z kształceniem dziecka, bądź może być szkodliwa dla zdrowia
dziecka lub jego rozwoju fizycznego, umysłowego, duchowego, moralnego lub
społecznego. [...]
Artykuł 37
Państwa-Strony zapewnią, aby:
a) żadne dziecko nie podlegało torturowaniu bądź okrutnemu, nieludzkiemu
czy poniżającemu traktowaniu lub karaniu. Ani kara śmierci, ani kara dożywotniego więzienia bez możliwości wcześniejszego zwolnienia nie może zostać
orzeczona wobec osoby w wieku poniżej osiemnastu lat za popełnione przez
nią przestępstwa;
b) żadne dziecko nie zostało pozbawione wolności w sposób bezprawny lub arbitralny. Aresztowanie, zatrzymanie lub uwięzienie dziecka powinno być zgodne
z prawem i może być zastosowane jedynie jako środek ostateczny i na możliwie
najkrótszy czas; [...]

Informacje dodatkowe
Pełny tekst Konwencji o Prawach Dziecka znajduje się w serwisie internetowych
Biura Rzecznika Praw Dziecka: http://www.brpd.gov.pl/konwencja.html.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(fragmenty)
Rozdział 2. WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA]
Zasady ogólne
Art. 30.
Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw
człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest
obowiązkiem władz publicznych.
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Art. 31.
1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno
zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą
być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź
dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw
innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. [...]
Wolności i prawa osobiste
Art. 38.
Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.
Art. 40.
Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych. [...]
Art. 47.
Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.
Art. 48.
1. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także
wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.
2. Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.
Art. 49.
Zapewnia się wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Ich ograniczenie
może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej
określony. [...]
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Art. 53.
1. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii.
2. Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Wolność religii obejmuje także
posiadanie świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują3. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Przepis art. 48 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
4. Religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji
prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być
naruszona wolność sumienia i religii innych osób.
5. Wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona jedynie w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeństwa państwa,
porządku publicznego, zdrowia, moralności lub wolności i praw innych osób.
6. Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia
w praktykach religijnych.
7. Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia
swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania.
Art. 54.
1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. [...]
Wolności i prawa polityczne
Art. 57.
Każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń
i uczestniczenia w nich. Ograniczenie tej wolności może określać ustawa.
Art. 58.
1. Każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się. [...]
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Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne
Art. 65.
1. Każdemu zapewnia się wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru
miejsca pracy. Wyjątki określa ustawa.
2. Obowiązek pracy może być nałożony tylko przez ustawę.
3. Stałe zatrudnianie dzieci do lat 16 jest zakazane. Formy i charakter dopuszczalnego zatrudniania określa ustawa.
4. Minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę lub sposób ustalania tej wysokości określa ustawa.
5. Władze publiczne prowadzą politykę zmierzającą do pełnego, produktywnego zatrudnienia poprzez realizowanie programów zwalczania bezrobocia,
w tym organizowanie i wspieranie poradnictwa i szkolenia zawodowego oraz
robót publicznych i prac interwencyjnych.
Art. 68.
1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.
2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków
publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa.
3. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom
w podeszłym wieku.
4. Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.
5. Władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci
i młodzieży.
Art. 69.
Osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą, pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej.
Art. 70.
1. Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób
wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa.
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2. Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna. Ustawa może dopuścić świadczenie niektórych usług edukacyjnych przez publiczne szkoły wyższe za odpłatnością.
3. Rodzice mają wolność wyboru dla swoich dzieci szkół innych niż publiczne.
Obywatele i instytucje mają prawo zakładania szkół podstawowych, ponadpodstawowych i wyższych oraz zakładów wychowawczych. Warunki zakładania
i działalności szkół niepublicznych oraz udziału władz publicznych w ich finansowaniu, a także zasady nadzoru pedagogicznego nad szkołami i zakładami wychowawczymi, określa ustawa.
4. Władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp do
wykształcenia. W tym celu tworzą i wspierają systemy indywidualnej pomocy
finansowej i organizacyjnej dla uczniów i studentów. Warunki udzielania pomocy określa ustawa. [...]
Art. 72.
1. Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją.
2. Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy władz
publicznych.
3. W toku ustalania praw dziecka organy władzy publicznej oraz osoby odpowiedzialne za dziecko są obowiązane do wysłuchania i w miarę możliwości
uwzględnienia zdania dziecka.
4. Ustawa określa kompetencje i sposób powoływania Rzecznika Praw Dziecka.
Art. 73.
Każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz
ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr
kultury.
Art. 74.
1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom.
2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych.
3. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska.
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4. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy
stanu środowiska.

Informacje dodatkowe
Pełny tekst Konstytucji Rzeczypospolitej polskiej znajduje się w serwisie internetowym Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/
polski/koni.htm.
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PRZEWODNIK METODYCZNY
Społeczeństwo obywatelskie
— kurs e-learningowy (CD-ROM)

I. Cele kursu
CEL OGÓLNY

Uwrażliwienie uczniów na problemy swojego środowiska i otoczenia oraz zbudowanie postawy aktywnego podejścia do rozwiązywania tych problemów.
CELE SZCZEGÓŁOWE

a) Rozwijanie wiedzy:
> uczniowie poznają i zrozumieją pojęcie społeczeństwo obywatelskie;
> uczniowie poznają pojęcie III sektora i najważniejsze zasady działania organizacji pozarządowych w Polsce;
> uczniowie zrozumieją, że działanie społeczne wymaga zarówno zaangażowania ludzi, jaki i ścisłego planowania, marketingu, zarządzania i pozyskiwania środków finansowych.
b) Kształcenie umiejętności:
> uczniowie będą potrafili podać przykłady organizacji i projektów III sektora
w Polsce;
> uczniowie poznają zasady wolontariatu i będą umieli znaleźć odpowiednie
informacje na ten temat.
c) Formowanie postaw:
> uwrażliwienie uczniów na problemy środowiska i otoczenia;
> pozytywne postrzeganie aktywności społecznej;
> nastawienie na skuteczne działanie społeczne.
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II. Zawartość kursu Społeczeństwo obywatelskie
Kurs składa się z czterech części, które powinny być wykorzystywane przez nauczyciela w odpowiedniej kolejności w trakcie co najmniej czterech jednostek
lekcyjnych (nie więcej niż jedna część w trakcie jednej lekcji):
> Lekcja 1, wprowadzająca: Świat wokół nas.
> Lekcja 2: Społeczeństwo obywatelskie — podstawowe pojęcia i historia.
> Lekcja 3: Zasadność podziału na III sektory. Rola III sektora w społeczeństwie obywatelskim.
> Lekcja 4: Wolontariat. Projekty społeczne.

III. Scenariusze lekcji
Lekcja i (wprowadzająca): Świat wokół nas
Czas trwania lekcji
45-60 minut (wraz z omówieniem i dodatkowymi zadaniami).

1. Streszczenie lekcji wprowadzającej
Treść lekcji wprowadzającej do zagadnień związanych ze społeczeństwem obywatelskim stanowi prezentacja zdjęć, prowadząca obserwatora od pięknych —
sielankowych obrazów świata do informacji i obrazów, które pokazują problemy
współczesnego świata oraz najbliższego otoczenia.

2. Cel lekcji wprowadzającej
Celem tej części kursu jest zaskoczenie ucznia ostrymi kontrastami współczesnego świata. Pokazanie, że — z jednej strony — świat jest i może być piękny
i szczęśliwy, ale trzeba rozwiązać problemy, które występują w bliższym i dalszym
otoczeniu. Lekcja powinna zachęcić i zainspirować do przyjrzenia się najbliższemu otoczeniu, zauważenia jego zalet i problemów oraz określenia, co można
aktywnie w tym otoczeniu zmieniać.
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3. Zadania nauczyciela w trakcie lekcji wprowadzającej
Celem nauczyciela w trakcie prezentacji materiału lekcji wprowadzającej jest
umiejętne wspomaganie i kierowanie emocjami uczniów, aby wzmocnić odbiór
i zrozumienie przekazu prezentacji i osiągnąć cel lekcji.

4. Pokaz zdjęć w trakcie lekcji wprowadzającej
A. W CZASIE PREZENTACJI (POKAZU ZDJĘĆ) OBOWIĄZUJE CISZA

> Prosimy o uprzedzenie uczniów, żeby nie komentowali ani nie zadawali
żadnych pytań w trakcie prezentacji. Wszystko zostanie wyjaśnione i omówione po prezentacji.
B. NAJLEPSZA FORMA PRZEKAZU: PREZENTACJA Z PROJEKTOREM NA DUŻYM EKRANIE

> Najlepszy efekt można uzyskać, pokazując prezentację całej klasie na dużym ekranie, korzystając z projektora. Nauczyciel może uruchomić prezentację z kursu w wersji nauczycielskiej. Jest to wersja prezentacji identyczna
z wersją uczniowską.
C. JEŚLI NIE MA PROJEKTORA

> Prezentacje (pokaz zdjęć) należy uruchomić na stanowiskach uczniowskich,
przy czym należy zwrócić uwagę, aby przechodzić do kolejnych ekranów
we własnym tempie.
> Warto dążyć do sytuacji, w której uwaga uczniów będzie jak najmniej rozproszona.
> Ważne jest (prawie) jednoczesne uruchomienie na wszystkich stanowiskach i takie rozlokowanie uczniów, aby nie obserwowali jednocześnie kilku monitorów.
D. MUZYKA W TRAKCIE PREZENTACJI (POKAZU ZDJĘĆ)

Wskazane jest odtwarzanie muzyki w trakcie trwania prezentacji (pokazu). Pliki
muzyczne nie zostały dołączone do kursu, ze względu na kwestie praw autorskich. Muzykę warto włączyć trochę wcześniej (kilka minut przed prezentacją),
aby tworzyła odpowiednią atmosferę w klasie. Poniżej sugerujemy utwory, do
odtwarzania w trakcie prezentacji:
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> Bolero Maurice'a Ravela;
> ForrestGump Suitę Alana Silvestriego (motyw przewodni filmu Forrest Gump);
> Koncert fortepianowy nr 1 Piotra Czajkowskiego;
> nauczyciel może zaproponować samodzielnie podkład muzyczny: na
przykład muzykę klasyczną, muzykę filmową, przy czym sugerowane są
utwory instrumentalne, które nie będą rozpraszały odbioru śpiewanym
tekstem.
Nagranie muzyki powinno być nie krótsze niż prezentowany materiał zdjęciowy. Jeśli utwór muzyczny zakończy się zbyt wcześnie, można włączyć ten sam
utwór od początku. Gdy pokaz zakończy się, nauczyciel może wyłączyć muzykę lub pozostawić na tyle ciche tło muzyczne, żeby nie przeszkadzało w dalszej
części lekcji.
E. TEMPO WYŚWIETLANIA OBRAZÓW (PREZENTACJA POKAZU NA DUŻYM EKRANIE)

Nauczyciel powinien dostosować tempo wyświetlania kolejnych obrazów
do atmosfery w klasie i percepcji uczniów. Tempo wyświetlania ma duży wpływ
na odbiór emocjonalny pokazu, a tym samym na realizację celów lekcji.
F. BEZ KOMENTARZY I WYJAŚNIEŃ NAUCZYCIELA W TRAKCIE PREZENTACJI

Zdecydowanie odradzamy jakiekolwiek komentarze lub dodatkowe wyjaśnienia nauczyciela w trakcie prezentacji. Jeśli uczniowie będą zadawać jakieś
pytania, nauczyciel daje znak „ciszy" i nie odpowiada.
Rolą nauczyciela jest odpowiednie sterowanie nastrojem w klasie i tempem
wyświetlania obrazów oraz obserwowanie uczniów. Wszelkie komentarze i sugestie zakłócą odbiór emocjonalny, który stanowi kluczowy element w osiągnięciu założonego celu lekcji.
G. CZY MOŻNA POWTÓRZYĆ PREZENTACJĘ W TRAKCIE TEJ SAMEJ LEKCJI?

Jeśli nauczyciel (znając cel i planowany przebieg lekcji po pokazie) zdecyduje,
że warto powtórzyć prezentację, autorzy kursu przychylają się do tej decyzji.
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5. Wskazówki do prowadzenia dalszej części lekcji
i . DYSKUSJA.
Przykładowe pytania do uczniów, pomagające w rozpoczęciu dyskusji:
> Co zapamiętaliście?
> Co najbardziej Was poruszyło?
> Co Wam się podobało?
> Jaki problemy poruszyła prezentacja?
> Czy zapamiętaliście jakieś liczby, statystyki? Jakie?
Nauczyciel pozwala wypowiedzieć się uczniom, zachęca, aby jak najwięcej osób
zabrało głos. Warto podkreślić wartość każdej wypowiedzi, w której słychać
emocje. Nauczyciel w odpowiednim momencie zaczyna prowadzić dyskusję tak,
aby klasa wyprowadziła wnioski, zbieżne z podanymi poniżej:
> Świat jest piękny i bogaty, ale nie dla wszystkich.
> Świat może być piękny dla wszystkich, ale ludzie muszą nad tym pracować.
> Świat boryka się z ogromnymi globalnymi problemami, takimi jak: głód,
wyniszczanie lasów tropikalnych i zanieczyszczenia środowiska (oraz zmiany wynikające z tego zmiany klimatu), wojny, choroby (np. AIDS) itd.
> Są na świecie organizacje i ludzie, którzy walczą z tymi problemami.
> Wokół nas też dzieją się dobre i złe rzeczy.
2. PRACA WARSZTATOWA — PRZYGOTOWANIE DO PRACY DOMOWEJ
a) Nauczyciel rysuje tabelkę na tablicy lub używa wcześniej przygotowanego
rysunku/planszy:

Nasze bogactwo

MATERIAŁY EDUKACYJNE

Kto może z niego
korzystać?

Dlaczego uważam,
że to jest bogactwo?

Co trzeba zrobić,
żeby je utrzymać
lub powiększyć?
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b) Nauczyciel — w formie pogadanki — ustala z klasą dwa-trzy przykłady
do wpisania do tabeli i zapisuje wnioski i uwagi uczniów. „Nasze bogactwo"
oznacza tu naturę, dobra, walory, wartości, dorobek itp. w najbliższym otoczeniu danej miejscowości i szkoły.
W zależności od znajomości klasy i czasu — nauczyciel może zrealizować ten
moduł lekcji, dzieląc klasę na grupy, a następnie spisać na tablicy przykładowe
wyniki prac grupowych. Zob. przykłady w tabeli poniżej.

Nasze
bogactwo

Rzeka.

Coroczne
turnieje
rycerskie.

Dlaczego
uważam, że to jest
bogactwo?

Co trzeba zrobić, żeby to
bogactwo utrzymać lub
powiększyć?

Mieszkańcy okolicy,
turyści, wędkarze.

Tworzy piękny
krajobraz, może
dostarczać ryb,
wody, pozwala
wypoczywać itd.

Trzeba ochronić przed
zanieczyszczaniem przez
ścieki, wyrzucaniem śmieci,
myciem samochodów.
Trzeba zadbać, żeby ryby
nie wyginęły itp. Można
rozwinąć turystykę,
co zwiększy dobrobyt
okolicy itd.

Uczestnicy
(mieszkańcy
i ich goście)
oraz widzowie
(mieszkańcy,
turyści).

Turniej ma już
10-letnią tradycję,
powoduje, że
ludzie angażują
się, bawią, cieszą,
integrują się.
Turystyka przynosi
dochód dla gminy.
Młodzież rozwija
zainteresowania
historią, uczy. się.

Potrzebni są ludzie
z nowymi pomysłami, chętni
do organizowania, którzy
co roku będą powtarzać
i urozmaicać imprezę.
Potrzebni są aktorzy
(rycerze) do turniejów, bo
ostatnio był bardzo niski
poziom.
Potrzeba więcej pieniędzy,
żeby impreza była
lepiej rozreklamowana
i przygotowana.

Kto może z niego
korzystać?

Opuszczony
budynek
starej szkoły
w niezłym
stanie.
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Podane przykłady służą jedynie zrozumieniu intencji ćwiczenia. Nie sugerują konkretnych zapisów. Opracowane pod kierunkiem nauczyciela przykłady mogą dotyczyć zupełnie innych „bogactw" danego otoczenia i środowiska. Warto, by odnosiły
się do problematyki ujętej w projekcie rozwojowym szkoły.
c) Nauczyciel rysuje tabelkę na tablicy lub używa wcześniej przygotowanego
rysunku/planszy:

Problemy
naszego
otoczenia

Kogo dotyczą
te problemy?

Dlaczego
uważam,
że to jest
problem? Jakie
negatywne
skutki
wywołuje?

Co można
zrobić, żeby
problem
zlikwidować
lub zmniejszyć?

Kto się tym
obecnie
zajmuje
i w jakim
zakresie?

d) Nauczyciel — w formie pogadanki — ustala z klasą dwa-trzy przykłady do
wpisania do tabeli i zapisuje wnioski i uwagi uczniów. „Problemy naszego
otoczenia" oznaczają tu zaniedbania ekologiczne, środowiskowe, społeczne,
kulturowe i inne w najbliższym otoczeniu danej miejscowości i szkoły.
W zależności od znajomości klasy i czasu — nauczyciel może zrealizować ten
moduł lekcji, dzieląc klasę na grupy, a następnie spisać na tablicy przykładowe
wyniki prac grupowych. Zob. przykłady w tabeli poniżej.
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Problemy
naszego
otoczenia

W klasie x jest
koleżanka, która
była 4 miesiące
w szpitalu i nie
mogła się uczyć.

W okolicy
mieszka dużo
samotnych osób
starszych.

Nie ma gdzie
grać w piłkę po
lekcjach.
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Kogo dotyczą
te problemy?

Dlaczego
uważam, że to
jest problem?
Jakie negatywne
skutki
wywołuje?

Co można zrobić,
żeby problem
zlikwidować
lub zmniejszyć?

Kto się tym
obecnie
zajmuje
i w jakim
zakresie?

Koleżanki,
jej rodziny,
szkoły (klasy)

Może nie zdać
do następnej
klasy i stracić
rok na powtórkę.
Może się
załamać.

Klasa może
pomóc w nauce
i nadrobieniu
zaległości
— z każdego
przedmiotu
pomagają
po 2 osoby.

Nauczyciele
przydzielają
dodatkowe
partie
materiału
o zaliczenia.

Starszych
osób.

Mogą sobie
nie radzić
z niektórymi
codziennymi
obowiązkami
— ciężkie
zakupy, daleko
do sklepu,
gotowanie,
samotność.

Pomóc
w zakupach,
odwiedzać,
organizować
spotkania,

Opieka
społeczna.

Uczniów

Można grać
tylko na
ulicy i jest
niebezpiecznie,
bo w innych
miastach jest
boisko, a u nas
nie, ponieważ
nie ma żadnej
możliwości
uprawiania
sportu
i spędzania
czasu w grupie

Skorzystać
z boiska
szkolnego;
skorzystać z sali
gimnastycznej
pod nadzorem
nauczyciela/
rodzica; zbudować
boisko.

Nikt.
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Podane przykłady służą jedynie zrozumieniu intencji ćwiczenia. Nie sugerują konkretnych zapisów. Opracowane pod kierunkiem nauczyciela przykłady
mogą dotyczyć zupełnie innych problemów danego otoczenia i środowiska.

UWAGA! Zadanie pracy samodzielnej wymaga wcześniejszego
opracowania przykładów w ramach opisanej pracy warsztatowej
Jeżeli — z jakichkolwiek względów — nie uda się czasowo zmieścić w ramach lekcji
opracowania przykładów w tabelach, nie należy zadawać pracy samodzielnej od razu
po tej lekcji. W takim przypadku prosimy o poświęcenie na to dodatkowej godziny
przed lekcją 2. w cyklu opartym na kursie e-learningowym Społeczeństwo obywatelskie.
Poniższa praca samodzielna warunkuje realizację celów cyklu lekcji „Społeczeństwo
obywatelskie", dlatego przykładamy taką wagę do właściwego opracowania
przykładów i zrozumienia zadania przez uczniów.

3. PRACA DOMOWA

Termin: praca musi być gotowa na lekcję 3. w cyklu opartym na kursie e-learningowym Społeczeństwo obywatelskie.
a) Sposób realizacji
> Nauczyciel dzieli klasę na 3. osobowe zespoły, informując, że będą opracowywać zadanie, podobne do przedstawionych przykładów.
> Podczas lekcji 3 i 4 każda grupa przedstawia zadania wykonane w formie
plansz w taki sposób, aby można było plansze te umieścić w widocznym
miejscu.
> Wielkość planszy, kolorystyka i ewentualne inne wymagania techniczne
i estetyczne zależą od nauczyciela.
a) Treść pracy samodzielnej
> Każda grupa opracowuje samodzielnie trzy problemy, zaobserwowane
przez siebie w najbliższym otoczeniu, w formie zapisu w tabeli. Sposób
zapisu w tabeli nowych, samodzielnie opracowanych problemów powinien być analogiczny do zapisu podanego na przykładach opracowanych
w trakcie lekcji.
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> Tabela jest narysowana i wypełniana na planszy.
> Każda grupa zastanawia się nad pytaniem: który z opisanych problemów moglibyśmy rozwiązać sami lub znaleźć odpowiednich ludzi
do współpracy?
> Każda grupa zaznacza na swojej planszy jeden z opisanych przez siebie
problemów, wskazując w ten sposób problem, którym chce zająć się
w najbliższej przyszłości sama lub we współpracy z innymi. Sposób zaznaczenia wybranego problemu — określony dla wszystkich kolor np. zielony. Sposób zaznaczenia ustala nauczyciel zadając pracę samodzielną.
Tabela do narysowania i wypełnienia na planszach:

Problemy
naszego
otoczenia

Kogo dotyczą
te problemy?

Dlaczego uważam,
że to jest problem?
Jakie negatywne
skutki wywołuje?

Co można zrobić,
żeby problem
zlikwidować
lub zmniejszyć?

Kto się tym
obecnie zajmuje
i w jakim
zakresie?

UWAGA! Każda praca samodzielna opisana w niniejszym Przewodniku może być
również pracą warsztatową na dodatkowych godzinach lekcyjnych.
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Lekcja2. Społeczeństwo obywatelskie.
Podstawowe pojęcia i historia
Czas trwania:
45-60 minut.

1. Streszczenie lekcji 2
Lekcja 2. rozpoczyna się od wyjaśnienia i zrozumienia pojęć: naród, państwo,
społeczeństwo i społeczeństwo obywatelskie. Następnie skupia się wokół wyjaśnienia i zrozumienia historii pojęcia społeczeństwo obywatelskie, przechodząc
przez tradycję republikańską i liberalną do czasów współczesnych. Na zakończenie lekcji 2. podane są dane statystyczne, pokazujące społeczne zaangażowanie
Polaków na tle innych krajów Europy.

2. Cel lekcji 2
Celem tej części kursu jest prezentacja teoretycznych podstaw i historycznych
uwarunkowań rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W czasie lekcji 2. uczeń
pozna i zrozumie pojęcia: naród, państwo, społeczeństwo i społeczeństwo obywatelskie oraz ich wzajemne odniesienia.
Lekcja 2. powinna sprzyjać zrozumieniu przez ucznia, że tworzenie się społeczeństwa obywatelskiego jest długotrwałym procesem historycznym oraz pokazać na podstawie danych statystycznych, jak prezentuje się zaangażowanie
społeczne społeczeństwa polskiego.

3. Najważniejsze zadania nauczyciela podczas lekcji 2
Lekcja 2 wymaga od nauczyciela utrzymania dyscypliny samodzielnej pracy
uczniów na komputerach oraz motywowania uczniów do udzielania przemyślanych odpowiedzi w testach i powtarzania testów, jeśli wynik nie był zadowalający. Komentarze nauczyciela mogą wspomagać zrozumienie trudnych
zagadnień z historii kształtowania się pojęcia społeczeństwo obywatelskie.
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4. Wskazówki metodyczne do lekcji 2
W których momentach najlepiej włączyć interakcję nauczyciela z klasą?
Sugerujemy, aby wykorzystać momenty zakończenia testów na wspólne omówienie ich wyników i przedyskutowanie najtrudniejszych elementów materiału.
Takimi momentami są::
> zakończenie pierwszego modułu lekcji 2 kursu e-learningowego, obejmującego wprowadzenie pojęć naród, państwo, społeczeństwo i społeczeństwo
obywatelskie poprzez cztery pytania testowe;
> zakończenie testu punktowanego po module lekcji 2, prezentującego
klasyczną teorię republikańską i indywidualistyczną tradycję liberalną
w kształtowaniu się pojęcia społeczeństwo obywatelskie;
> zakończenie testu punktowanego po module lekcji 2, prezentującego
współczesne widzenie koncepcji społeczeństwa obywatelskiego, po temacie „Społeczeństwo obywatelskie a naród";
> zakończenie lekcji 2, dotyczące społecznego zaangażowania Polaków.

5. Wskazówki metodyczne do prowadzenia interakcji z klasą
a) Zakończenie pierwszego modułu lekcji 2. w kursie e-learningowym,
który obejmuje wprowadzenie pojęć: naród, państwo, społeczeństwo
i społeczeństwo obywatelskie, poprzez cztery pytania testowe. Sugestie dla
nauczyciela:
> Proponujemy zwrócenie uwagi na układ poprawnych wyników testu w klasie np. poprzez zapisanie na tablicy liczby poprawnych/niepoprawnych
odpowiedzi i ustalenie w rozmowie z klasą, co było dla niej najtrudniejsze;
> Warto wyjaśnić i powtórzyć z klasą najistotniejsze definicje, z zapamiętaniem lub zrozumieniem których uczniowie mieli trudności.
b) Zakończenie testu punktowanego po module lekcji 2., prezentującego klasyczną teorię republikańską i indywidualistyczną tradycję liberalną w kształtowaniu się pojęcia społeczeństwo obywatelskie. Sugestie dla nauczyciela:
> Proponujemy zwrócenie uwagi na układ poprawnych wyników testu w klasie np. poprzez zapisanie na tablicy liczby poprawnych/niepoprawnych
odpowiedzi i ustalenie w rozmowie z klasą, co było dla nich najtrudniejsze.
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> Warto wyjaśnić i powtórzyć z klasą najistotniejsze fakty, pojęcia i wnioski,
z zapamiętaniem lub zrozumieniem których uczniowie mieli trudności.
Sugerujemy wykorzystanie do wspólnego omówienia z uczniami podsumowania zawartego w zagadnieniu „Współczesna koncepcja społeczeństwa
obywatelskiego a tradycja republikańska i liberalna".
c) Zakończenie testu punktowanego (jedno pytanie) po module lekcji 2, prezentującego współczesne widzenie koncepcji społeczeństwa obywatelskiego, po zagadnieniu „Społeczeństwo obywatelskie a naród". Sugestie dla
nauczyciela:
> Proponujemy zwrócenie uwagi na myśl Cypriana Kamila Norwida: „Jesteśmy żadnym społeczeństwem. Jesteśmy wielkim sztandarem narodowym".
Jeżeli będzie czas, można poprowadzić krótką dyskusję, jak uczniowie rozumieją słowa C.K. Norwida i czy są one dziś aktualne?
> Warto w zamknięciu ewentualnej dyskusji wykorzystać wnioski, zawarte
w temacie „Społeczeństwo obywatelskie a kultura obywatelska", pokazując
w jaki sposób tradycje narodowe należy przekształcać w odpowiednie wartości i kulturę obywatelską.
d) Moduł kończący lekcję 2., dotyczący społecznego zaangażowania Polaków.
Sugestie dla nauczyciela:
> Sugerujemy przeprowadzenie wspólnie z klasą analizy danych statystycznych, podanych w ostatniej części lekcji 2. Forma: pogadanka, dyskusja, inne
— w zależności od pomysłu i stylu pracy nauczyciela. Warto przedyskutować
z uczniami, czy ich spostrzeżenia z najbliższego otoczenia są zgodne z podanymi informacjami.

6. Dodatkowe zadanie do pracy domowej z lekcji i. wprowadzającej
Przypomnienie
Praca samodzielna z lekcji i. ma być gotowa na lekcję 3. W treści pracy samodzielnej uczniowie otrzymali polecenie, żeby każda grupa zaznaczyła na swojej planszy
jeden z opisanych przez siebie problemów, wskazując w ten sposób problem, którym chce zająć się w najbliższej przyszłości sama lub we współpracy z innymi.
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Zadanie dodatkowe (uzupełniające) do pracy samodzielnej
Każda grupa odpowie pisemnie na pytanie: „Komu i w jaki sposób pomożemy,
zajmując się wybranym problemem?". Odpowiedź grupy może mieć formę
otwartej wypowiedzi lub tabeli. Istotne, aby wskazywała, komu będzie udzielona pomoc, w jaki sposób i w jakim zakresie. Odpowiedzi należy oddać na kartkach nauczycielowi na 3 lekcji wraz z planszą do zadania z lekcji 1.

Lekcja 3. Zasadność podziału na III sektory.
Rola III sektora w społeczeństwie obywatelskim
Czas trwania:
45-60 minut.

1. Streszczenie lekcji
Lekcja 3 objaśnia podział organizacji społeczeństwa obywatelskiego na trzy sektory, a następnie prezentuje podstawowe informacje i zasady funkcjonowania
III sektora w Polsce. Wyjaśnione jest także pojęcie „organizacji pożytku publicznego" w Polsce.
Ważnym elementem lekcji 3 są przykłady organizacji pozarządowych i krótkie
opisy ich działalności, a także prezentacja podziału organizacji trzeciego sektora. Zajęcia warsztatowe służą przełożeniu wiedzy teoretycznej na umiejętności
praktycznego planowania projektu społecznego.

2. Cel lekcji
Celem lekcji 3 jest pogłębienie zrozumienia pojęcia społeczeństwo obywatelskie
przez poznanie funkcjonującego w Polsce podziału na trzy sektory oraz przykłady działających fundacji i stowarzyszeń.
Lekcję 3 zamykają zajęcia warsztatowe, pogłębiające zrozumienie i akceptację
aktywności społecznej i kształcące umiejętności planowania projektu społecznego.
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3. Kluczowe zadanie nauczyciela w trakcie lekcji
W trakcie lekcji 3 ważnym zadaniem nauczyciela jest utrzymanie dyscypliny czasowej w taki sposób, aby zostało wystarczająco dużo czasu na poprowadzenie
zajęć warsztatowych.
Najistotniejsze jest jednak przeprowadzenie zajęć warsztatowych w taki sposób,
żeby uczniowie zrozumieli, na czym polega „działanie społeczne" i nauczyli się
je planować.

4. Wskazówki metodyczne do lekcji 3 w trakcie pracy z kursem
W których momentach najlepiej włączyć interakcję nauczyciela z klasą? Sugerujemy, aby wykorzystać do krótkich dyskusji tę część lekcji, w której prezentowane są przykłady fundacji i stowarzyszeń oraz podsumowanie testu przez
wspólne omówienie wyników.
W tej lekcji najistotniejsze jest wygospodarowanie czasu na zajęcia warsztatowe, więc przerywniki powinny być krótkie, ożywić klasę i podsumować najważniejsze informacje z danej lekcji. Przykłady zagadnień do dyskusji i na podsumowanie testu
> W trakcie zapoznawania się uczniów z przykładami fundacji i stowarzyszeń
można zachęcić ich do podania innych znanych organizacji i ich projektów.
> Po zakończeniu testu można podsumować wyniki całej klasy, np. poprzez
zapisanie na tablicy liczby poprawnych/niepoprawnych odpowiedzi i ustalenie w rozmowie z klasą, co było dla nich najtrudniejsze. Sugerujemy
przy tym utrwalenie definicji trzech sektorów, fundacji i stowarzyszenia i zwrócenie uwagi na zdanie: „Aktywność społeczna obywateli
świadczy o poziomie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego".

5. Praca warsztatowa — wskazówki metodyczne
1) Sugerujemy, aby jeszcze przed rozpoczęciem lekcji wywiesić wszystkie plansze przygotowane przez uczniów w ramach pracy samodzielnej, zadanej na
lekcji 1.
2) Nauczyciel wybiera 2 plansze, które omówi wspólnie z klasą. Powinny to być
plansze, na których można będzie nanieść jakieś niewielkie korekty w trakMATERIAŁY EDUKACYJNE
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cie analizy. Nie powinno to być ani najlepsze, ani najsłabsze opracowanie, tylko tzw. średnie. Nauczyciel zaznacza, że wybrał plansze losowo, ponieważ wszystkie prace zasługują na uwagę, ale nie ma czasu, aby każdą
omówić.
3) Wspólnie z klasą nauczyciel omawia po jednym przykładzie z tych plansz,
pytając o opinie i ewentualne sugestie, co poprawić, dodać, zmienić. Uwagi
notuje nauczyciel (oszczędność czasu) bezpośrednio na planszach, a jeśli
nie ma miejsca, to na tablicy. Poprawki na planszy nie powinny być dokonywane kolorem czerwonym.
4) Następnie nauczyciel odczytuje głośno problemy zaznaczone jako „do realizacji" na planszach wszystkich grup, wyrażając aprobatę i chwaląc, choćby
za najdrobniejsze elementy. Wzmocnienie pozytywne jest w tym momencie kluczowym zadaniem nauczyciela i służy do zmotywowania uczniów
do dalszej pracy nad zagadnieniem.
5) Jeśli w trakcie odczytywania z plansz zaznaczonych „do realizacji" problemów nauczyciel natrafi na niejasne lub błędne sformułowania, prosimy
o delikatne wskazanie, że trzeba to będzie dopracować, i przeprowadzenie rozmowy z grupą opracowująca planszę po lekcji. Jednocześnie prosimy, aby w tym opracowaniu znaleźć jakiś element, który zasłuży na pochwałę przed klasą.
6) Nauczyciel przechodzi do pracy warsztatowej, usadzając uczniów tak, aby
wszystkie grupy, które wspólnie opracowały plansze w ramach pracy samodzielnej, mogły teraz także razem pracować.
7) Każda grupa pracuje nad problemem, który zaznaczyła na swojej planszy.
Grupa może zmienić zdanie, ale pracuje nad problemem, który na jej planszy był opracowany.
8) Nauczyciel uprzedza, że wybrany do dalszego opracowania problem będzie
przedmiotem dalszej pracy, nie tylko na tej lekcji.
9) Nauczyciel rozdaje uczniom kartki z szablonem PLAN DZIAŁAŃ (PROJEKT),
uczniowie pracują nad nim, korzystając z wykonanych prac samodzielnych
— tabeli i pisemnego opracowania zagadnienia „Komu i w jaki sposób chcemy pomóc rozwiązując wskazany problem?".
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10) Uczniowie powinni pod opieką nauczyciela opracować na lekcji przynajmniej jeden pełny przykład działania wraz z opisem, wypełniając wszystkie
rubryki tabeli.

6. Praca domowa
Termin
Praca musi być gotowa na lekcję 4. w cyklu opartym na kursie e-learningowym
Społeczeństwo obywatelskie.
Treść pracy samodzielnej
Praca samodzielna polega na pełnym zaplanowaniu działań do opracowywanego problemu, według załączonego wzoru, na bazie rozpoczętej w klasie pracy.
Sposób realizacji pracy samodzielnej
Zadanie powinno być realizowane w tych samych trzyosobowych zespołach, jak
poprzednie zadania. W szczególnych przypadkach nauczyciel podejmuje decyzje o zmianie składu danego zespołu. Każda grupa przedstawia zadanie wykonane w formie planszy, podobnie jak było w przypadku zadania z lekcji 1, aby
odczas lekcji 4. z cyklu „Społeczeństwo obywatelskie" można było wszystkie
plansze umieścić w widocznym miejscu. Plansza powinna być wykonana według wzoru, podanego poniżej i używanego do pracy warsztatowej w czasie lekcji.

PLAN DZIAŁAŃ (PROJEKT) DOTYCZĄCY ROZWIĄZANIA PROBLEMU:
(wpisać problem

zaznaczony

na

planszy)

POMYSŁODAWCY:
Komu chcemy pomóc?
Co chcemy osiągnąć?
Plan działań i środki finansowe (tabela poniżej)
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Plan działań i środki finansowe (budżet):

Co zrobimy? —
czyli planowane
działania.

Kto to może
zrobić?
— czyli kogo
potrzebujemy
do naszego
projektu.

Stworzenie
np. plakatu
informacyjnego
na dany temat.

2 uczniów
z koła
plastycznego.

Co trzeba
kupić i za
co zapłacić?
— czyli na
co będą
potrzebne
pieniądze?

Ile będzie
kosztowało
wykonanie
planowanego
działania?

Arkusze
papieru,
flamastry,
farby, papier
kolorowy itp.

Arkusze papieru
— 20 zł;
flamastry
— 20 zł itd.

Jakie materiały
już mamy,
które możemy
wykorzystać?

SUMA POTRZEBNYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH:

SKĄD WZIĄĆ PIENIĄDZE? LISTA POMYSŁÓW:
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Lekcja 4. Możliwości wolontariatu w Polsce.
Korzyści z bycia wolontariuszem
Czas trwania lekcji
45-60 minut

1. Streszczenie lekcji
Lekcja 4 zawiera dwa zasadnicze moduły.
I. Pierwszy z nich omawia zagadnienie wolontariatu w Polsce, przechodząc
od podstaw prawnych wolontariatu, przez prawa wolontariusza aż do korzyści
z bycia wolontariuszem. Uczniowie dowiedzą się w tej lekcji także jakie prace
może wykonywać wolontariusz i gdzie można się zgłaszać, aby aktywnie działać
w organizacjach pozarządowych.
II. Drugi moduł tematyczny dotyczy przykładów projektów społecznych
i reklamy projektów społecznych. Pokazuje przykłady ciekawych projektów
społecznych i rolę wolontariatu w tych projektach, podkreślając udział młodych
ludzi w działalności społecznej.
Zagadnienie reklamy projektów społecznych opiera się na przykładach czterech
dużych kampanii reklamowych i ma za zadanie uruchomić myślenie: „zwróć
uwagę na to, do kogo mówisz i co chcesz osiągnąć". Takie myślenie jest podstawą każdego — nawet drobnego — sukcesu w działaniach społecznych. Ważnym elementem lekcji 4 jest dyskusja na temat obejrzanych reklam społecznych
i omówienie pracy samodzielnej z lekcji 3.

2. Cel lekcji
Celem lekcji 4 jest zwiększenie poziomu motywacji do aktywnych działań społecznych oraz zainteresowania się wolontariatem. Lekcja 4 powinna ponadto
umocnić postawę akceptacji uczniów dla aktywności społecznej.
W lekcji 4 kształcimy u uczniów także umiejętność praktycznego określania celów działania i sposobu wyrażania pomysłów i projektów dla otoczenia.
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3. Najważniejsze zadania nauczyciela
Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na stosunek uczniów do prezentowanych
informacji i przykładów na temat wolontariatu i projektów społecznych. Ważne
jest wywołanie i utrzymanie zainteresowania uczniów wolontariatem i możliwości zostania wolontariuszem.
W trakcie lekcji 4 niezwykle ważnym zadaniem nauczyciela jest moderowanie
dyskusji uczniów, dotyczącej obejrzanych reklam społecznych. Uczniowie powinni zobaczyć i zrozumieć, że reklama ma swojego określonego adresata i powinna wywołać określone działanie z jego strony. Dlatego tak ważne jest, żeby
zrozumieć, co i komu chcemy powiedzieć i czego od niego oczekujemy po obejrzeniu reklamy.
Niemniej istotne jest omówienie prac samodzielnych z lekcji 3, zmotywowanie
uczniów do dalszej pracy nad własnymi projektami i zainspirowanie do opracowania reklam tych projektów.

4. Wskazówki metodyczne do lekcji 4 w trakcie pracy z kursem
UWAGA OGÓLNA
W trakcie pracy uczniów z lekcją 4. kursu e-learningowego Społeczeństwo obywatelskie wskazana jest stała interakcja nauczyciela z uczniami. Mogą to być np.
krótkie pytania do klasy:
> czy ktoś był kiedyś wolontariuszem?
> czy pracowaliście przy zbiórkach pieniędzy przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy?
> jakie prace chcielibyście wykonywać w organizacjach pozarządowych?
Ważne jest, żeby uczniowie przekładali informacje i przykłady z lekcji 4. na swoje doświadczenia, potrzeby, możliwości i plany. Nie ma potrzeby rozwijać tych
pytań i odpowiedzi w dyskusje lub wykład.
DYSKUSJE MODEROWANE PRZEZ NAUCZYCIELA
a) Dyskusja związana z podsumowaniem wrażeń i opinii uczniów po obejrzeniu przykładów projektów społecznych i wolontariatu
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> Uwaga: Sugerujemy nauczycielowi, żeby zwrócić uwagę, czy uczniowie
obejrzeli wszystkie przykłady, ponieważ kolejność i zakres oglądania są dowolne.
> Krótką dyskusję (maks. 10 minut) inicjujemy pytaniami: „Który z obejrzanych projektów społecznych uważasz za najciekawszy i dlaczego? W którym chciałbyś wziąć udział?".
> Ta dyskusja nie musi zakończyć się podsumowaniem i wnioskami, ponieważ
jej celem jest wywołanie emocji i zaangażowania uczniów w omawiane
zagadnienie oraz skierowanie myślenia na własne możliwości ucznia. Istotne jest, żeby jak najwięcej uczniów wypowiedziało się lub w inny sposób
podzieliło się swoją opinią (np. przez głosowanie i podniesienie ręki).
a) Dyskusja po obejrzeniu przykładów reklam społecznych
> Ta dyskusja jest ważnym elementem dydaktycznym lekcji 4., dlatego wymaga utrzymania dyscypliny merytorycznej i czasowej.
> Nauczyciel ma tu także dodatkowe zadanie, aby pomóc uczniom zrozumieć nowe pojęcia związane z projektami i reklamą społeczną: cel, adresaci
(grupa docelowa), cel długo- i krótkoterminowy, oczekiwany efekt reklamy
(czyli jakiego działania oczekujemy od adresata reklamy).
W wyniku tej dyskusji obejrzane reklamy powinny zostać podsumowane
z uwzględnieniem pytań, które są umieszczone także na ekranie kursu:
1) Do kogo kierowana jest reklama (kampania reklamowa)? Jakiego problemu
dotyczy obejrzana reklama?
Przykład: kampania reklamowa „Children see, children do", czyli Dzieci robią
to, co widzą, jest kierowana do wszystkich dorosłych, zwłaszcza tych, w których obecności często są dzieci.
2) Jaki cel ma obejrzana reklama? Czy jest to cel długo- czy krótkoterminowy?
Przykład: kampania australijska „Children see, children do", czyli Dzieci robią
to, co widzą ma określony cel długoterminowy, żeby uwrażliwić dorosłych, że
swoim postępowaniem i zachowaniem uczą dzieci, a także zmienić w dłuższym okresie czasu ich zachowanie.
Kampania reklamowa „idź na wybory" ma cel krótkoterminowy, aby spowodować większą frekwencję wyborczą w najbliższych wyborach.

MATERIAŁY EDUKACYJNE

[207]

Społeczeństwo obywatelskie — przewodnik metodyczny

3) Jakie konkretne działanie ma podjąć odbiorca reklamy? Czy ma to być jednorazowe działanie czy trwała zmiana postawy?
Przykład: Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce w swojej reklamie
oczekuje od odbiorcy reklamy wysłania SMS-a pod wskazany numer. Jest to
działanie jednorazowe, pod wpływem wywołanych przez reklamę emocji.
4) Czy podoba Ci się ta reklama? Co można zrobić lepiej?
Przykład: reklama „zatrudnianie niepełnosprawnych" stanowi w materiałach
do kursu przykład, który służy krytyce. Reklama miała zachęcać do zatrudniania niepełnosprawnych. Źle położony akcent w reklamie — powinna skupiać
się na przydatności takich osób, a nie podkreślaniu trudności ze zrozumieniem ich, co może odstraszyć pracodawców, a nie zachęcić do zatrudniania.
Sugerujemy, aby tok dyskusji nadawały kolejne pytania, a uczniowie podawali przykłady z obejrzanych reklam. Nie prowadzimy analizy każdego
przykładu odrębnie. Istotne jest zrozumienie podanych zagadnień na bazie
przykładów.
Uwaga! Sugerujemy sprawdzenie przed lekcją, czy reklamy są dostępne z poziomu kursu (można to zrobić poprzez uruchomienie go na komputerze nauczyciela). Jeśli z jakiegokolwiek powodu reklamy nie będą dostępne, nauczyciel może
wyświetlić dowolne, przygotowane przez siebie reklamy społeczne.

5. Omówienie prac domowych z lekcji 3 i kolejnego etapu
Sugerujemy, aby jeszcze przed rozpoczęciem lekcji wywiesić wszystkie plansze
przygotowane przez uczniów w ramach pracy samodzielnej, zadanej na lekcji
3.
Nauczyciel wybiera 1 planszę, którą omówi wspólnie z klasą. Powinna to być
plansza, na której można będzie nanieść jakieś niewielkie korekty w trakcie analizy. Nie powinno to być ani „najlepsze", ani „najsłabsze" opracowanie, tylko tzw.
średnie. Nauczyciel zaznacza, że wszystkie prace zasługują na uwagę, ale
nie ma czasu, aby każdą omówić.
Wspólnie z klasą nauczyciel omawia projekt opisany na planszy, pytając
o opinie i ewentualne sugestie, co poprawić, dodać, zmienić. Uwagi notuje nauczyciel (oszczędność czasu) bezpośrednio na planszy, a jeśli nie ma miejsca,
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to na tablicy. Poprawki na planszy nie powinny być dokonywane kolorem
czerwonym.
Na przykładzie omawianej planszy nauczyciel przechodzi do omówienia kolejnego zadania: przygotowania reklamy opisanego projektu. Wszystko należy wyraźnie notować na tablicy. Uczniowie powinni robić notatki. Pogadanka
obejmuje kolejno następujące punkty, stanowiące założenia do przygotowania
reklamy:
1) CEL REKLAMY
Przykład: pozyskać wolontariuszy do określonego zadania; zachęcić określoną grupę osób do udziału w planowanym wydarzeniu, np. marszu, wiecu,
wykładzie, prezentacji itp.; zmotywować do zmiany zachowań; zebrać określoną sumę pieniędzy; zachęcić do głosowania w danej sprawie; zebrać używane zabawki; zebrać ciepłe koce i ubrania itd.
2) ADRESACI REKLAMY
Przykład: uczniowie określonych szkół i klas; rodzice uczniów danej szkoły;
dorośli zamieszkujący daną dzielnicę/miejscowość; przedsiębiorcy prywatni
z okolicy; właściciele psów itd.
2) PRZEKAZ REKLAMY
czyli oczekiwane działanie odbiorcy reklamy
Przykład: wrzucenie kartki do urny na głosy; przyniesienie w ustalone miejsce używanej ciepłej odzieży; pozostanie po lekcjach w danym dniu; wpłacenie pieniędzy w określony sposób; napisanie SMS-a; napisanie e-maila itd.
Uwaga! Proponujemy unikanie celów długookresowych, takich jak „uwrażliwienie na określony problem i długofalowa zmiana zachowań", ponieważ tego
typu cele wymagają specjalistycznych kampanii reklamowych, opartych na różnorodnych i wielokrotnie powtarzanych reklamach i informacjach. Jeżeli taki cel
zostanie wypracowany w trakcie pogadanki, nauczyciel powinien powiedzieć
o konieczności zaplanowania całej kampanii w dłuższym okresie czasu.
Komentarz dodatkowy: Prosimy o wyjaśnienie uczniom, że odbiorcą reklamy jest każdy, kto ją obejrzy, przeczyta. Najważniejszym odbiorcą jest ten,
do kogo adresowaliśmy naszą reklamę, czyli adresat. To o jego reakcję najbardziej nam chodzi przy planowaniu efektu reklamy.
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6. Praca domowa
Termin ustala nauczyciel. Uczniowie powinni mieć odpowiednią ilość czasu na
wykonanie tej pracy. Sugerujemy okres nie krótszy niż dwa tygodnie.
Uwaga! W tym okresie należy podtrzymać motywację uczniów i skupienie
na projektach. Może temu służyć np. postawienie urny i głosowanie na najciekawszy projekt klasowy. Byłoby ciekawym przedsięwzięciem, gdyby nauczyciel
patronował potem zrealizowaniu wybranego projektu przez klasę.
W miejscu, gdzie jest urna, uczniowie powinni mieć dostęp do opisów projektów na planszach. Jeżeli nie ma takiej możliwości w sali, można zrobić zdjęcia
plansz i przy urnie przygotować tablicę ze zdjęciami plansz. Jeżeli są możliwości,
nauczyciel może także przeprowadzić głosowanie przez Internet, umieszczając
np. na specjalnej stronie zdjęcia plansz.
Uwaga! Plansze warto oznaczyć jakimiś symbolami lub numerami, żeby w jednakowy sposób wskazywano je w głosowaniu.
Wykonanie pracy samodzielnej
Praca samodzielna polega na wykonaniu wyliczonych poniżej zadań.
1) Opracowaniu założeń do reklamy projektu przygotowanego na planszy
przez każdy zespół uczniów; uczniowie przygotowują założenia do reklamy
na bazie przykładu, opracowanego na lekcji; obowiązują trzy punkty:
> cel reklamy;
> adresaci reklamy;
> przekaz reklamy, czyli oczekiwane działanie odbiorcy reklamy.
2) Przygotowaniu reklamy projektu, zgodnie z opracowanymi założeniami; reklama może mieć dowolną formę: filmu, nagrania dźwiękowego, ulotki, plakatu.
Dodatkowe wskazówki
Realizacja i prezentacja wyników pracy samodzielnej:
1) Zadanie powinno być realizowane w tych samych trzyosobowych zespołach,
co poprzednie zadania. W szczególnych przypadkach nauczyciel podejmuje
decyzję o zmianie składu danego zespołu.
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2) Sugerujemy zorganizowanie specjalnej lekcji poświęconej prezentacjom
projektów. Każdy zespół powinien przedstawić swój projekt na bazie opracowanej planszy oraz zaprezentować przygotowaną reklamę.
3) Sugerujemy, aby na zakończenie pokazów wybrać w drodze głosowania
trzy najlepsze reklamy i wyróżnić autorów. Pomysł na nagrodę zostawiamy
inwencji nauczyciela.
4) Na zakończenie pokazów można np. odczytać wyniki głosowania na projekt i zdecydować z uczniami, co zrobić, żeby projekt ten został wdrożony
w życie. Uczniowie, którzy opracowali najlepsze reklamy powinni wejść
„automatycznie" do zespołu marketingowego projektu.

6. Test zaliczeniowy kursu e-learningowego Społeczeństwo obywatelskie
Test wymaga skupienia i nie jest wskazana presja czasu. Sugerujemy wykonanie testu przez uczniów w ramach odrębnej lekcji, zamiast klasówki.
Test można powtórzyć i warto zachęcać uczniów, żeby go powtórzyli dla poprawienia wyników. Jeżeli są takie możliwości, można w ramach powtórzenia udostępniać uczniom kurs. Test nie tylko sprawdza wiedzę, ale także ją utrwala,
zwiększa zrozumienie i buduje umiejętność operowania posiadanymi informacjami. Warto więc stworzyć uczniom warunki, aby jak najwięcej się nauczyli i powtórzyli w okresie poprzedzającym test. Dobry wynik testu oparty
na faktycznej wiedzy uczniów, to element utrwalania ich umiejętności i zmian
w postawach.
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