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POÏAKOVANIE

Viac ako �tyri roky, odvtedy èo sa zrodila my�lienka napísa� túto kni�ku,
sme vyu�ívali vedomosti, skúsenosti, pomoc a tvorivos� mnohých organizácií
a jednotlivcov z celého sveta. Je skoro nemo�né ich v�etkých vymenova� a po-
ïakova� sa im. Tí, ktorých tu spomíname, sú tí, ktorých rady a pomoc sme
vyu�ívali najviac.

Príruèka by nevznikla bez ve¾kého úsilia a práce, ktorú do nej vlo�ili Nick
Wilson a Branka Emer�iæ, nevznikla by ani bez cenných komentárov Felisy Tib-
bitts, Nancy Flowers, Hugha Starkeyho, Jany Kvieèinskej, Coriny Leca, Jany
Ondráèkovej a Cheryl Law.

Kerry Howard, Ulrike Zimmermann a Anna Henry prepísali väè�inu textov.

Zvlá�� ïakujeme jednotlivcom a organizáciám, ktorí nás celý èas podporo-
vali v na�om úsilí a delili sa s nami o svoje znalosti a materiály, ktoré sme pri-
spôsobili a zaèlenili do tejto kni�ky. Sú to najmä:
The Citizenship Foundation,Ve¾ká Británia; Centre International de Formation
a l�Enseignement des Droits de l�Homme, �vajèiarsko; Council of Europe �
Centrum pre ¾udské práva; David Shiman � Amnesty International, Spojené
�táty Americké; Gerald Kador � Amnesty International, Rakúsko; Gerard Mensik
a Harry Hummel � Amnesty International, Holandsko; Humanities Education
Centre Tower Hamlets PDC � Ve¾ká Británia; Minority Rights Group � Ve¾ká Bri-
tánia; The Netherlands Helsinky Committee; Save the Children Fund � Ve¾ká
Británia; William Kriedler a Thomas Lickona.

Ospravedlòujeme sa v�etkým, ktorých sme v tomto prvom vydaní nespome-
nuli. Nechceli sme tým znevá�i� ich prínos a pomoc pri vytvorení tejto kni�ky.
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Táto príruèka je urèená uèite¾om a v�etkým ostatným, ktorí pracujú s mla-
dými ¾uïmi, a ktorí sa rozhodli prispie� k zaèleneniu ¾udských práv do vzde-
lávania. Príruèka poskytuje základné informácie z tejto oblasti. Aktivity v nej
sú zoradené pod¾a veku � od aktivít pre najmlad�ie deti po aktivity pre tých
star�ích. Obsahuje metodické odporúèania, ktoré sú urèené najmä tým, ktorí
chcú vniknú� hlb�ie do podstaty výchovy k ¾udským právam. Príruèka je svo-
jím obsahom viac praktická ako teoretická.

Kni�ka vznikla ako prirodzená reakcia na po�iadavku èlenov rôznych sku-
pín Amnesty International, ale aj iných aktivistov zo strednej a východnej Eu-
rópy. Tak�e v�etky materiály, ktoré sa v nej nachádzajú, boli napísané alebo
upravené tak, aby zoh¾adòovali potreby tejto èasti sveta. Je dobré, aby ste
na túto skutoènos� mysleli, ak by ste chceli pou�íva� túto príruèku v iných
regiónoch a oblastiach. Mô�e sa sta�, �e nieèo bude treba upravi�.

Èoko¾vek, èo budete pova�ova� za u�itoèné, smiete kopírova�, prelo�i� do
vá�ho jazyka, alebo upravi�. Ak bývate v Európe, predtým, ako sa pustíte do
prekladu alebo adaptácie, skontaktujte sa so Sekretariátom Amnesty Interna-
tional, oddelením pre rozvoj, a zistite si, èi u� náhodou preklad alebo adap-
tácia kni�ky vo va�om jazyku neexistujú. S otázkami o príruèke a jej vyu�ití,
alebo ak potrebujete viac kópií príruèky, sa mô�ete obráti� na oddelenie vý-
chovy k ¾udským právam Amnesty International, ktoré sa nachádza na medzi-
národnom sekretariáte Amnesty International v Londýne. Pracovníci tohto
oddelenia vám poskytnú informácie aj o iných publikáciách z danej oblasti.

Londýn február 1997

Amnesty International Index è.: POL 32/04/95
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èas� prvá:

prvé kroky
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♥ Èo je výchova k ¾udským právam? strana 17
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Èo sú ¾udské práva?

¼udské práva vymedzujú postavenie èloveka v spoloènosti a bez nich by èlovek nemo-
hol �i� dôstojne ako plnohodnotná ¾udská bytos�. ¼udské práva sú zdrojom slobôd, spra-
vodlivosti a mieru. Ich re�pektovanie zaruèuje èloveku i ¾udstvu plnohodnotný rozvoj.

¼udské práva sa zrodili a svoje korene majú v bojoch za slobodu a rovnos� v�ade na
svete. Základné piliere ¾udských práv � úctu k ¾udskému �ivotu a ¾udskej dôstojnosti �
nájdeme aj vo väè�ine nábo�enstiev a filozofií.

Sú zakotvené vo V�eobecnej deklarácií ¾udských práv. Aj iné dokumenty, ako naprí-
klad rôzne Dohovory o ¾udských právach, zaväzujú vlády kona� v zmysle ¾udských práv
a tie� im stanovujú, èo nesmú robi�, ak chcú dodr�iava� ¾udské práva svojich obèanov.

Charakteristika ¾udských práv

� ¼udské práva sa nedajú kúpi�, získa�, èi zdedi�, patria v�etkým ¾uïom jednoducho preto,
�e sú ¾uïmi � sú �prirodzené� pre ka�dého èloveka.

� ¼udské práva sú rovnaké pre ka�dého, bez oh¾adu na jeho rasu, pohlavie, nábo�en-
stvo, politické èi iné názory, národnos� alebo sociálny pôvod. V�etci ¾udia sa rodia slo-
bodní a rovní v dôstojnosti a vo v�etkých právach � ¾udské práva sú �univerzálne�.

� ¼udské práva sa nedajú niekomu vzia� � nikto nemá právo upiera� práva inému z aké-
hoko¾vek dôvodu. ¼udia majú ¾udské práva aj vtedy, ak im ich vlády ich krajín nepri-
znávajú, alebo ak ich poru�ujú � napríklad poèas otroctva, hoci boli práva poru�ova-
né, neprestali existova� � práva sú �neodòate¾né�.

� Aby ¾udstvo mohlo �i� dôstojne � musia mu by� priznané v�etky slobody, právo na
bezpeènos� a primeranú �ivotnú úroveò � ¾udské práva sú �nedelite¾né�.

Kategórie práv

PRÁVA MO�NO ROZDELI� DO TROCH KATEGÓRIÍ:

1. Obèianske a politické práva (nazývame ich tie� �práva prvej generácie�). Sú to práva
garantujúce rôzne slobody, ako napríklad: právo na �ivot, na slobodu a osobnú bez-
peènos�, zákaz týrania a otroctva, právo zúèastòova� sa na politickom �ivote, slobo-
da myslenia, prejavu, presvedèenia a nábo�enského vierovyznania, sloboda zhroma�-
ïovania.

2. Ekonomické a sociálne práva (nazývame ich tie� �práva druhej generácie�). Zabezpe-
èujú èloveku pocit istoty,ako napr. právo na prácu, na vzdelanie, primeranú �ivotnú
úroveò, jedlo, prístre�ie a zdravotnú starostlivos�.

3. Práva na ochranu �ivotného prostredia, kultúrne práva a právo na rozvoj (nazývajú sa
tie� �práva tretej generácie�). Hovoria o práve èloveka na �ivot v èistom a pred nièe-
ním chránenom prostredí a o práve na kultúrny, politický a ekonomický rozvoj.
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Ak hovoríme, �e v�etci ¾udia majú rovnaké práva, v tomto istom tvrdení je aj obsiah-
nuté, �e ka�dý èlovek musí ma� zodpovednos� za ochranu ¾udských práv a musí si cti�
práva iných ¾udí.

V�EOBECNÁ DEKLARÁCIA ¼UDSKÝCH PRÁV

Najroz�írenej�ie uznávaným dokumentom o ¾udských právach na svete je V�eobec-
ná deklarácia ¾udských práv (VD¼P). Jej ústrednou my�lienkou je prirodzená hodnota
ka�dého ¾udského �ivota. Deklarácia bola prijatá 10. decembra 1948 Organizáciou Spo-
jených národov (hoci 8 krajín sa zdr�alo hlasovania). Deklarácia zakotvuje základné práva
v�etkých obyvate¾ov Zeme bez oh¾adu na rasu, farbu pleti, pohlavie, jazyk, nábo�en-
stvo, politické a iné názory, národnos� a spoloèenský pôvod, majetok, narodenie ale-
bo spoloèenské postavenie. Vlády, ktoré sa k VD¼P prihlásili, s¾úbili, �e budú zachová-
va� istú úroveò práv, nie iba svojich vlastných obèanov, ale aj obèanov iných krajín. Inými
slovami, �tátne hranice nie sú preká�kou, ak chcete poskytnú� pomoc iným ¾uïom v ich
zápase za uplatòovanie práv. Od roku 1948 V�eobecná deklarácia slú�i ako medziná-
rodná norma stanovujúca istú úroveò ¾udských práv. V roku 1993 svetová konferencia
171 �tátov, ktoré reprezentovali 99 % obyvate¾stva sveta, potvrdila svoje záväzky voèi
¾udským právam.

Právna záväznos�
Napriek tomu, �e V�eobecná deklarácia ¾udských práv slú�ila a slú�i ako zdroj in�pirá-

cie pri vytváraní väè�iny medzinárodných zákonov o ¾udských právach, sama o sebe nie
je právne záväzným dokumentom. Av�ak aj ako v�eobecné vyhlásenie princípov má moc
silne ovplyvòova� svetovú verejnú mienku. Tieto princípy boli pretavené do právnej po-
doby napríklad v Medzinárodnom pakte o obèianskych a politických právach a v Medzi-
národnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach. Krajiny, ktoré pod-
písali tieto pakty, sa zaviazali k tvorbe zákonov chrániacich ¾udské práva.

Av�ak viac ne� polovica �tátov sveta neratifikovala tieto pakty.
Na regionálnej úrovni tie� existujú mechanizmy na ochranu ¾udských práv, ktoré sa

in�pirovali V�eobecnou deklaráciou ¾udských práv, ako napríklad: Africká charta práv ¾udí
a národov, Európsky dohovor o ¾udských právach, Americký dohovor o ¾udských právach.
Aj mnohé domáce zákony, prijaté pre jednu krajinu, chránia ¾udské práva.

Prvé úvahy o tom, èo sú ¾udské práva

Aby sa vám ¾ah�ie uva�ovalo o ¾udských právach, vypí�te si najskôr na papier, èo si
myslíte, �e ¾udské práva sú a aké prípadne poznáte. Ak to budete robi� v skupinách, najprv
si to napí�te ka�dý sám a a� potom sa pode¾te medzi sebou o svoje názory. Pozrite si
V�eobecnú deklaráciu ¾udských práv v piatej èasti tejto príruèky. Porovnajte svoj zoznam
¾udských práv s právami, ktoré sú tam. Obsahuje V�eobecná deklarácia ¾udských práv aj
tie, ktoré ste si vy napísali do svojho zoznamu?
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Èo je výchova k ¾udským právam?

Výchova k ¾udským právam je výchova �o� ale aj �k ochrane� ¾udských práv. Napríklad:
� Uèi� ¾udí o medzinárodnom práve alebo o poru�ovaní ¾udských práv, o týraní, je vzde-

lávaním o ¾udských právach.
� Uèi� ¾udí re�pektova� a chráni� práva, je výchova k ochrane ¾udských práv.

Celá výchova k ¾udským právam vedie ¾udí k momentu, v ktorom pochopia, èo sú ¾udské
práva a pocítia, �e ¾udské práva si treba vá�i� a bráni� ich.

Táto príruèka vám mô�e pomôc� vo vzdelávaní o, ale aj vo výchove k ochrane ¾udských
práv. Cvièenia vypestujú v de�och zruènosti, poskytnú im vedomosti a vychovajú v nich
postoje, ktoré budú potrebova� k budovaniu sveta, v ktorom u� nebudú ohrozované ¾ud-
ské práva.

Tieto tri zlo�ky sú zakomponované do ka�dého cvièenia a prepojené v pou�itej metó-
de, ktorej efektívnos� závisí od miery úèasti jednotlivca v procese výchovy alebo uèenia.
Participatívna metóda je pova�ovaná uèite¾mi ¾udských práv za najúèinnej�í a najmocnej-
�í nástroj na rozvíjanie zruèností a postojov, ako aj vedomostí v procese uèenia u detí
i u dospelých. Diagram na strane 18 mô�e poslú�i� ako vizuálna pomôcka, ktorá vám po-
mô�e predstavi� si lep�ie vz�ah medzi zruènos�ami, vedomos�ami, postojmi a spome-
nutou metódou. (Pozri tie� stranu 47 na lep�ie pochopenie tohto modelu alebo ako po-
môcku pri tvorbe a analýze vlastných cvièení o ¾udských právach).

Zruènosti: napríklad poèúvanie iných, analýza problémov, schopnos� spolupracova�,
schopnos� komunikácie, schopnos� rie�i� problémy a hodnoti� daný stav. Tieto zruènosti
pomô�u de�om pri:
� hodnotení sveta okolo nich
� porozumení, �e cez ¾udské práva sa dá zlep�i� ich vlastný �ivot a aj �ivot iných
� aktívnej úèasti na ochrane ¾udských práv

Vedomosti: napríklad poznatky o existencii dokumentov o ¾udských právach a znalos�
jednotlivých práv v nich zakotvených, uvedomenie si v�eobecnej platnosti práv a ich
neodòate¾nosti. Patrí sem aj získanie informácie o dôsledkoch poru�ovania ¾udských práv.
Toto poznanie pomáha de�om pri ochrane vlastných práv a práv iných ¾udí.

Postoje: napríklad uvedomenie si dôle�itosti ¾udských práv; ¾udskej dôstojnosti, vlastnej
ka�dému èloveku; nutnos� re�pektova� práva, výhod spolupráce oproti sú�a�ivosti, uve-
domenie si zodpovednosti za vlastné èiny a mo�nosti zlep�i� svet, ak sa o to
pokúsime.Tieto postoje pomáhajú de�om k rozvoju morálky a pripravujú ich na plnohod-
notnú úèas� na �ivote spoloènosti.

Metodika: Participatívna metodika, interaktívna metodika úplne v�ahuje deti do pro-
cesu uèenia. Spolu so svojím uèite¾om sa stávajú aktívnymi objavite¾mi sveta okolo seba,
teda nie len pasívnymi prijímate¾mi uèite¾ových výkladov. Táto metóda je zvlá�� vhodná
pre výchovu k ¾udským právam, kde v mnohých situáciách namiesto jednej �správnej�
odpovede nachádzame mno�stvo rozlièných názorov na jednu a tú istú vec.
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HRA �ÈO JE PODSTATNÉ?�

Nasledujúce cvièenie vám pomô�e pri uva�ovaní o právach. Najlep�ie sa hrá v skupi-
nách. Ka�dá skupina si vezme 10 odstavcov V�eobecnej deklarácie ¾udských práv (pozri
strana 157). Napríklad: jedna skupina sa zaoberá èlánkami 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22,
25, 28. Druhá skupina èlánkami 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29. Tretia skupina èlánka-
mi 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Skúste urèi� ich podstatu, princípy, ktoré sú pre ne
spoloèné. Prediskutujte va�e názory. Preèo sú tieto princípy dôle�ité? Aké praktické zmeny
by sa udiali vo va�ej krajine, keby tieto princípy v�etci re�pektovali? Napríklad, èo by sa
zmenilo va�ou úèas�ou v miestnej samospráve? Princípy, na ktoré sami prídete, mô�u by�
nasledovné:

Zodpovednos� Spravodlivos� Sloboda
Rovnos� Tolerancia Solidarita
Bezpeènos� Identita Mier

Faktory, ktoré musia by� prítomné v ka�dom cvièení

vedomosti postoje

metodika

zruènosti
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Èasté otázky
       o ¾udských právach

Nad takýmito a inými otázkami sa èasto zamý�¾ajú uèitelia, ktorí sa rozhodujú o zave-
dení výchovy k ¾udským právam do svojho vyuèovania. Odpovede, ktoré ponúkame, sú
krátke, ale mo�no vám pomô�u odstráni� va�e obavy a pochybnosti.

Otázka: �Deti sa majú uèi� by� zodpovedné, nie, �e majú nejaké práva.�
Odpoveï: Táto príruèka kladie rovnaký dôraz na práva i zodpovednos�. Cvièenia sú

vytvorené tak, aby ukázali, �e tam, kde sa konèí právo jedného, zaèína sa právo iného,
a �e ka�dý nesie zodpovednos� za re�pektovanie práv ostatných.

Otázka: �Nevzbudzuje téma ¾udských práv strach u mladých ¾udí?�
Odpoveï: Uèenie ¾udských práv je pozitívne, nie negatívne, lebo uèí �iakov o ich pri-

rodzených právach a o dôle�itosti ¾udskej dôstojnosti. Samozrejme, da� �tudentom len
vedomosti o poru�ovaní ¾udských práv nie je správne a mohlo by mladých ¾udí rozladi�.
Av�ak výchova k ¾udským právam sa lí�i od iných výchovných predmetov. Hoci je posta-
vená na poznaní, �e rôzne zlé veci sa na svete dejú, súèasne vyzbrojuje �tudentov u�i-
toènými zruènos�ami, ktoré sa im zídu, ak sa rozhodnú kona� v prospech ochrany ¾ud-
ských práv a vychováva v nich postoje, �e aj v ich moci je meni� zlú situáciu.

Otázka: �Èo robi� v situácii, keï neviem odpoveda� na otázku �tudentov?�
Odpoveï: Pri vyuèovaní ¾udských práv sú odpovede zriedka jednoduché. Na komplex-

né etické otázky nemo�no odpoveda� len áno èi nie. Polo�enie otázky je dôle�itej�ie, ako
nájdenie jednej �správnej� odpovede. Tým, �e deti oboznamujeme s týmito kompliko-
vanými problémami, tým, �e sa nimi zaoberáme, pripravujeme deti na vyrovnanie sa s po-
dobnými situáciami neskôr v �ivote.

V druhej èasti tejto príruèky je mno�stvo metód, ktoré mô�ete pou�i� na to, aby ste
skúmali tému ¾udských práv spolu s va�imi �tudentmi bez toho, aby ste potrebovali
�správnu� odpoveï na ka�dú otázku.

Otázka: �Aký zmysel má pou�ívanie hier?�
Odpoveï: Lep�ie sa nauèíme a zapamätáme si tie veci, ktoré robíme, ako tie, o kto-

rých len poèujeme. Hoci cvièenia v tejto príruèke sú zábavné, majú vá�ny cie¾, zvyèajne
pomáhajú pochopi� podstatu ¾udských práv. Tieto ciele sú vysvetlené na zaèiatku ka�dé-
ho cvièenia. Pozri tie� stranu 17.

Otázka: �Nemáme kopírovací stroj a nemáme dostatok pomôcok.�
Odpoveï: Väè�ina cvièení v tejto príruèke nevy�aduje drahé pomôcky alebo kopíro-

vanie.�

Otázka: �Uèíme obèiansku výchovu a právnu výchovu, nie výchovu k ¾udským právam.�
Odpoveï: V praxi sa zruènosti, poznatky a postoje spojené s ¾udskými právami mô-

�u rozvíja� v rámci mnohých rozlièných predmetov. (Pozri str. 21)
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Otázka: �Chcem uèi� aj dospelých.�
Odpoveï: Táto príruèka je adresovaná �kolám. No mnohé cvièenia mô�u by� pou�ité

aj v práci s dospelými. Druhá èas� obsahuje in�pirácie pre tvorbu vlastných cvièení a v �ies-
tej èasti sú zoznamy organizácií, ktoré mô�u poradi�, ako uèi� ¾udské práva dospelých.

Otázka: �Rodièia, uèitelia a riadite¾ hovoria, �e uèi� ¾udské práva je politická vec.�
Odpoveï: Vedomosti o ¾udských právach zlep�ujú schopnos� aktívneho zapájania sa

�iakov do spoloèenského a politického diania vo svojej krajine. Dôle�ité je tu rozlí�enie
politických zruèností od príslu�nosti k politike jednotlivých strán. Uèitelia nesú ve¾kú
zodpovednos� za zachovanie �neutrality� a za to, aby neovplyvòovali �tudentov v sme-
re konkrétnej politickej strany èi ideológie.

Otázka: �Aký je rozdiel medzi obèianskou výchovou, etickou výchovou, multikultu-
rálnou výchovou,....atï.? Kam patrí výchova k ¾udským právam?�

Odpoveï: V�etky tieto predmety sa trocha lí�ia a èiastoène prekrývajú (pozri diagram 1
na str. 21). Napríklad: cvièenie o re�pektovaní sa navzájom mô�eme pou�i� v rámci hoci-
ktorého z týchto predmetov, ale cvièenia zaoberajúce sa len dokumentmi o ¾udských
právach sú �pecifické pre výchovu o ¾udských právach.

Av�ak participatívna metóda sa rovnako pou�íva vo v�etkých týchto predmetoch. Ako
vidíme na diagrame 2 na str. 21, táto metóda ich pokrýva takmer úplne. Dôle�ité je ma�
na pamäti, �e tieto predmety majú spoloèný cie¾: zdokona¾ova� zruènosti, postoje a ve-
domosti �tudentov do takej miery, aby vedeli robi� morálne rozhodnutia o svete a o svojom
mieste v òom.
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Diagram 1: V�etky tieto predmety pokrývajú trocha rôzne oblasti,
av�ak tieto sa èiastoène prekrývajú

Diagram 2: Metodika, ktorú na predmetoch pou�ívame, je takmer v�etkým spoloèná

Výchova k mieru,
multikulturálne
vzdelávanie

Výchova
k obèianstvu

Výchova k ¾udským právam
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èas� druhá:

nástroje a metódy
♥ Skúmanie stavu ¾udských práv v �kole strana 23

♥ ¼udské práva a uèebné osnovy strana 29

♥ U�itoèné vyuèovacie metódy strana 33

♥ Ako plánova� vlastné cvièenia strana 47

♥ Hodnotenie vyuèovacích aktivít o ¾udských právach strana 50

�Nedajú sa uèi� ¾udské práva spôsobom, ktorý je proti
¾udským právam�

(èeský uèite¾)
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Skúmanie stavu
       ¾udských práv v �kole

Porozumie� ¾udským právam sa dá najlep�ie prostredníctvom vlastného zá�itku. Ka�-
dodenný �kolský �ivot poskytuje takúto mo�nos� a mô�e prispie� k pochopeniu podsta-
ty takých abstraktných pojmov, ako sú sloboda, tolerancia, èestnos� a pravda. Niekedy
v�ak denné �kolské situácie skôr odrádzajú od viery v ¾udské práva, ako by ju posilòova-
li. Predsudky sú èasto dôvodom na upieranie ¾udských práv niektorým ¾uïom v �kole.
Stáva sa tak napríklad aj vtedy, ak si uèitelia nev�ímajú, �e sa �tudenti medzi sebou han-
livo oslovujú, alebo nazývajú opovr�livými prezývkami predstavite¾ov men�ín, nábo�en-
ských alebo etnických skupín.Takýto postoj uèite¾ov vysiela smerom k de�om signály, ktoré
hovoria, �e v tomto prostredí je nezná�anlivos� prijate¾ná. Je dôle�ité zamera� sa na
odstránenie takýchto javov, ak má by� výchova k ¾udským právam úspe�ná.

Aký je stav ¾udských práv u nás v �kole?

Prosím, preèítajte si nasledujúce riadky a porozmý�¾ajte o svojej �kole. Cie¾om týchto
otázok nie je útoèi� na disciplínu a poriadok u vás v �kole, ale u¾ahèi� výchovu k ¾udským
právam vytvorením vhodnej atmosféry v �kole, v ktorej sa ¾udské práva ctia.

VZ�AHY MEDZI �TUDENTMI:
Vyskytujú sa u vás prípady psychického násilia a dejú sa èasto krivdy? Vyskytuje sa u vás

v �kole urá�livé oslovovanie medzi �tudentmi? Vyskytujú sa vo va�ej �kole situácie, v kto-
rých svoju rolu hrajú predsudky jedných �tudentov voèi iným �tudentom? Napr. voèi nie-
ktorým príslu�níkom nábo�enských skupín, voèi dievèatám alebo �tudentom z etnických
men�ín alebo uteèeneckých rodín? Udeje sa nieèo, keï si �tudenti s�a�ujú na toto nási-
lie? Ak áno, je to úèinné?

VZ�AHY MEDZI UÈITE¼MI A �TUDENTMI:
Oèakáva sa od �tudentov bezvýhradná poslu�nos� voèi uèite¾om bez porozumenia

príkazu? Je vypoèutý hlas �tudentov pri tvorbe �kolských pravidiel? Pou�íva sa známko-
vanie ako nástroj na nastolenie disciplíny a zvýhodòuje jedných na úkor iných? Sú �tu-
denti poni�ovaní uèite¾mi? Nie je disciplína príli� tvrdá a ne¾udská? Kedy sa �tudenti stre-
távajú s riadite¾om? Sú dvere na pracovni riadite¾a otvorené alebo zavreté? Pozná riadi-
te¾ mená �tudentov? Oslovujú sa u vás �tudenti krstnými menami alebo priezviskami?
Správate sa ku v�etkým �tudentom rovnako? Existuje �tudentská rada? Sú �tudenti vole-
ní demokraticky do tejto rady?

VZ�AHY MEDZI UÈITE¼MI A VEDENÍM �KOLY:
Majú uèitelia strach s�a�ova� sa, alebo nieèo návrhú� riadite¾ovi? Spolupracujú uèitelia

rozlièných predmetov, ak sa vyskytne na ich predmetoch spoloèná téma? Vymieòajú si
uèitelia skúsenosti medzi sebou? Je uèite¾ský zbor zohratou skupinou? Zavá�i uèite¾ský
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hlas pri rozhodovaní? Je správanie vedenia �koly k uèite¾om rovnaké? Závisia odmeny od
výkonov uèite¾ov alebo od politických a osobných sympatií?

VZ�AHY MEDZI UÈITE¼MI A RODIÈMI:
Majú rodièia strach kritizova� uèite¾ov, keï sa im nepáèi spôsob, akým zaobchádzajú

s ich de�mi alebo majú strach vyjadri� nesúhlas s vyuèovaným obsahom? Obávajú sa, �e
ich s�a�nosti mô�u situáciu ich detí v �kole zhor�i�? Zúèastòujú sa rodièia na �ivote �ko-
ly? Áno? Ak nie, ako by sa to mohlo zlep�i�?

�KOLSKÉ PRAVIDLÁ A PRÍSTUPY:
Aké hodnoty chráni vá� �kolský poriadok? Oèakáva sa od �tudentov slepá poslu�nos�

k pravidlám v záujme poriadku a disciplíny? Existujú pravidlá, ktoré urá�ajú �tudentov,
napr. príkaz pýta� si povolenie ka�dý raz, keï chcú ís� na záchod? Sú tresty za poru�o-
vanie �kolského poriadku neprimerané alebo nespravodlivé? Platia �kolské pravidlá rov-
nako pre v�etkých �tudentov? Mô�u �tudenti spoluvytvára� pravidlá, alebo sú im �zho-
ra� dané?

PROSTREDIE:
Je �ivotné prostredie �koly zdravé? Je tam ihrisko? Sú v triedach záclony alebo kvetiny?

Majú �tudenti vplyv na úpravu svojej triedy? Sú �tudentské obrázky, básnièky a písomné
práce vystavené na stenách? Sú práce menej schopných �tudentov tie� vystavené? Sú �tu-
dijné materiály a zariadenie rovnako prístupné �tudentom bez oh¾adu na ich pohlavie ale-
bo spoloèenské postavenie? Má ka�dý �tudent svoje vlastné miesto, kde si mô�e necha�
svoje veci? Majú �tudenti vlastnú miestnos�, priestor, aby sa mohli stretáva�?

Èo by sa dalo spravi�,
        aby sa zlep�ila atmosféra �koly?

Predchádzajúce otázky sa zameriavali na niektoré oblasti, dôle�ité pre vytvorenie vhod-
nej atmosféry v �kole. Ni��ie sú uvedené návrhy, ktoré vám pomô�u zlep�i� atmosféru.
Vychádzajú z tvrdenia, �e ak sú �tudenti vtiahnutí do tvorby pravidiel a do rozhodova-
nia, èo sa stane, ak pri�lo k poru�eniu niektorého z nich, bude to ma� za následok väè�í
re�pekt �tudentov k pravidlám, ktoré spoluvytvárali.

NÁSILIE, NEZHODY A PREDSUDKY MEDZI �TUDENTMI:
Uèitelia a �tudenti mô�u spolupracova� pri vytváraní ochranných mechanizmov pri

výskyte nepríjemných situácií. Ako príklad uvedieme, èo a ako robi� v prípade, �e sa
vyskytne násilný konflikt.

Vtedy treba:
� zastavi� fyzické a slovné útoky
� odhali� podstatu problému a vy�iada� si struèné stanoviská zúèastnených na konflik-

te, ale aj svedkov
� necha� �tudentov hovori� rad za radom a sna�i� sa ich upokoji�
� po�iada� �tudentov, aby navrhli svoje rie�enie konfliktu, a treba ma� pripravené jed-

nu alebo dva mo�nosti vlastného rie�enia konfliktu
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� diskutova� o mo�nostiach h¾adania spravodlivého rie�enia
� dohodnú� sa na postupe rie�enia a dodr�a� ho. Ak dohodnuté nefunguje, po urèitom

èase sa treba znova poradi� a vymyslie� spolu so �tudentmi iné rie�enie
� zorganizova� diskusiu o tom, èo sa stalo, prerozpráva� udalos� do príbehu, zahra�

si situáciu znova, alebo ju inak umelecky spracova�. Prípadne po�iadajte �tudentov,
aby tento incident porovnali s podobnými zá�itkami, ak sa im u� nieèo podobné
niekedy stalo

PRAVIDLÁ:
Ak �tudenti pova�ujú niektoré pravidlá za zbytoèné, nespravodlivé alebo nezmysel-

né, preèo by sme im nemali dovoli� navrhnú� zmeny? Pravidlá v �kole sú nevyhnutné, ak
chceme predís� zmätku a chaosu, ale ka�dé pravidlo mô�e by� preverené v zmysle, èi je
e�te stále spravodlivé a úèinné. Uèitelia musia by� pripravení urobi� kompromisy a bra�
oh¾ad na potreby svojich �tudentov, ak nimi navrhovaná zmena pravidiel zefektívni chod
�koly. Vtedy �tudenti budú cíti� zodpovednos� za re�pektovanie pravidiel.

TRIEDNICKÉ HODINY:
(PREBRANÉ Z EDUCATING FOR CHARACTER OD T. LICKONA, STR. 149�151)

Triednické hodiny mô�u by� dôle�itým prvým krokom pri ovplyvòovaní atmosféry �koly
v prospech ¾udských práv. Nasledujúce tri strany naèrtávajú krok za krokom postup, ako
zaèa�. Najdôle�itej�ie, naèo treba pamäta� pri zavedení triednických hodín, je to, �e chví¾u
potrvá, kým sa �tudenti nauèia te�i� sa z takýchto stretnutí. Nedajte sa odradi�, ak prvý
pokus nebude úspe�ný!

Triednické hodiny mô�u by� vyu�ité na to, aby ste zapojili �tudentov do plánovania
ich ïal�ieho �túdia, do rie�enia triednych problémov alebo jednoducho na trávenie spo-
loèného èasu v skupine. Dôle�itým sprievodným javom triednických hodín je, �e sa deti
nauèia aktívne sa zapája� � zruènosti, ktorá sa im zíde pri ochrane ¾udských práv. Ni��ie
je uvedený zoznam a popis rôznych typov triednických hodín. Otázky, ktoré tam uvá-
dzame, majú �iakom pomôc� aktívne sa zapoji�. Aby triednické hodiny mali zmysel, musia
sa sta� prostredím, v ktorom sa �tudenti mô�u bezpeène podeli� o svoje pocity a názo-
ry. K tomu prispeje aj to, �e ich nebudete núti� hovori�, ak sami nechcú, �e budete re�-
pektova� ich �právo by� ticho�, ak chcú by� ticho. Potom bude väè�ia pravdepodobnos�,
�e sa na neskor�ích hodinách sa zapoja.

Prispôsobte nasledujúce nápady veku va�ich �tudentov.



26p r v é  k r o k y

TYPY TRIEDNICKÝCH HODÍN

Hodina dobrých správ
Spýtajte sa �tudentov: �Kto má nejaké dobré správy a chcel by sa s nami o ne podeli�?�

Hodina �Kolo � kolo mlynské�.
Vyzvite �tudentov sediacich v kruhu, aby jeden po druhom dokonèili vety, ktoré im

postupne navrhujete. Umo�nite ka�dému vybra� si, èi chce alebo nechce hovori�. Po tom,
èo ka�dý dostal mo�nos� hovori�, uèite¾ mô�e vybra� jeden z výrokov niektorého zo �tu-
dentov ako tému pre ïal�iu diskusiu. Nieko¾ko vzorov nedokonèených viet:
� �Na tejto triede sa mi páèi��
� �Myslím si, �e na�ej triede by pomohlo, keby��
� �Myslím si, �e by sme sa mali skúsi� dohodnú� na��
� �Som prekvapený, preèo��
� �Znepokojuje ma, �e��
� ��elám si, aby��

Hodina komplimentov
Vyzvite �tudentov, aby si vybrali spomedzi seba jedného alebo dvoch. Po�iadajte ostat-

ných �tudentov, aby vybraným povedali, èo sa im na nich páèi, èo na nich obdivujú.

Hodina plánovania
Diskutujte o úlohách na nasledujúce ráno, deò, tý�deò, polrok alebo celý �kolský rok.

Hodina o tvorení pravidiel
Spýtajte sa napríklad: �Aké pravidlá si potrebujeme stanovi� v na�ej triede? Pri hre

v telocvièni? Na výlete?�

Hodina o hodnotení pravidiel
Po�iadajte �tudentov, aby písomne odpovedali na nasledujúce otázky, potom o ich

odpovediach diskutujte. �Aký je ná� �kolský poriadok? Naèo nám je? Sú pravidlá v òom
funkèné? Ak by ste mohli zmeni� niektoré pravidlo, ktoré by to bolo? Poci�ujete, �e by
sme mali niektoré z na�ich triednych pravidiel zmeni� alebo vylep�i�?�

Hodina vlastných hodnotení
Spýtajte sa: �Èo bolo na dne�nom dni dobré?��Èo by sme mohli spravi�, aby ná�

zajtraj�í deò bol e�te lep�í?��Ako by sme mali niektoré veci robi� v budúcnosti, aby do-
padli lep�ie?�

Hodina �Spätná väzba�:
Spýtajte sa �tudentov:�Èo ste sa nauèili na tejto hodine, poèas tejto aktivity (poèas

preberania tohto tematického celku, poèas vypracovania úloh v rámci projektu, z tejto
knihy)?�

Hodina uká�ok �tudentských prác
Jeden alebo dvaja �tudenti prezentujú uká�ky svojej samostatnej práce na projekte,

alebo porozprávajú vlastné príhody.
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Hodina venovaná problémom
Individuálne problémy: �Komu by sme mohli s jeho/jej problémom pomôc�?�
Skupinové problémy: �O akom z triednych problémov by sme mohli hovori�?�
S�a�nosti a návrhy: Pos�a�ujte si na nieèo, èo vám preká�a. Navrhnite, ako problém rie�i�.
Problémy so spravodlivos�ou: �Ako sa dá rie�i� tento konflikt, aby bolo rie�enie spra-

vodlivé pre v�etkých?�

Hodina akademikov
Spýtajte sa: �Preèo si myslíte, �e sa toto uèíme?� �Èo by vám pomohlo zlep�i� úroveò

va�ich domácich úloh?� �Èo by prispelo k zlep�eniu výsledkov budúceho testu?� �Ako
by sme mohli odstráni� nedostatky, ktoré sa ukázali na poslednom teste?�

Hodina zlep�ovacích návrhov
Spýtajte sa:�Aké zmeny by vylep�ili na�u triedu?� Mo�nosti: priestorové zmeny v uspo-

riadaní triedy, nové spôsoby práce, nové hry, pomocou ktorých by sme sa nieèo nauèili atï.

Hodina plánovania zmien
Spýtajte sa �Na akom rie�ení / zmene sme sa dohodli na minulej hodine?� �Vieme ten

návrh e�te vylep�i�?�

Hodina vá�nych odpovedí
Spýtajte sa: �Kto je priate¾?� �Ako získavame priate¾ov?� �Èo je svedomie? Naèo ho

máme?� �Èo je lo�? Je správne niekedy klama�?� �Èo je dôvera? Preèo je taká dôle�itá?�
�Èo je odvaha? Ako ju ¾udia prejavujú?�

Schránka nápadov na�ej triedy
Vyzdobené miesto, veselá schránka, do ktorej mô�u �tudenti hádza� lístoèky so svo-

jimi návrhmi a námetmi na diskusiu.

Triednická hodina o triednických hodinách
Spýtajte sa: �Èo sa vám páèilo na na�ich triednických hodinách? Èo sa vám nepáèilo?

Èo sa nám podarilo? Ako mô�eme zlep�i� na�e triednické hodiny?�

Dobre organizované triednické hodiny mô�u by� silným argumentom pri presviedèa-
ní riadite¾a �koly, �e celá �kola by získala, ak by sa organizovali spoloèné stretnutia, ale-
bo ak by sa utvorila �kolská rada. �kolskú radu by tvorili volení reprezentanti z ka�dej
triedy a pracovali by v nej spoloène so zamestnancami �koly na rie�ení skutoèných spo-
loèných �kolských problémov. Ak by boli delegáti rady zaviazaní reprezentova� názory
tried, (ktoré by si mohli zozbiera� poèas triednických hodín), �kolská rada sa mô�e sta�
skutoène demokratickým modelom, ktorý pripraví �tudentov na aktívnu úèas� v �ivote
demokratickej spoloènosti.
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Jasná �truktúra stretnutí napomô�e ich úspe�nos�. Ni��ie je uvedený model, ktorý si
mô�ete prispôsobi� na vlastné podmienky.

Model úspe�ného stretnutia
� Kruh: Posadajte si do kruhu a po�iadajte �tudentov, aby sa utí�ili
� Stanovenie programu: Oznámte úèel stretnutia a rozliène témy, o ktorých sa bude

diskutova�
� Stanovenie pravidiel: Dohodnite si, alebo si zopakujte pravidlá �rozprávania a poèú-

vania�
� Rozdelenie skupiny do dvojíc
� Popis problému: Napr. �Nieko¾ko ¾udí povedalo, �e sa na ihrisku pokrikujú nadávky

ako �ty �id�, �ty Cigán�. Èo by sme s tým mohli urobi�?�
� Partnerský rozhovor: Nechajte vytvorené dvojice, aby diskutovali spolu (3�5 min),

pohybujte sa po miestnosti a pomô�te tým, èo sú pomal�í, alebo nevedia zaèa�.
� Signál ticha: Dohovorte si signál na zastavenie rozhovorov v dvojiciach a zaèiatok spo-

loènej skupinovej diskusie.
� Diskusia celej skupiny: Vyzvite nieko¾ko dvojíc �tudentov, aby rozprávali, k èomu dos-

peli. Vyzvite ostatných,aby reagovali na tieto nápady; klaïte ïal�ie otázky; ak sa to
hodí, skúste urobi� spoloèné vyhlásenie k vymyslenému postupu. Naplánujte, èo sa
bude robi� a urèite dátum následného stretnutia.

� Záver stretnutia: Postupne dajte ka�dému v kruhu �ancu, aby povedal poslednú po-
známku. Zhròte priebeh stretnutia, spýtajte sa �tudentov, èo ich najviac zaujalo, ale-
bo len priebeh stretnutia vyhodno�te.

Ak si trieda zvykne na stretnutia, mô�ete necha� �tudentov, aby prevzali zodpoved-
nos� za stretnutia. Napr. mô�u sa strieda� vo vedení jednotlivých èastí stretnutia, mô�u
zhàòa�, èo povedali iní, alebo robi� poznámky o tom, k èomu skupina dospela.

Ïal�í u�itoèný tip, ktorý pomô�e viac vtiahnu� �tudentov do diania na stretnutiach, je
kladenie otázok, na ktoré �tudenti v urèenom èase odpovedajú najprv písomne a potom
o nich zaènú hovori� v skupine.

Tipy na premý�¾anie:
Mnohí uèitelia zistili, �e dôle�itým momentom pri vytváraní atmosféry re�pektujúcej

¾udské práva v ich triede bolo, �e zaèali sledova� svoje vlastné správanie a následne usku-
toènili prípadné zmeny. Bude vám ¾ah�ie, ak sami sebe polo�íte nasledujúce otázky, ale-
bo ak si o nich pohovoríte s kolegami. Staèí, ak tejto èinnosti venujete nie viac ako tý�-
deò � sledujte va�e vlastné správanie v triede a rozmý�¾ajte, ako ho vylep�i�.

� Správate sa ku v�etkým �tudentom ako k osobnostiam? Oslovujete ich menom? Ak
áno, dávate si pozor na to, aby ste ich mená vyslovovali správne?

� Pou�ívate oèný kontakt a dotyky, aby ste uistili �tudentov o va�ej pozornosti a záuj-
me?

� Ospravedlníte sa, keï spravíte chybu?
� Dovolíte �tudentom, aby sami robili dôle�ité rozhodnutia? Napr. èo sa bude robi� ïalej,

aké knihy sa budú èíta�, kedy sa pôjde na obed�?
� Podporujete pozorné poèúvanie? Napr. na utí�enie vravy �iakov pou�ívate nejaký zvuk,

alebo krièíte?
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� Smejete sa v triede?
� Odmeòujete triedu za dobrú spoloènú prácu? Oceòujete, ak spolupracujú, starajú sa

jeden o druhého, sú k sebe navzájom slu�ní, alebo sa staráte len o dobrú úroveò ich
výsledkov?

� Trváte na dodr�aní sedenia v laviciach a radoch za sebou, aj keï to nie je nevyhnutné,
alebo dovolíte �tudentom sa vo¾ne pohybova� v skupinách?

� Delíte �iakov na dobrých a zlých?
� Máte strach zo zmätku a hluku, aj keï je spôsobený �tudentmi v zápale práce?

¼udské práva a uèebné osnovy?

V ideálnom prípade by ¾udské práva mali by� súèas�ou v�etkých �kolských predme-
tov, a mali by by� zahrnuté vo v�etkom, èo sa �tudenti v �kole uèia. Av�ak situácia je rôzna
v jednotlivých krajinách a oblastiach, teda uèitelia pou�ívajú mnoho rozlièných spôsobov,
aby výchovu k ¾udským právam vsunuli do �kolských osnov. Tieto spôsoby mo�no roz-
triedi� do dvoch zásadných skupín:
� Buï uèitelia vezmú iniciatívu do svojich rúk a zaènú vyuèova� ¾udské práva len so sú-

hlasom riadite¾a alebo iných miestnych �kolských orgánov
� Alebo zaènú s presviedèaním kompetentných úradníkov a pracovníkov dôle�itých �kol-

ských orgánov, aby zmenili systém zhora, aby na�li potrebné peniaze a vypracovali
èasový plán na vyuèovanie ¾udských práv.

Èasto uèitelia kombinovali tieto dva spôsoby tak, �e najprv zaèali sami vyuèova� ¾ud-
ské práva, a potom pou�ívali dosiahnuté úspechy ako argumenty pri presvedèovaní auto-
rít, aby urobili zmeny vo vzdelávacom systéme

Osnovy pre základné �koly, prvý stupeò (roèníky 1�4)
Na prvom stupni základných �kôl, preto�e je tam o nieèo slab�í dôraz na skú�anie detí,

a tie� preto, lebo uèitelia zvyèajne vyuèujú viacero predmetov v jednej triede, nie sú prob-
lémy so získaním povolenia od riadite¾a vyuèova� ¾udské práva takým spôsobom, �e ich
zahrnieme do viacerých predmetov. Uèitelia v Rostove na Done opisovali svoj spôsob
vyuèovania o právach ako ni�, ktorá prechádza v�etkými predmetmi, ktorá pomáha de-
�om porozumie�, �e rôzne predmety, rôzni ¾udia a svet okolo nich sú prepojené.

Osnovy pre druhý stupeò základných �kôl a stredné �koly
Zavádzanie výchovy k ¾udským právam na týchto stupòoch �kôl mô�e by� kompliko-

vanej�ie. Ve¾a závisí od postoja riadite¾a a iných vzdelávacích in�titúcií, ktoré èasto pro-
testujú z dôvodov u� preplneného rozvrhu hodín alebo nutnosti sústredi� sa na skú�ky
z profilových èi maturitných predmetov (zvlá�� v posledných roèníkoch �koly). Uèitelia
stredných �kôl majú rozliènú �pecializáciu, a teda zavedenie výchovy ¾udským právam
vy�aduje spoluprácu uèite¾ov v zbore pri tvorbe osnov.

Mnohým uèite¾om sa postupne podarilo zavies� výchovu k ¾udským právam do osnov
týchto typov �kôl. Tu sú spôsoby ako na to. Výchova k ¾udským právam sa mô�e sta�:
� volite¾ným alebo nepovinným premetom, ktorému je vyhradený èas po vyuèovaní, alebo

sú mu venované vo¾né hodiny poèas tý�dòa. Tento spôsob ponúka uèite¾om a �tuden-
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tom priestor, poèas ktorého sa mô�u venova� ¾udským právam bez èasového stresu.
Nevýhodou v�ak je, �e �tudenti predmetu nepripisujú dostatoèný význam, keï�e nie
je rozhodujúci pri ich klasifikácii.

� súèas�ou jednotlivých vyuèovacích predmetov. Niektorí uèitelia zaèali vyuèova� ¾udské
práva v rámci svojho vlastného predmetu. Rady ako na to sa nachádzajú na nasledu-
júcich stranách. Vyuèovanie ¾udských práv sa hodí predov�etkým do predmetu obèian-
ska výchova alebo právna výchova. Hoci pedagógovia, ktorí zvolili tento spôsob, ho-
voria, �e potom je nutné vysvetli� �tudentom, �e ¾udské práva nie sú samé o sebe
predmetom o nieèom, èo je oddelené od reálneho �ivota

� súèas�ou nieko¾kých predmetov naraz. Uèite¾ jedného predmetu v spolupráci s kole-
gami iných predmetov premyslia projekt, ktorý by umo�nil spoloènú prácu �tudentov
(pozri ïalej stranu 30). Projekt by vy�adoval pri plnení jednotlivých úloh prepojenie
vedomostí z viacerých predmetov. Tento spôsob zavedenia výchovy k ¾udským právam
zabráni vzniku nesprávneho pochopenia ¾udských práv u �tudentov ako predmetu
izolovaného od reálneho �ivota a naopak, napomáha pochopi� význam prepojenia
vyuèovacích predmetov s reálnym svetom vôkol nich.

NÁPADY, AKO VYUÈOVA� ¼UDSKÉ PRÁVA V RÁMCI POVINNÝCH PREDMETOV

Dejepis
Pri vyuèovaní histórie mo�no tematiku ¾udských práv zakomponova� priamo do tema-

tických celkov. Napríklad:
� Tematický celok o dokumentoch s obsahom ¾udských práv:

Magna Charta (r. 1215, Anglicko)
Deklarácia nezávislosti (r. 1776, USA)
Deklarácia ¾udských práv (r. 1789, Francúzsko)

� Tematické celky, v ktorých sa pozornos� venuje vysvet¾ovaniu významných udalostí,
akými sú rôzne vojny, obdobie otroctva, kolonializmus, imperializmus a nacizmus �
v týchto tematických celkoch sa dá venova� zvlá�tna pozornos� poru�ovaniu ¾udských
práv. Zo súèasných dejín sú to tematické celky ako napríklad apartheid, politický út-
lak v Latinskej Amerike èi stalinizmus ponúkajú priestor na výchovu o ¾udských prá-
vach.

� Tematické celky o vývoji povedomia o ¾udských právach v dejinách. Napríklad: vznik
a �írenie demokratického myslenia, vznik Organizácie Spojených národov, vznik odbo-
rového hnutia.

� Tematické celky o �ivote významných historických postav. Napríklad:
Anna Franková (Holandsko)
Mahátmá Gándhí (India)
Martin Luther King (USA)
Andrej Sacharov (ZSSR)
Rigoberta Menchú (Guatemala)

�túdium �ivota významných postáv mô�e vies� k záujmu o spoznávanie �ivota �ne-
známych� ¾udí, ktorí sa stali obe�ami násilia, ktorého sa na nich dopustili iní ¾udia, alebo
ktorí bojovali za ¾udské práva a mier. Napríklad �túdium �ivota a èinov neznámych otro-
kov v priebehu celých dejín existencie otroctva, alebo èiny civilného obyvate¾stva � mo�-
no i niekoho z príbuzných �tudentov � poèas vojny.
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Zemepis
Miestny zemepis sa mô�e zaobera� aj problémami bývania na panelákových sídliskách,

a vplyvom, ktorý takéto bývanie mô�e ma� na zmenu úrovne dodr�iavania ¾udských práv.
Hospodársky zemepis mô�e skúma� úèinky investícií a obchodovania na zmeny �ivotnej
úrovne, alebo poukazova� na spojitos� medzi zneèistením �ivotného prostredia a osla-
beným zdravím obyvate¾stva. Tematický celok o hustote obyvate¾stva mô�e obsahova�
aj informáciu, ako hustota obyvate¾stva vplýva na vznik hladu a biedy, na podnecovanie
rasizmu, ako ovplyvòuje kolonializmus a zrod rôznych nesprávnych postupov pri zaob-
chádzaní s men�inami, napríklad aj so �enskou men�inou.

Právna výchova
Tento predmet ponúka príle�itos� nauèi� �tudentov, èo je zodpovednos� a èo sú prá-

va, ktoré zabezpeèujú mierový �ivot. Napríklad, �túdium systému �tátnej moci alebo
spôsobov riadenia �tátu mô�e �tudentom pomôc� pochopi� úlohu jednotlivých obèanov
v �táte. Vyuèovanie tohto predmetu z ¾udsko-právnej perspektívy mô�e by� obzvlá��
dôle�ité vtedy, ak tento predmet v minulosti odrá�al servilnú poslu�nos� voèi bývalému
re�imu. Prebera� mo�no i problematiku spojenú s povinnos�ou národov a obèanov pri-
ja� národné a medzinárodné zákony proti nábo�enskej a rasovej diskriminácii a proti út-
laku �ien. Spôsob, akým sa ¾udské práva rozvíjajú, rozpoznávajú a definujú cez zákono-
darstvo, je tie� zaujímavou témou. �tudenti sa to mô�u dozvedie�, ak si pre�tudujú, ako
�eny postupne získavali hlasovacie právo.

Spoloèenské vedy
V rámci týchto predmetov sa mo�no zaobera� témou sociálnej nerovnosti a príèinami

jej vzniku. Napríklad sa dá hovori� o tom, ako vzniká xenofóbia, majetková nerovnos�,
chudoba, rasová a nábo�enská nezná�anlivos�, a aké existujú mechanizmy a �truktúry,
ktoré s týmito javmi zápasia. Pritom nemo�no obís� informácie o úlohách a kompeten-
ciách orgánov polície, odborových zväzov, vzdelávacieho systému a dôle�itos� roly mas-
médií. �túdium postoja spoloènosti k odporcom oficiálnej mienky mô�e by� zvlá�� dôle-
�ité z h¾adiska pochopenia ¾udských práv.

Literatúra
Knihy a básne sú výbornými zdrojmi �ivého svedectva o ochrane èi poru�ovaní ¾ud-

ských práv. �túdium starej literatúry je príle�itos�ou k spolupráci pedagógov dejepisu
a literatúry, ktorá by doviedla �tudentov k lep�iemu pochopeniu koncepcie ¾udských práv.

Odporúèame podobné knihy, ako sú tieto:
�Farma zvierat� alebo �1984� od Georga Orwella
�Denník Anny Frankovej�
�Jeden deò Ivana Denisovièa� Alexandera Sol�enicyna
Isto nájdete vhodné príklady vo vlastných dejinách literatúry.

Prírodné vedy
Výchova k zdravému spôsobu �ivota je tie� oblas�, v ktorej sa mo�no zaobera� otázka-

mi ¾udských práv. Napríklad, �tudenti majú nárok na zdravotnú starostlivos�, ale i zodpo-
vednos� za svoje zdravie i za zdravie iných. V tejto oblasti jestvuje mnoho príle�itostí k me-
dzipredmetovému vyuèovaniu. Napríklad ak na hodinách prírodopisu odhalíte pred �tu-
dentmi falo�nos� podstaty mýtov o nadradenosti niektorých rás nad inými, táto informá-
cia mô�e �tudentov dovies� k správnym záverom o rasizme na hodine dejepisu.
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Matematika
�tatistiku mo�no pou�i� k skrývaniu, ale i k odhaleniu poètu poru�ovaní ¾udských práv.

Uèite¾ matematiky mô�e �tudentom ukáza�, ako spracova� údaje, uvádzané v tlaèi.

Cudzie jazyky
Jazykové schopnosti mo�no u�íva� k �túdiu zaujímavých udalostí z iných krajín. Na-

príklad, krátky text o protirasistickej akcii v Anglicku mo�no vyu�i� pri roz�irovaní slov-
nej zásoby na angliètine. Cie¾om je nielen nauèi� �tudentov chápa� ¾udsko-právne prob-
lémy, ktorým èelia ¾udia v iných krajinách, ale aj podpori� znalos� cudzích reèí. Ak je
dostupná zahranièná tlaè alebo literatúra, tie� sa dá takto vyu�i�. Av�ak to nie je to ne-
vyhnutné.

Cudzí jazyk je predmetom, ktorý �tudentom umo�òuje zhovára� sa a diskutova�. Naj-
viac materiálu na diskusiu poskytuje taká téma, na ktorú jestvujú rozlièné mienky. Diskri-
minácia �ien je tie� takou témou. �tudentom sa mô�e páèi� aj hranie rolí (pozri stranu
33). Vyuèovanie cudzieho jazyka podporuje aj dopisovanie si s rovesníkmi z iných krajín.
V listoch sa mô�u vymeni� informácie o politických systémoch, aktuálnych spoloèenských
otázkach, o ekológii, úrovni kultúry správania k men�inám alebo rôzne iné informácie,
ktoré súvisia s ¾udskými právami.
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U�itoèné vyuèovacie metódy

Aktivity, uvedené v tejto príruèke, sú zalo�ené na metódach, ktoré uvádzame v tejto
èasti. Sú jednoduché a èastým pou�ívaním sa vám v�ijú. Ak sa obávate, �e naru�ia va�e
vyuèovanie, zaènite tými jednoduch�ími. Mo�no prídete aj na to, �e èiastoèné zmierne-
nie autoritatívneho spôsobu vyuèovania pomáha va�im �tudentom uvo¾ni� sa, a tým sa
zvy�uje ich výkon na vyuèovaní.

Pri ka�dej metóde je krátka odpoveï na otázku �Èo to je?� a �Naèo to je?� Za týmto
nasleduje podrobné vysvetlenie, ako postupova�.

HRANIE ROLÍ � ROLEPLAY

Èo to je? Naèo to je?
Hranie rolí je vlastne malé divadelné predstavenie. Je to improvizácia. Cie¾om tejto

metódy je da� �tudentom mo�nos� vyskú�a� si také �ivotné situácie, ktorých rie�enie im
mô�e spôsobova� problémy. Hranie rolí pomáha lep�ie pochopi� takéto udalosti a tie�
posilòuje empatiu �tudentov. Dáva im tie� mo�nos� vyskú�a� si �na neèisto� reakcie nie-
len svoje, ale aj ostatných ¾udí. Napríklad vyberieme tému �lúpe�ný prepad�, �tudenti si
mô�u pomocou hrania rolí skúsi�, ako sa cíti obe� prepadnutia.

Hranie rolí musí by� dôsledne pripravené a naplánované. Ciele aktivity a spôsob pre-
vedenia musí by� jasný aj uèite¾ovi aj �iakom. Hranie rolí je výborná metóda ako sa o se-
be, ale aj o iných ¾uïoch dozvedie� viac.

Ako na to?
Spolu so �tudentmi:
� Zadefinujte problém, ktorým sa chcete zaobera�, alebo ktorého rie�enie si chcete cez

hranie rolí vyskú�a� (napr. právo na majetok � èlánok è. 17 V�eobecnej deklarácie ¾ud-
ských práv, pozri str. 163)

� Pripravte si písomne krátky popis situácie, problému a zadefinujte roly úèinkujúcich.
Ak sa rozhodnete zaobera� problémom spojeným s právom na majetok, situácia by
mohla by� nasledovná: niekomu upierali toto právo tým, �e pre jeho/jej etnický pô-
vod mu odmietli prenaja� alebo preda� byt, ktorý si dotyèný vybral

Spoloène so �tudentmi rozhodnite, ko¾kí z nich budú predvádza� situáciu, ko¾kí budú ich
konanie pozorova�, èi sa situácia bude hra� simultánne v malých skupinkách, alebo sa celá
trieda zúèastní na inscenácii jednej situácie. Povzbuïte plachých �tudentov, aby sa zapojili.

Urèite, ako sa situácia bude hra�.
Napríklad:

1. ako príbeh, v ktorom rozprávaè popí�e situáciu a ostatní ju dotvoria, ka�dý z uhla
poh¾adu ním predstavovanej postavy

2. ako dramatizácia situácie, v ktorej sa dej odvíja na základe obsahu improvizovaných
dialógov na scéne

3. ako simulácia súdneho procesu, kde �tudenti predvádzajú svedkov súdneho konania.
� Potom dajte �tudentom nieko¾ko minút, aby si premysleli situáciu a roly. Ak treba,

upravte priestor a presuòte nábytok
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� �tudenti odohrajú svoje úlohy.
� Poèas deja niekedy mô�e by� u�itoèné, ak ho preru�íte v kritickom, zlomovom momente

a po�iadate úèastníkov aj pozorovate¾ov, aby vám opísali, o èo v tom momente ide.
Napríklad, zastavíte scénu v momente, keï to vyzerá tak, �e do deja vstúpi násilie.
Po�iadate �tudentov, èi by sa situácia nedala vyrie�i� pokojnou cestou. Potom ich po-
�iadajte, aby predviedli v�etky diskutované rie�enia situácie.

� Po ukonèení hry je dôle�ité, aby �tudenti uva�ovali o tom, èoho boli svedkami alebo ak-
térmi. Tak pochopia, �e ne�lo len o zábavu, ale i o skúsenos�, poèas ktorej sa nieèo nau-
èili. Preto pri plánovaní hodiny myslite na to, �e potrebujete èas na vysvetlenie cie¾ov
a výchovných momentov tejto aktivity. Napríklad, ak hra pozostávala zo �súdneho pro-
cesu� za úèasti svedkov, po�iadajte �tudentov, aby oni vyniesli rozsudok a potom o roz-
sudku diskutujte. Hovorte o tom, ako k nemu dospeli a zdôraznite výchovné momenty.

� Ak hra nemala ve¾mi dobrý priebeh, diskutujte so �tudentmi o tom, ako by sa dala
zlep�i�. Ak hra prebiehala dobre, mo�no ju predvies� pred inými �iakmi �koly. Musíte
ich v�ak uvies� predtým do problematiky.

NEZABUDNITE:
� Preto�e hraním rolí budete imitova� skutoèný �ivot, mô�e sa sta�, �e vám �tudenti

polo�ia otázky, na ktoré nejestvuje jednoduchá odpoveï. Napríklad, èi tá � alebo oná
postava konala správne alebo nesprávne. Svojimi odpoveïami sa nesna�te za ka�dú
cenu vzbudi� dojem, �e jestvuje len jedna odpoveï na ka�dú otázku. Je dôle�ité, aby
uèitelia i �tudenti prijali rôzne uhly poh¾adu ako prirodzený, normálny jav. Uèitelia by
nemali �tudentom vnucova� svoj názor na kontroverzné otázky, alebo sa sna�i� v�dy
o akýsi konsenzus. Mo�no v�ak zhrnú� tie body, kde vládne názorová zhoda a necha�
otvorené to, èo je diskutabilné.

� Hranie rolí si vy�aduje citlivý prístup. Uèitelia musia re�pektova� individuálne cítenie
a sociálne zlo�enie kolektívu �tudentov. Napríklad, otázka národnostných men�ín si
vy�aduje zvlá�tnu oh¾aduplnos�, ak sa v triede nachádzajú �tudenti, ktorí sú príslu�-
níkmi takejto men�iny.
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PRÁCA VO DVOJICIACH A V SKUPINÁCH

Èo to je? Naèo to je?
Rozdelenie triedy do dvojíc alebo na skupiny umo�òuje �tudentom viac sa zapoji� do

vzdelávacieho procesu. Práca vo dvojiciach alebo skupinách umo�òuje rýchlej�í zrod väè-
�ieho mno�stva nápadov. Uèí �tudentov uva�ova� o abstraktných veciach na úrovni vlastnej
skúsenosti. Napríklad, ak sa mienite zaobera� otázkou práva na �ivot, mô�ete da� �tu-
dentom rozdeleným do dvojíc alebo skupín pä� minút, aby si premysleli a rozhodli sa, èi
�existuje situácia, v ktorej sa dá ospravedlni� zabitie jedného èloveka iným èlovekom�.
Potom mo�no prejs� k spoloènej diskusii v�etkých zúèastnených.

Ako na to?
� Skôr, ako rozdelíte �tudentov na skupiny, zamyslite sa nad týmto: Chcem rozdeli� �tu-

dentov pod¾a ich schopností? Chcem mie�ané skupiny chlapcov a dievèat? Chcem, aby
priatelia pracovali spoloène? Niekedy mo�no skupiny vytvori� náhodne. Napríklad
pod¾a dátumu narodenia alebo pod¾a prvého písmena mena, atï.

� Ak sú stolièky a lavice fixované k podlahe, �tudenti mô�u utvori� skupiny tak, �e si
sadnú na stolièku opaène, tvárou k spolu�iakom sediacim za nimi.

� Ak má skupina samostatne pracova� dlh�í èas, musí ma� vedúceho a zapisovate¾a. Mala
by si ich zvoli� skupina.

� Organizácia hodiny: Jasne vysvetlite úlohu. Posaïte �tudentov tak, aby na seba na-
vzájom videli. Povedzte �tudentom, ko¾ko èasu majú na danú úlohu.

� Rola uèite¾a pri práci dvojíc èi skupín:
1. Buïte mimo, ale v dostupnej vzdialenosti.
2. Neru�te ich prácu, iba ak zistíte, �e skupina zle porozumela zadaniu úlohy.
3. Rozde¾ujte svoju pomoc a pozornos� rovnomerne.
4. Nechajte diskusiu dvojíc a skupín plynú�. Vstúpte len vtedy, keï vás o to po�iadajú.
5. Skupiny èasto potrebujú povzbudenie, aby zaèali pracova�.
6. Dvojica sa v práci èastej�ie zasekne ako skupina.

� Spätná väzba: Mô�e sa sta�, �e sa skupina bude do�adova� prezentácie výsledku svo-
jej práce pred celou triedou. Prezentácia opä� mô�e vyvola� diskusiu o záveroch, ku
ktorým prezentujúca skupina dospela, alebo o procese, ako k rozhodnutiu skupina dos-
pela. To mô�e prospie� rovnako �tudentom aj ich pedagógovi a mô�e ma� za násle-
dok zlep�enie techniky skupinovej práce. Ak si skupina naplánuje pracova� takto, cez
spätnú väzbu, je dobré, ak si hneï na zaèiatku urèí niekoho na túto úlohu.

� Zhodnotenie: Spýtajte sa �tudentov, èi sa im to, èo robili, zdalo u�itoèným, a èo sa
nauèili. Ak je ich odpoveï záporná, spýtajte ich na to, ako by to robili oni, aby to
dopadlo lep�ie. Pou�ite ich nápady.
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BRAINSTORMING � BÚRKA NÁPADOV

Èo to je? Naèo to je?
Brainstorming povzbudzuje tvorivos� a je to spôsob, ako rýchlo získa� mno�stvo ná-

padov. Pou�íva sa pri rie�ení �pecifických problémov alebo pri h¾adaní odpovede na otázky.
Napríklad, ak sa trieda zaoberá �túdiom problematiky �práva na obèianstvo�, mô�e pou�i�
brainstorming pri h¾adaní odpovede na takúto otázku: �Aké dôvody mô�e pod¾a vás vláda
pova�ova� za legitímne, ak chce niekomu odòa� obèianstvo?�

Nápady, kedy je vhodné brainstorming pou�i�:
� Ak potrebujete nájs� rie�enie problému. Napríklad, ak sa �tudenti pobijú, spolu s ce-

lou triedou sa pokúste formou brainstormingu nájs� v�etky mo�né nenásilné rie�enia.
Polo�te im otázku: �Ako sa to dalo rie�i� bez násilia?�

� Ak chcete hovori� o nieèom úplne novom. Metódou brainstorming získate preh¾ad
o tom, èo v�etko u� �tudenti o danom predmete vedia. Je to aj forma, ako vyvola� ich
záujem o novú tému a súèasne si ozrejmi�, èo u� z danej oblasti vedia.

� Ako krátke tvorivé cvièenie. Napríklad touto metódou nájdete mo�né ukonèenia ne-
dokonèeného príbehu.

Ako na to?
� Rozhodnite sa, na akú tému chcete brainstormova�. Sformulujte ju do otázky, ktorá

predpokladá ve¾a mo�ných odpovedí. Napí�te otázku na miesto, kde ju v�etci vidia.
Napríklad: �Ako mô�eme zlep�i� na�u triedu?�

� Po�iadajte �tudentov, aby sa zapojili svojimi nápadmi. Napí�te nápady na vidite¾né
miesto, a to vo forme krátkych viet alebo len pomocou jedného slova.

� Upozornite �tudentov, �e v priebehu brainstormingu nesmú komentova� nápady iných
pred ukonèením procesu, ani opakova� to, èo u� bolo povedané.

� Povzbuïte v�etkých k úèasti, ale nechoïte po triede. Nenú�te ani �tudentov hneï
premý�¾a� o nápade � lebo to èasto nièí tvorivos�.

� Nehodno�te nápady pri ich zapisovaní. Ak je to mo�né, �tudenti ich mô�u zapisova�
sami. Svoje nápady vyslovte, len ak je to potrebné na povzbudenie �tudentov.

� Ak je návrh nejasný, po�iadajte pôvodcu o objasnenie, alebo navrhnite jasnej�iu for-
muláciu, a overte si, èi s novou podobou pôvodný autor súhlasí.

� Zapí�te KA�DÝ nový podnet. Èasto sú tie poburujúce a èudne znejúce návrhy tými
naju�itoènej�ími a najzaujímavej�ími!

� Proces zastavte v okamihu, keï sa �búrka nápadov� vyèerpá. To je vhodný èas, aby
ste zaèali rozobera� jednotlivé nápady a �iada� o komentáre k nim.
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DISKUSIA CELEJ TRIEDY
(prevzaté a upravené z eseje �Ako stanovi� pravidlá diskusie� od Felisy Tibbittsovej)

Èo to je? Naèo to je?
Diskusie sú vhodnou metódou, pri ktorej sa uèite¾ i �tudenti navzájom oboznámia so

svojimi postojmi k otázkam ¾udských práv. Je to dôle�ité najmä pri výchove k ¾udským
právam. Pri diskusii sa �tudenti uèia narába� s faktmi a analyzova� ich. Diskusie sú príle-
�itos�ou, aby si skupina rozvíjala zruènos� aktívneho poèúvania, �tudenti sa nauèia ne-
skáka� si do reèi a získajú i ïal�ie schopnosti potrebné celému kolektívu na to, aby sa
nauèil re�pektova� práva ostatných.

V mene otvorenosti diskusie je dôle�ité navodi� v kolektíve atmosféru dôvery a vzá-
jomnej úcty. Jednou z ciest, ako utvori� �bezpeèné� prostredie, je dohovor �tudentov
o pravidlách, ktorými sa budú riadi� poèas diskutovania. Najlep�ie je, ak sa tak stane hneï
na zaèiatku �kolského roka, keï sa definujú modely správania, ale pravidlá mo�no vy-
tvori� aj kedyko¾vek inokedy.

Ako na to?
� Spýtajte sa �tudentov, èi si �elajú, aby sa ich trieda stala miestom, kde sa budú cíti�

dostatoène slobodní na to, aby otvorene prejavovali svoje názory a aby sa navzájom
spoznávali v diskusii. (Mô�e sa sta�, �e problém �bezpeènosti� prostredia prirodze-
ne vyplynie napr. z nejakej diskusie na inú tému v triede.)

� Spýtajte sa �tudentov, èi by sa nevedeli zhodnú� na súbori pravidiel o hovorení a po-
èúvaní.

� Po�iadajte �tudentov, aby porozmý�¾ali (brainstormovali) o pravidlách diskusie, ktoré
by boli záväzné pre v�etkých. Zapí�te v�etky návrhy na vidite¾né miesto. (Rady pre
brainstorming, pozri stranu 36).

� Keï sa �tudenti chví¾u venovali brainstormingu, pozrite sa, èi sa nenájde mo�nos�
kombinova� jednotlivé návrhy, a vyzvite triedu na diskusiu a komentáre. Ak sa inicia-
tívy nechopia �tudenti, skúste navrhnú� niektoré z nasledujúcich princípov:
1. Budeme poèúva� hovoriaceho
2. Ak chceme nieèo poveda�, prihlásime sa
3. Nebudeme preru�ova� hovoriaceho
4. Ak nesúhlasíme s vyjadreným názorom, nebudeme kritizova� osobu, ale názor, ktorý

prezentovala
5. Nebudeme sa smia�, keï niekto hovorí (iba ak povie vtip!)
6. Dáme v�etkým �ancu sa zúèastni�.

� Po�iadajte �tudentov, aby tieto pravidlá prijali konsenzom. Ak sa im to podarí, po-
tom sa budú aj oni cíti� zodpovední za ich dodr�iavanie. Dohodnite so �tudentmi aj
následky pre prípad, �e by sa vyskytlo vá�ne poru�ovanie pravidiel. Ak sa vyskytne
vá�ne poru�enie pravidiel, dohodnite si spoloène, aké to bude ma� následky.

� Spí�te pravidlá na ve¾ký kus papiera, ktorý by mal visie� na vidite¾nom mieste v triede
do konca �kolského roka. To vám umo�ní odvoláva� sa na niektoré z pravidiel, alebo
mô�ete nejaké pravidlo prida�, prípadne vymeni�, ak je potrebné.
(Pre podobný proces formovania v�eobecných pravidiel v triede pozri stranu 112)
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KLADENIE OTÁZOK

Èo je to? Naèo to je? :
V�etci uèitelia neustále kladú otázky, ale aké sú to otázky? Stáva sa pomerne èasto, �e

pozornos� �tudentov kontrolujú otázkami ako napr. �èo som práve povedal?�
Iný typ otázok sú tzv. �zatvorené� otázky. Existuje na ne len jedna správna odpoveï,

a pou�ívajú sa na testovanie vedomostí.
Mnohé aktivity v tejto príruèke vyu�ívajú diskusiu na osvojenie si problematiky ¾ud-

ských práv. V diskusiách sú otázky, ktoré kladiete, dôle�ité pre povzbudenie k úèasti a ana-
lýze, a dobre aj pri práci s ve¾mi malými de�mi.

Tu je nieko¾ko príkladov �otvorených� otázok, ktoré mo�no pou�i�. Keï si tento typ
otázok osvojíte, u¾ahèia vám prácu. Keï vytvárate otázky myslite na toto: �Èo oèakávam
od tejto diskusie? Odpovede typu áno � nie, alebo otvorené zaujímavé rozhovory?�
� Hypotetické otázky: �Èo by ste urobili, ak...?� resp.�Èo si pomyslíte, ak...?� Tie �tu-

dentom pomô�u predstavi� si situácie a podnietia ich úvahy.
�  �pekulatívne otázky: �Ako by sme mohli vyrie�i� takýto problém?�
� Otázky na povzbudenie a podporu: �To je zaujímavé a èo sa stalo potom?� Takéto otáz-

ky �tudentom umo�nia hovori� o svojich skúsenostiach a názoroch.
� Vyjadrenie názoru: �Èo si myslíte o..., ako to vnímate...?� Taká otázka �tudentov pre-

sviedèa, �e ich mienka je pre vás dôle�itá a zaujímavá.
� Preverovanie: �Preèo si to myslíte?� Takýmito otázkami podporíte, �e si �tudenti upevnia

svoje argumenty a obhája, èi zdôvodnia svoje názory.
� Objasnenie a zhrnutie významu: �Chápem správne, �e si myslíte...?�

Zhrnutie významu toho, èo �tudent povedal a preverenie, èi mu rozumiete, pomô�e
aj ostatným �tudentom porozmý�¾a� o tom, èi súhlasia s tým, èo poèuli.

� Identifikácia súhlasu: �Súhlasí väè�ina z nás s tým, �e...?� mô�e vyvola� diskusiu, ale-
bo ju ukonèi� pou�itím otázky typu �Mô�eme túto tému pova�ova� za ukonèenú?�
Potom sa dá pusti� do ïal�ej témy.
Napokon, sna�te sa vylúèi� nepravé otázky, a tie, ktoré sú len va�ím zamaskovaným

posledným slovom. Napríklad: �X má pravdu, vari nie?� Takéto vyjadrenia potláèajú ak-
tivitu a úèas� �tudentov. Vylúèi� treba aj nejasné otázky a najmä situáciu, keï odznie
mnoho otázok naraz.

Príle�itostné prikývnutie, úsmev, alebo hoci len to, �e sedíte medzi nimi, nie za kated-
rou � to v�etko podporí kvalitu odpovedí, ktoré dostanete.
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PROJEKTY V �KOLE
(konzultované s Hughom Starkey)

Èo je to? Naèo to je?
Projekty sú samostatné práce, výskumy na urèitú tému, na ktorých pracujú �tudenti

èasovo obmedzenú dobu. Výstupom z projektu sú �tudentmi spracované závery. Projekty
sú u�itoèné pri výchove k ¾udským právam, lebo:
� Pomáhajú �tudentom nájs� prirodzené vz�ahy medzi jednotlivými �kolskými predmetmi

a okolitým svetom.
� Umo�òujú �tudentom vyskú�a� si organizovanie spoloènej práce, nauèia sa plánova�

si èas a dodr�a� stanovený plán.
� Dovo¾ujú �tudentom prevzia� viac zodpovednosti za svoje uèenie za pomoci uèite¾a.
� Vytvárajú pôdu pre spoloènú prácu, ale aj platformu, na ktorej sa mô�u stretnú� s ¾uïmi

mimo �koly.
� Posilnia u �tudentov zruènosti potrebné na prezentáciu a obhajobu vlastných postrehov

a názorov na verejnosti � zruènosti dôle�ité pri obhajobe ¾udských práv mimo �koly.

Ako na to?
Projekty majú rôzne �tádiá. Vo v�etkých je dôraz na to, aby sa �tudentom umo�nilo

prevzia� zodpovednos� za ich vlastné �túdium. Uèite¾ �tudentom radí, pomáha, ale nie do
takej miery, aby preberal èiastkovú alebo celkovú zodpovednos� za realizáciu projektu.

Prácu na projektoch mô�eme rozdeli� na tieto kroky:

Stanovenie témy alebo okruhu skúmania
V tejto úlohe �tudentom mô�e pomôc� uèite¾, ktorý má dve základné mo�nosti:

1. sám navrhne nieko¾ko mo�ných tém a problémov, a �tudenti si z nich vyberú tie naj-
zaujímavej�ie. V tomto prípade by uèite¾ mal zoh¾adni� v ponúkaných témach svoju
znalos� triedy

2. spolu so �tudentmi, v diskusii nájdu vhodný predmet skúmania.
Aby sa �tudenti nestratili v mno�stve vlastných nápadov, uèite¾ mô�e moderova� dis-

kusiu napr. tak, �e im kladie konkrétne otázky, ktoré objasòujú podstatu problému . Tým
prispeje, �e si �tudenti sami medzi sebou vyjasnia pojmy a stanovia si hranice okruhu
skúmania � tému projektu.

Príklad:
�tudenti diskutujú o projektovej téme v rámci väè�ieho celku: Èlovek a spoloènos�.

(napr. 1. tematický celok z uèebnice obèianskej výchovy pre 6. roèník)
Otázky uèite¾a:
Èo vedie ¾udí k vytváraniu spoloèenstiev?
Aké výhody má �ivot v spoloèenstvách? Ako to bolo v minulosti?
Zmenila sa dnes motivácia ¾udí tvori� si rôzne skupiny v porovnaní s minulos�ou?
Plán èinnosti
Uèite¾ spolu so �tudentmi si stanovia:

� kedy sa projekt zaène
� ako dlho bude trva�
� aké zdroje pou�ijú
� èi budú pracova� individuálne alebo v skupinách
� do èoho projekt vyústi
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Vlastná èinnos� v rámci projektu
Práca na projekte si vy�aduje kombináciu nieko¾kých èinností:
Príklad:
Výskumný projekt zameraný na problémy mladej rodiny zahàòa:

� náv�tevu rôznych in�titúcií, ktoré sa problémami mladých rodín zaoberajú: matrika,
pô�ièkové odd. banky, sociálne odbory na úradoch atï.

� absolvovanie rozhovorov s vybranými rodinami,
� zozbieranie a spracovanie získaných informácií

Spracovanie témy si mô�e vy�adova� technické zruènosti ako napr. prácu s videoka-
merou, umelecké zruènosti ako kreslenie alebo fotografovanie. Najlep�ie je, ak projekt
núti �tudentov kombinova� svoje vedomosti, kreativitu a sociálne zruènosti. Uèite¾ je poèas
celej práce poradcom. Zodpovednos� za prácu nesú sami �tudenti.

Výstup
Mô�e ním by� správa, plagát, film, výstava, beseda, predná�ka, sú�a� alebo èlánok

do novín.
Takto �tudenti oboznámia u��iu verejnos� (triedu, �kolu) alebo �ir�iu verejnos� (obvod,

mesto) so svojimi zisteniami. Dobrý nápad je prezentova� nielen výstup z projektu, ale
aj proces spracovania projektu (fotografie z jednotlivých fáz projektu, zverejni� svoje
pocity pri zistení èiastkových informácií, prípadne k èomu viedli a ako ovplyvnili celkový
výstup).

Známkovanie
Projektové vyuèovanie je èasto multidisciplinárne, teda �tudenti sú poèas neho nú-

tení vyu�íva� nielen vedomosti a zruènosti, ktoré získali v rôznych �kolských predme-
toch, ale  aj tie, èo získajú mimo �koly. Preto hlavná zásada pri hodnotení projektu je
vidie� jeho viacrozmernos� a nezú�i� hodnotenie len na známkovanie vedomostí (tzv.
akademická rovina).

Je u�itoèné, ak vedúci uèite¾ projektu po�iada kolegov iných predmetov o pomoc pri
známkovaní. V hodnotení jednotlivých èastí projektu by si uèitelia mohli pomôc� uèeb-
nými plánmi svojho predmetu, ktoré popisujú, aký je oèakávaný výstup z jednotlivých
tematických celkov. Známka by mala by� výsledkom dohody zúèastnených uèite¾ov.

�BZUÈIACA TRIEDA�

Èo to je? Naèo to je?
�Bzuèiaca trieda� mení dynamiku hodiny. Napríklad po dlhom výklade uèite¾a posky-

tuje mo�nos� rozpráva� sa vo dvojici, èi v trojici.

AKO NA TO?
Povedzte �tudentom, �e majú napr. pä� minút, aby reagovali na to, o èom sa práve

hovorilo, alebo èo videli. Mô�u poveda�, ako sa cítia, èo si myslia, alebo sa spýta� iných
na to, èomu nerozumejú. Po uplynutí stanovenej lehoty mô�ete vyzva� nieko¾kých �tu-
dentov, aby sa podelili o svoje názory alebo otázky s celou triedou.
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KRESLENIE

Èo to je? Naèo to je?
Kreslenie sa v triede vyu�íva, aby sa rozvíjali pozorovacie schopnosti, schopnos� spo-

lupráce, predstavivos� �tudentov a ich citlivos� k iným, alebo jednoducho na to, aby
spoznali lep�ie svojich spolu�iakov. Kreslenie je u�itoèné pri vyuèovaní ¾udských práv aj
preto, �e práce mô�u by� vystavené v �kole na takom mieste, kde sprostredkujú hodno-
ty ¾udských práv �ir�iemu okruhu �tudentov. Nieko¾ko nápadov, ako pou�íva¾ kreslenie,
uvedieme ni��ie.

Ako na to?
� Zbierajte kresby, fotografie, obrázky k jednotlivým témam z novín, èasopisov, kníh...
� Po�iadajte �tudentov, aby pracovali vo dvojiciach. Dajte ka�dému z nich obrázok a far-

bièky. Povedzte ka�dému z dvojice, aby svoj obrázok neukázal partnerovi.
� Ka�dý �tudent opí�e svoj obrázok partnerovi, a ten sa sna�í kresli� len na základe opi-

su. Po desiatich minútach si pár vymení úlohy. Z dôvodu èasového limitu budú kresby
ve¾mi jednoduché. Dôle�itý je popis, nie kresba.
�tudenti potom porovnajú svoje kresby pod¾a popisu s pôvodnými kresbami. Spýtaj-

te sa ich, èi na nieèo nezabudli. Ak áno, tak na èo? A preèo sa to stalo?

alebo:
� V úplne novej triede, v ktorej sa �tudenti e�te ve¾mi nepoznajú, mô�ete urobi� nasle-

dovnú aktivitu. Po�iadajte ich, aby ka�dý nakreslil portrét svojho suseda. Jediná po-
moc sú otázky ako napríklad:
Aké sú tvoje najob¾úbenej�ie veci?
Kam by si rád cestoval?
Èo je tvoj sen?
Odpovede zobrazí do nejakého predmetu a prikreslí ich okolo portrétu suseda. (Jed-

noduch�ou formou je napísa� pekným písmom susedovo meno, namiesto jeho portréto-
vania. Zvy�ok aktivity zostáva rovnaký.)

Na hodinách kreslenia si mô�u vyrobi� plagát alebo nieèo iné, èím vyjadria záujem
o ¾udské práva a svoj jasný postoj k nim.

(pozri stranu 100)
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OBRÁZKY A FOTOGRAFIE

Èo to je? Naèo to je?
Ak uká�ete tie isté obrázky a fotografie nieko¾kým ¾uïom, zdá sa, �e v�etci videli to

isté. V skutoènosti, ak sa ich spýtate èo videli, dostanete, pravdepodobne, rôzniace sa
odpovede. Je to tak preto, �e ka�dý èlovek si to, èo vidí, pre seba interpretuje iným
spôsobom. Preto akáko¾vek aktivita s obrázkami alebo fotografiami vám pomô�e na to,
aby ste ukázali �tudentom, �e tú istú vec rôzni ¾udia vidia rôzne.

Ako na to?
� Dajte dvojiciam �tudentov obrázok a èas pä� minút na to, aby spísali na papier v�etky

otázky, ktoré im napadnú, keï sa na obrázok zah¾adia. Potom nech z nich vyberú �ty-
ri najdôle�itej�ie. Obrázok mô�e súvisie� s témou, ktorú vy alebo iný uèite¾ v triede
preberáte.

� Po�iadajte ka�dú dvojicu, aby ukázala svoj obrázok a povedala susednej dvojici, kto-
ré �tyri otázky pova�uje za najdôle�itej�ie. Dajte im desa� minút na to, aby sa spoloè-
ne pokúsili nájs� odpovede na v�etky otázky. Nech si urobia dva zoznamy:
1. otázky, na ktoré nevedia odpoveda�
2. otázky, pri ktorých na�li mo�nú odpoveï

Èo sa týka otázok, na ktoré na�li odpoveï, je dôle�ité, aby napísali, PREÈO si myslia,
�e to by mohla by� odpoveï. Napríklad, ak si myslia, �e die�a na obrázku je zo severskej
krajiny, nech napí�u, èo z obrázku ich naviedlo na takúto odpoveï.

Vystavte v�etky obrázky, otázky i odpovede. Po�iadajte �tudentov, aby sa pozreli na
obrázky, otázky a odpovede iných spolu�iakov, a v prípade potreby doplnili svoje pos-
trehy. Dajte priestor uèite¾om, rodièom i ïal�ím �tudentom vyjadri� sa k obrázkom a prida�
svoje vlastné názory.

(Pozrite strany 86 a 108 oh¾adom ïal�ích mo�ností vyu�itia fotografií.)
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KARIKATÚRY A KRESLENÉ SERIÁLY

Èo to je? Naèo to je?
Karikatúry a kreslené seriály majú silný vplyv na mladých ¾udí. Mô�u zabáva�, infor-

mova�, alebo posilni� predsudky a stereotypy. V triede ich mô�eme pou�íva� mnohými
spôsobmi. Napríklad, mô�ete sa pripravi� na diskusiu o násilí v médiách tak, �e po�ia-
date �tudentov, aby spoèítali, ko¾ko násilných epizód sa objaví v karikatúrach a kresle-
ných seriáloch poèas jedného tý�dòa. Karikatúry, ktoré nakreslia sami �tudenti, mo�no
tie� pou�i� na oslovenie zvy�ku �koly otázkami, ktoré sa týkajú ¾udských práv.

Ako na to?
Pripravte si karikatúry, výstri�ky z novín a èasopisov, ktoré súvisia s preberanou témou.

Napríklad: násilie, nezná�anlivos� alebo rasizmus. Po�iadajte �tudentov, aby o nich dis-
kutovali v skupinkách. Potom sa pýtajte:
� Aká je va�a prvá citová reakcia?
� Aký je zmysel karikatúry alebo príbehu?
� Vyjadrujú obrázky zrete¾ne dej príbehu? Vyjadrujú názor? Donútia èloveka zamyslie�

sa nad danými otázkami?
� Kritizujú my�lienku alebo istú skupinu ¾udí?
� Obsahujú stereotypy alebo predsudky voèi urèitej skupine ¾udí, ako sú �eny, etnické

skupiny, uteèenci, postihnutí ¾udia?
� Sú vá�ne, humorné èi ironické? Ako to ovplyvòuje zmysel príbehu?

alebo:
Po�iadajte �tudentov, aby si vybrali konkrétnu tému, týkajúcu sa ¾udských práv, a na-

kreslili k nej karikatúru alebo krátky seriál. Povedzte im, aby sa pokúsili námet predsta-
vi� èo najprovokatívnej�ím spôsobom, tak, aby prinútili ¾udí zamyslie� sa nad problémom.
Vystavte výsledky.

VIDEO

Organizácie, ako sú Rada Európy a Amnesty International natoèili videokazety, ktoré
sú urèené na pou�itie v triedach. Pomôckou mô�u by� i èasti televíznych novín a doku-
mentárnych filmov. Tu je nieko¾ko nápadov, ktoré je dobré ma� na pamäti pri pou�ívaní
videa:

Ak si �tudenti osvoja informácie z videa, skôr si ich zapamätajú. Vyu�ite to a pod-
porte ich predstavivos� a navrhnite im, aby napísali denník z poh¾adu hrdinu z videa,
alebo pou�ite video ako základ pre diskusiu. Pozrite ïal�ie vyuèovacie metódy v tejto
èasti príruèky.
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PRÁVA V NOVINÁCH

Èo to je? Naèo to je?
V demokratickej spoloènosti sú médiá nevyhnutné na �írenie informácií, av�ak nieke-

dy sa v èlánkoch stretávame so subjektívnymi názormi, v ktorých sa objavujú stereotypy
a predsudky. Rozpoznávanie subjektívnych názorov, ktoré mô�u by� plné predsudkov,
od objektívnych faktov a ich analyzovanie pripravuje �tudentov na to, aby si uvedomo-
vali prítomnos� týchto javov v ka�dodennom �ivote a protestovali proti nim. Tie� zlep-
�uje schopnos� �tudentov komunikova�.

Ako na to?
Vyberte tému z oblasti ¾udských práv, ktorá v èase va�ej aktivity so �tudentmi dostá-

va ve¾ký priestor v médiách va�ej krajiny, napríklad správanie k men�inám. Alebo zozbie-
rajte nieko¾ko novinových èlánkov, ktoré majú spoloènú tému, napríklad prejavy nezná-
�anlivosti.

� Rozde¾te triedu na �tvorèlenné a� pä�èlenné skupinky.
� Dajte ka�dej skupinke aspoò jeden èlánok na danú tému z  novín.
� Ak sa ináè nedá, v�etky skupinky mô�u dosta� ten istý èlánok. Je v�ak dobré na rozvíja-

nie zruènosti analýzy, ak máte k dispozícii èlánky z rôznych novín o tej istej udalosti.
Sú vhodné na porovnávanie.

� Po�iadajte ka�dú skupinku, aby prediskutovala nieko¾ko otázok z nasledovného zozna-
mu. Vyberte pre ka�dú skupinu tie otázky, ktoré sa hodia k ich èlánku, alebo vymys-
lite pre nich ïal�ie:
� Prezrádza titulok èlánku autorov poh¾ad na vec?
� Aký je vá� prvý dojem z opísanej situácie? Vyzerá niekto ako vinník? Ak áno, kto?
� Je niekto obvinený priamo? Ak áno, napí�te zoznam obvinených.
� Ponúka sa nejaký dôkaz na podporu takéhoto tvrdenia?
� Aká èas� správy niekoho kritizuje?
� Aká èas� niekoho podporuje alebo obhajuje?
� Obsahuje èlánok priame citáty kritizovaných ¾udí?
� O ktorých slovách si myslíte, �e sú najdôle�itej�ie pri tvorbe vá�ho dojmu z danej

správy?
� Sú uvedené názory obyèajných ¾udí na danú vec, ak áno, aké sú?
� Aký je postoj zodpovedných ¾udí? Napríklad sociálnych pracovníkov, polície, úrad-

níkov, a podobne.

V takejto analýze mo�no pokraèova� viacerými spôsobmi. Napríklad �ir�ou diskusiou.
Alebo �tudenti napí�u vlastné novinové reportá�e, alebo porovnajú diskusiu o problé-
me v novinách so správami v televízii alebo rádiu.

Mô�ete tie� �tudentov po�iada�, aby priniesli zaujímavé èlánky èi príbehy, ktoré sami
na�li v novinách. Takto mo�no vytvori� zbierku, ktorá sa dá pou�i� ako podklad pre dis-
kusiu celej triedy. Rodièia �tudentov sa mô�u zapoji� tak, �e pomô�u vyh¾ada� zaujímavé
èlánky.
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INTERVIEW

Èo to je? Naèo to je?
Keï vyuèujeme ¾udské práva, mô�eme si nájs� v knihách teóriu práva, av�ak konkrét-

ne príklady, ako práva v reálnom �ivote fungujú, nachádzame priamo v �ivote okolo nás.
Tak napríklad, ak sa trieda zaoberá právami detí, ich rodièia a starí rodièia mô�u by�
dôle�itým zdrojom informácií o tom, ako sa �týl �ivota detí v priebehu rokov menil.

Interview pomáha pritiahnu� ku �kole �ir�iu komunitu ¾udí, prepája� �túdium ¾udských
práv so skutoèným �ivotom, a tie� zlep�uje schopnos� �tudentov jedna� s rôznymi typ-
mi ¾udí.

Ako na to?
Pozrite príklad �interview v triede� na strane 84.

SLOVNÉ ASOCIÁCIE

Èo to je? Naèo to je?
Táto metóda je ve¾mi efektívna, ak ju pou�ijete na zaèiatku vyuèovania urèitej témy,

aby ste zistili, ko¾ko o nej �tudenti u� vedia, ako aj na konci preberanej témy, aby ste
zistili, ko¾ko sa �tudenti nauèili.

Ako na to?
Vezmite k¾úèové slovo, súvisiace s preberanou témou.
Po�iadajte �tudentov, aby rýchlo napísali zoznam ïal�ích slov, ktoré im napadnú pri

poèutí k¾úèového slova. Toto cvièenie má by� krátke, staèí jedna�dve minúty.
Vysvetlite, �e je celkom prijate¾né i to, ak nenapí�u niè. Výsledkom je skupinka slov,

ktorú vyprovokovalo pôvodné �spú��acie slovo�.
Porovnanie výsledkov �pred� preberaním novej témy a �po� ukonèení tematického

celku, nám pomô�e ohodnoti� kvalitu vyuèovacieho procesu.
Uèite¾om to dá mo�nos� ohodnoti� svoje pedagogické schopnosti a �tudenti uvidia,

aký pokrok urobili.
Ïal�ou mo�nos�ou je, po�iada� na konci témy ka�dého �tudenta, aby jediným slovom

vyjadril, èo si o danej téme myslí, alebo èo k nej cíti. Alebo nech �tudenti povedia slovo,
o ktorom si myslia, �e s témou nejako súvisí. Po�iadajte jedného èi dvoch �tudentov, aby
urobili zoznam týchto slov.
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PRETVÁRANIE INFORMÁCIÍ

Èo to je? Naèo to je?
Dobrý spôsob, ako si osvoji� a pochopi� informáciu, je pretvori� ju do inej formy.

Napríklad, vypoèu� si príbeh a potom ho zobrazi� do obrázkov pomocou kreslenia. �tu-
denti musia nájs� najdôle�itej�iu èas� informácie a rozhodnú� sa, ako ju pretvoria. �tu-
dent sa musí rozhodnú� �Urobím to takto, lebo��.

Táto technika pomáha rozvíja� predstavivos�, pozorovací talent, schopnos� vybera�
fakty a sústredi� sa na racionálnu rovinu problému.

Ako na to?
Spolu so �tudentmi si vyberte zdroj, ako napríklad obrázok, príbeh, báseò, karikatú-

ru èi film. Napríklad, ak sa �tudenti venujú �právu by� s vlastnou rodinou�, mo�no pou-
�i� obrázok die�a�a � uteèenca.

� �tudenti si buï pozorne èítajú, prezerajú alebo poèúvajú originál � pôvodnú verziu.
� Rozhodnú sa, ktorú èas� príbehu zobrazia prostredníctvom iného umeleckého �ánru

a vysvetlia svoju vo¾bu. Ak �tudenti dostanú/zvolia si obrázok, potom si napríklad mô�u
predstavi� príbeh, ktorý sa za ním skrýva.

� Ak chcú prida� nieèo, èo nie je v originálnej verzii, z ktorej vychádzali, musia vysvetli�
preèo.

� �tudenti vytvoria novú verziu.

Èo sa dá prerába� na èo?
� �rozhlasové hra�, nahraná na páske napr. na obrázok
� krátky písaný príbeh napr. na plagát
� príbeh vo forme kresleného seriálu na pesnièku
� báseò napr. na príbeh
� kresba napr. na melódiu
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Ako plánova�
      vlastné cvièenia

Ka�dá aktivita v tejto príruèke obsahuje nápady, ktoré vám pomô�u prispôsobi� si ju
pre vlastné potreby. Mo�no si budete chcie� vytvori� aj nové, vlastné aktivity s obsa-
hom ¾udských práv, ktoré sú aktuálne vo va�ej krajine. Ponúkame vám jednoduchý mo-
del, ktorý vám v tom pomô�e.

Predtým ako si ho preèítate, vrá�te sa k èasti �Èo je výchova k ¾udským právam� na
strane 17, zvlá�� k diagramu, ktorý ukazuje vz�ah medzi vedomos�ami, zruènos�ami,
postojmi a pou�itou metodikou.
(odporúèania na tejto strane vychádzajú z diskusie s expertmi zo Citizenship Foundation
(Obèianskou nadáciou) a z eseje �Ako si vytvori� vyuèovaciu hodinu� od Felisy Tibbitts.)

1. Zvo¾te si v�eobecnú tému. Mô�e to by� aktuálna udalos�, (ako napr. miestne vo¾by),
alebo téma, ktorá vás zaujíma (tolerancia), alebo tematický celok z uèebných osnov.

2. Rozhodnite sa, aké ZRUÈNOSTI, VEDOMOSTI A POSTOJE k tejto téme chcete vo svo-
jich �tudentoch rozvinú�. Napí�te si ich (pozrite vysvetlivky na strane 17 k zruènostiam,
postojom a vedomostiam.)

3. Vyberte si METÓDU a materiály, na ktorých chcete postavi� hodinu. Dobré je sústre-
di� sa na základnú aktivitu, okolo ktorej sa bude celá hodina odvíja�. Táto aktivita mô�e
pozostáva� z konvenèných èinností, ako je èítanie textu a vracanie sa k nemu v disku-
sii èi písomnej práci, alebo z menej konvenèných èinností, ako je výskumný projekt
(str. 39), pou�ívanie novín (str. 44), èi napísanie básne (str. 46)

4. Napí�te si postup aktivity, fázy, ktorými sa bude èinnos� vyvíja� v priebehu hodiny.
Väè�ina aktivít v tejto príruèke má nasledovnú �truktúru:
� zahrievacie, motivaèné cvièenie (ako sú otvorené otázky)
� konkrétna úloha (pre jednotlivcov èi malé skupinky)
� diskusia celej skupiny (mô�e nasledova� po prezentácii práce malých skupín)
� ukonèenie a následné aktivity

5. Porozmý�¾ajte, aké vedomosti �tudenti potrebujú, aby zvládli úlohu. Tie� sa zamysli-
te nad tým, ako budete aktivitu hodnoti� (oh¾adom hodnotenia pozrite stranu 181).
Nezabudnite si naplánova� èas potrebný na ka�dú èas� aktivity.

6. Teraz sa vrá�te k pôvodnému zoznamu va�ich cie¾ov. Pokryli ste ich vo va�ej príprave
v�etky? Pokúste sa vyvá�i� rozdelenie èasu potrebného na diskusiu, uva�ovanie o té-
me a samotnú èinnos�.
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Uká�ková hodina o stereotypoch

CIELE
� �tudenti sa nauèia rozli�ova� medzi zov�eobecnením javu a zau�ívaným nemenným

zobrazením, t. j. stereotypom
� �tudenti vyh¾adajú príklady stereotypov v miestnych médiách
� �tudenti sa nauèia citlivej�ie pristupova� k tým skupinám, ktoré sú stále rovnako ne-

menne posudzované negatívne.
(Poznámka: do cie¾ov mô�ete zahrnú� aj zruènosti, vedomosti a postoje, ktoré chcete

podpori� � pozrite stranu 17)

POTREBNÉ ZNALOSTI PRED ZAÈIATKOM AKTIVITY:
� V�eobecné vedomosti o kultúre, o tom, èo je zov�eobecòovanie, a o tom, èo sú stereo-

typy

POMÔCKY:
Tabu¾a alebo ve¾ké kusy papiera.
Noviny a èasopisy.

ÈAS:
45 minút.

AKO NA TO?
� Úvod (10 minút)

Uèite¾ napí�e na tabu¾u urèité skupiny ¾udí (starý èlovek, dievèa, chlapec, postihnutá
osoba) a po�iada �tudentov, aby charakterizovali tieto skupiny. Charakteristiky napí-
�e na tabu¾u.
Spolu so �tudentmi sa skúste dohovori�, èi spomenuté charakteristiky sú pozitívne,
negatívne alebo neutrálne.
Uèite¾ vysvetlí, aký je rozdiel medzi zov�eobecnením a stereotypom.
Polo�í �tudentom otázku: �Èo si myslíte, na základe akých informácií ste si vytvorili
tento názor? Z vlastnej skúsenosti, z masmédií, pod vplyvom rodiny, alebo ste ich pre-
brali od priate¾ov?�

� Práca v skupinkách (10 minút)
Uèite¾ po�iada �tudentov, aby vytvorili pä���es�èlenné skupinky. Ka�dá skupinka do-
stane noviny alebo èasopis, alebo sa mô�e rozhodnú� pre urèité masmédium, vrátane
populárnych televíznych programov èi kníh. �tudenti sa v materiáloch sústredia na spô-
sob, akým sú urèité skupiny prezentované v texte a na obrázkoch. Mô�e ís� o skupi-
ny, ktoré sme spomínali v cie¾och, ale tie� o iné skupiny, o ktorých sa vie, �e sú vo va�ej
spoloènosti diskriminované. Stereotypy mô�u by� vo svojej podstate pozitívne, nega-
tívne alebo neutrálne.

� Skupinky predstavia výsledky svojej práce triede (10 minút)
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� Diskusia (10 minút)
Po�iadajte celú triedu, aby zodpovedala nasledujúce otázky:
�Na�li ste rovnaké vlastnosti u skupín, ktorých charakteristiky boli pozitívne?� �Je to
tak aj u skupín, ktoré boli negatívne hodnotené?�
Uèite¾ mô�e vyu�i� príle�itos� poukáza� na to, �e:
� zov�eobecnenia o istých skupinách bývajú negatívne. Tie nazývame predsudkami.
� negatívne zov�eobecnenia o celých skupinách ¾udí èasto nie sú zalo�ené na skutoè-

nom osobnom kontakte s danou skupinou.
� Záver (5 minút)

�Èo sú zdroje týchto stereotypov?�
�Aké závery mo�no vyvodi� o zov�eobecneniach a stereotypoch, na základe tejto ak-
tivity?�
(Napríklad, �e zov�eobecnenia a stereotypy nachádzame v kultúre mnohých spoloè-
ností, v masmédiách, názoroch priate¾ov a èlenov rodiny. Negatívne stereotypy sú za-
lo�ené na strachu, pozitívne na závisti.)

� Následné aktivity
�tudenti mô�u napísa� krátku esej o udalosti, poèas ktorej sa cítili pozitívne alebo
negatívne hodnotení. Ako sa vtedy cítili?

� Hodnotenie (pozrite stranu 50 a 181 oh¾adom hodnotenia va�ich vyuèovacích aktivít
o ¾udských právach). Kritériá na hodnotenie tejto aktivity mô�u by� nasledovné:
� ako sa jednotliví �tudenti zapojili do diskusie celej triedy
� ako jednotliví �tudenti pracovali a spolupracovali v skupinkách
� výsledky práce skupiniek (oznámkovanie skupinky)
� úroveò napísanej eseje

� Prispôsobte hodinu
Buïte trochu flexibilní v tom, ako robíte svoje aktivity. Niektoré èasti hodiny nadchnú
�tudentov viac ako iné, a mo�no vás prekvapí, keï zistíte, �e urèité diskusie alebo �tádiá
aktivity sú pre �tudentov zvlá�� dôle�ité, a preto trvajú dlh�ie. Aktivita má by� naplá-
novaná ako �harmonika� � jednotlivé èasti sa mô�u na�ahova� alebo s�ahova� pod¾a
reakcie �tudentov. Po tom, ako ste aktivitu vyskú�ali, urobte si osobné poznámky, pod¾a
ktorých ju nabudúce prispôsobíte.
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Hodnotenie vyuèovacích
              aktivít o ¾udských právach

Hodnotenie mô�e by� nieèím, èo ste povinní urobi�, alebo èo chcete urobi�. Závisí to
od toho, èi je výchova o ¾udských právach vo va�ej �kole súèas�ou uèebného plánu na fo-
málnej alebo nefomálnej úrovni. Nezále�í na tom, èo vás motivuje k hodnoteniu, je ve¾a
dôvodov, preèo je dobré aktivity vyhodnoti�:
� Je to mo�nos� uisti� sa o tom, �e va�e snahy fungujú a stoja za to (alebo zisti�, preèo

nefungujú a ako ich treba zmeni�).
� Dáva to va�im snahám dôveryhodnos� u vzdelávacích autorít.
� De�om to dáva príle�itos� uvedomi� si svoje vlastné pokroky.
� Mô�e to by� súèas�ou procesu zvy�ovania osobnej zodpovednosti �tudentov za svoje

uèenie.
Ni��ie sú uvedené urèité námety, ako hodnoti�. Ak chcete hodnoti� prácu skupín, po-

zrite stranu 181.
(Tieto rady vychádzajú z eseje �Hodnotenie vyuèovacích hodín

o ¾udských právach� od Felisy Tibbitts)

Akademické hodnotiace metódy (ako je známkovanie esejí za ich faktografickú pres-
nos�), je síce u�itoèné pre posúdenie VEDOMOSTNEJ zlo�ky výchovy k ¾udským právam
(pozrite stranu 17), ale nie je ve¾mi vhodné na hodnotenie ZRUÈNOSTÍ a POSTOJOV.

Je pomerne jednoduché zobra� si domov na oznámkovanie hàbu esejí, ove¾a �a��ie je
v�ak monitorova� rozvoj zruèností a postojov v triede, a to zvlá�� vtedy, ak �tudenti pra-
cujú v malých skupinkách. Toto viedlo pedagógov, ktorí uèia o ¾udských právach, k to-
mu, aby kombinovali tradièné známkovacie spôsoby s novými hodnotiacimi technikami,
ktoré sú vytvorené tak, aby dokázali ohodnoti� úèinnos� výchovy v oblasti rozvoja zruè-
ností a postojov.
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AKO HODNOTI� ZRUÈNOSTI A POSTOJE?

Známkovanie zruèností a postojov je jednoduch�ie, ak:
� máte jasné kritériá alebo �tandardy (najlep�ie je, ak si ich dohodnete spolu so �tudent-

mi), Kritériá a �tandardy vám pomô�u porovna� �tudentov výkon.
� po�iadate �tudentov, aby sami ohodnotili svoje výkony
� po�iadate �tudentov, aby kon�truktívne hodnotili výkony jeden druhého.

Zapojenie �tudentov do hodnotenia samých seba a svojich spolu�iakov má navy�e tú
výhodu, �e ich povzbudzuje k tomu, aby prevzali väè�iu zodpovednos� za svoje správa-
nie. Samozrejme, niektorí uèitelia sa obávajú, �e jednotlivé hodnotenia: �tudenta, uèite-
¾a a spolu�iakov sa mô�u lí�i�. Za takýchto okolností, treba odli�nosti prediskutova�, a ak
je treba, upravi� kritériá alebo �tandardy pre hodnotenie.

So �tudentmi mo�no, napríklad pomocou �brainstormingu� (pozrite stranu 36) urèi�
kritériá alebo �tandardy pre prácu v tíme. Tu je príklad:

Schopnos� pracova� v malej skupinke1

Doká�e �tudent:
� pridà�a� sa urèenej témy alebo cie¾a
� spolupracova� s ostatnými èlenmi skupinky
� pracova� tak, aby pri tom neru�il ostatných
� správa� sa zdvorilo ku v�etkým èlenom skupinky
� zvládnu� primeraný podiel práce z celej práce skupiny
� pomôc� nájs� spôsoby na zlep�enie práce skupinky

Rovnako mo�no ohodnoti� postoje. Napríklad:

Hodnotenie nezaujatosti2

Doká�e �tudent:
� zvá�i� nové my�lienky a aktivity
� skúsi� urobi� veci novým spôsobom
� v diskusii da� prednos� faktom pred pocitmi
� zmeni� názor vo svetle nových faktov
� pri tvorbe rozhodnutí by� ku ka�dému spravodlivý
� posúdi� v�etky aspekty problému
� v�imnú� si stereotypy a predsudky

Na vlastné ohodnotenie mo�no pou�i� podobné kritériá.

1,2 Prevzaté z Michaelis, John U (1988), Social Studies for Children: A Guide to Basic Instruction,
9th edition (Englewood Cliffs: Prentice Hall, p388)
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Napríklad:

Hodnotenie vytvárania hodnôt3

Akú známku si dáte v charakteristikách, ktoré sú uvedené v zozname?
(A=ve¾mi dobrý, B=dobrý, C=OK, D=ve¾mi slabý)

� úcta k druhým
� záujem o druhých
� poèúvanie druhých
� sústredenie sa na problém
� citlivos� voèi potrebám druhých
� spravodlivé posudzovanie druhých
� spolupráca s druhými
� uva�ujem skôr, ako konám
� úprimnos�
� pomoc druhým
� priznanie si chýb

3 Prevzaté z Michaelis, John U (1988), Social Studies for Children: A Guide to Basic Instruction,
10th edition (Englewood Cliffs: Prentice Hall, p377)
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Napokon je tu uká�kový systém známkovania, ktorý zahàòa hodnotenie práce v sku-
pinkách, spoloèných projektoch a diskusiách, ako i tradiènej�ie formy cvièení a testov:

Uká�kový plán známkovania jedného vyuèovacieho obdobia (12 tý�dòov)

� Známky za ka�dú skupinovú aktivitu (jedna za tý�deò), vychádzajúce z:
� miery zapojenia �tudenta do skupinovej práce (známkujeme ka�dého �tudenta in-

dividuálne � výsledná známka vychádza z vlastného ohodnotenia a hodnotenia ostat-
ných �tudentov)

� toho, èo dosiahla celá skupina (známka pre celú skupinu od uèite¾a)
� Písomné testy a domáce úlohy (známkované uèite¾om)
� Práca na projekte (jeden za vyuèovacie obdobie)

� Oznámkovaná za plán, prevedenie a vzdelávaciu hodnotu pre �tudenta (známko-
vané uèite¾om a ostatnými �tudentmi na základe prezentácie projektu)

� Úèas� a vklad do diskusií v triede (známkované uèite¾om a spolu�iakmi)

Po tom, èo skúsite tento spôsob známkovania, utvoríte si vlastný názor na to, ako to
robi� s va�ou triedou � tieto stránky vám majú pomôc� len na�tartova� va�e vlastné my�-
lienky. Tak je to so v�etkými aspektmi výchovy k ¾udským právam.
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èas� tretia:

mlad�ie deti
♥ Zaèiatok � úvodné cvièenia strana 56

♥ Ty a ja � cvièenia zamerané na odli�nosti strana 59

♥ Kto, ja? � cvièenia zamerané na zodpovednos� strana 74

♥ Práva pre �ivot � cvièenia zamerané na univerzálnos�
¾udských práv strana 80

♥ Èo je správne? � cvièenia zamerané na spravodlivos� strana 88

♥ Moje práva/tvoje práva � cvièenia zamerané na situácie,
v ktorých sa práva dostávajú do konfliktu strana 94

♥ Mimo�kolské aktivity strana 100

�Ja neuèím svojich �iakov o ich právach a povinnostiach
� oni uèia mòa!�

Moldavský uèite¾
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Sprievodca cvièeniami:

ROVNAKÁ ÚPRAVA CVIÈENÍ V TEJTO ÈASTI
U¼AHÈÍ POU�ÍVANIE PRÍRUÈKY

Názov cvièenia

Cie¾: Spolu s krátkym úvodom cie¾ vysvet¾uje, naèo je cvièenie vhodné a u�itoèné

Hlavné my�lienky: Sú to k¾úèové koncepty, ktoré cvièenie obsahuje. Poèas cvièenia ich
majte neustále na pamäti.

Èo potrebujete: Aké pomôcky budete potrebova� a èo treba pripravi� e�te pred tým,
ako zaènete cvièenie robi�, nájdete v tejto èasti

Èas: Toto je pribli�ne stanovený èas, ktorý cvièenie zaberie, vrátane diskusnej èasti.

Ako na to: Táto èas� vysvet¾uje celé cvièenie krok za krokom. Ak treba pou�i� �peciál-
ne metódy, sú vysvetlené v èasti dve tejto príruèky.

Otázky: Väè�ina cvièení obsahuje otvorené otázky a diskusiu, ktoré pomáhajú �tuden-
tom rozmý�¾a� o sporných otázkach, ktoré cvièenie vyvolalo. Rady, ako pou�íva� otvore-
né otázky a diskusiu, nájdete v èasti dve tejto príruèky.

Mo�nosti: Sú to návrhy na ïal�iu prácu alebo nápady, ako prispôsobi� cvièenie inej
vekovej skupine.

Informácie / Príklady / Kartièky na hry: Niektoré cvièenia majú ïal�ie èasti. Aby vám
niè neu�lo, preèítajte si celé cvièenie skôr, ako ho zaènete robi�, a uistite sa, �e ste na�li
v�etko v èasti �Èo potrebujete�.
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Zaèiatok � úvodné cvièenia

Keï�e niektoré cvièenia v tejto èasti príruèky odkazujú na V�eobecnú deklaráciu ¾ud-
ských práv a na Dohovor o právach die�a�a, ako úvodné je tu cvièenie �Honba za pokla-
dom�, ktoré by malo bli��ie oboznámi� triedu s problematikou. Cvièenie �Krátky kvíz�
mô�e by� pou�ité na otestovanie vedomostí detí o právach .

Tieto cvièenia pokraèujú cvièeniami pre star�ie deti na strane 106.

Krátky kvíz
(Toto cvièenie bolo in�pirované cvièením Davida Shimana)

CIE¼:
Tento kvíz mô�eme pou�i� v ktorejko¾vek fáze vyuèovania ¾udských práv. Ak sa deti

e�te nestretli s touto problematikou, kvíz je jednou z mo�ností, ako zisti�, ko¾ko vlastne
vedia o ¾udských právach. Neskôr mô�eme kvízom otestova�, ako sa ich vedomosti roz-
�írili. Kvíz nám tie� pomô�e odhali�, èo deti zaujíma a èo sa ich priamo dotýka v tejto
oblasti.

HLAVNÉ MY�LIENKY:
� U� dnes vieme ve¾a o ¾udských právach
� Niekedy sa správne odpovede nedajú nájs� v diskusii o právach

ÈO POTREBUJEME:
Kvízové otázky

ÈAS:
Jedna hodina

AKO NA TO:
� Pred zaèiatkom hodiny napí�te otázky na papier alebo na tabu¾u, alebo keï �tudenti

prídu, nadiktujte im otázky s tým, �e si ich napí�u do zo�itov bez toho, aby na ne
odpovedali.

� Potom po�iadajte �iakov, aby poèas desiatich minút chodili po triede s otázkami, kládli
ich svojim spolu�iakom, prièom na ka�dú otázku musí odpoveda� iný spolu�iak. Oba-
ja si odpoveï poznaèia. Takto si �iaci navzájom vymenia vedomosti, ktoré nadobudli
u� v minulosti. Druhou mo�nos�ou je, �e si �iaci sami odpovedia na v�etky otázky.

� Prejdite spoloène so �iakmi v�etky otázky, prièom postupne zapisujte na tabu¾u od-
povede. Je ve¾mi pravdepodobné, �e sa v triede vyskytne viacero rôznych odpovedí.
V tom prípade podporte diskusiu, (pozri stranu 38, ako sa pýta�).

� �iaci nebudú pravdepodobne schopní odpoveda� na v�etky otázky a aj mnohé odpo-
vede mô�u by� nepresné. Napríklad, �iaci nemusia vedie�, kde sa vyskytujú prípady
muèenia. Pamätajte, �e cie¾om kvízu nie sú presné odpovede, ale zacielenie pozornos-
ti �iakov na témy ¾udských práv.
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� Otázky, ktoré odhalia zaujímavé témy, mô�u neskôr tvori� základ pre diskusie. Návod,
ako diskutova� o ¾udských právach, nájdete na strane 37.

� Ak nemáte k dispozícií dos� èasu, tak si rad�ej pripravte len zopár otázok, ktoré sú
pre deti najpodstatnej�ie.

KVÍZOVÉ OTÁZKY:
Vedeli by ste poveda� / pomenova�?�
� aspoò jedno ¾udské právo?
� názov krajiny, kde sa poru�ujú ¾udské práva?
� názov dokumentu, v ktorom sú zakotvené ¾udské práva?
� ktorá skupina ¾udí bola prenasledovaná v minulosti?
� názov krajiny, v ktorej sú ¾uïom upierané práva pre farbu ich pleti?
� názov krajiny, v ktorej sú ¾uïom upierané práva pre ich nábo�enstvo?
� názov krajiny, v ktorej sa práva rozlièných skupín ¾udí dostávajú do rozporu?
� názov jednej organizácie, ktorá bojuje za ¾udské práva?
� aspoò jednu knihu alebo film o ¾udských právach?
� názov krajiny, v ktorej sú ¾udia muèení?
� názov krajiny, v ktorej sa situácia dodr�iavania ¾udských práv zlep�ila?
� názov krajiny, z ktorej sa jej obèania nemô�u slobodne ods�ahova�?
� právo, ktoré je vám odopierané v �kole?
� aspoò jednu osobu, ktorá bojuje za ¾udské práva?
� ¾udské právo, ktoré je niekedy odopierané �enám?
� ¾udské právo, ktoré by malo ma� ka�dé die�a?
� aspoò jednu skupinu ¾udí, ktorým je odoprené právo na národnos�?
� ¾udské právo, ktoré je odoprené niektorým ¾uïom vo va�ej krajine?
� ktoré ¾udské právo majú va�i rodièia a vy nie?
� va�e ¾udské právo, ktoré nebolo nikdy nikým poru�ené?
� poru�enie ¾udského práva, ktoré sa týka konkrétne vás?

MO�NOSTI:
� Keï máte k dispozícii kopírovacie zariadenie, nakreslite na papier mrie�ku a do ka�-

dého okna napí�te jednu otázku, potom spravte kópiu pre ka�dého �iaka.
� Star�í �tudenti si mô�u vybra� jednu otázku z kvízu ako tému pre projekt. Viac infor-

mácií o projektoch nájdete na strane 39.
� Ïal�ím zaujímavým cvièením mô�e by� vyu�itie dòa otvorených dverí v �kole tým spô-

sobom, �e �iaci sa budú môc� dáva� hos�om jednotlivé otázky z kvízu.
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Honba za pokladom

CIE¼:
Táto hra na schovávaèku je najlep�ím spôsobom, ako zoznámi� �iakov s problemati-

kou Dohovoru o právach detí. Toto cvièenie je odporúèané pre �iakov, ktorí sa po prvý-
krát stretnú s témou ¾udských práv. Samozrejme cvièenie mô�eme pou�i� aj na zozná-
menie sa so V�eobecnou deklaráciou ¾udských práv.

HLAVNÉ MY�LIENKY:
� ¼udské práva sú pre nás cenné
� ¼udské práva sú zapísané v �peciálnych dokumentoch

ÈO POTREBUJEME:
Dohovor o právach die�a�a z piatej èasti tejto príruèky. (Ak sú �iaci príli� mladí, odpo-

rúèa sa pou�i� len zhrnutie týchto práv, ktoré nájdete na strane 169).

ÈAS:
Najviac 30 minút

AKO NA TO:
� Pripravte si èlánky z Dohovoru o právach die�a�a, ka�dý èlánok na iný papier.
� Pred tým, ako �iaci prídu do triedy, skryte ka�dý èlánok na inom mieste.
� Keï sa zaène vyuèovanie, vyzvite �iakov, aby h¾adali nieèo ve¾mi cenné na kúskoch

papiera. Keï niekto nájde papierik s èlánkom, nech ho nahlas preèíta a potom vy pre-
rozprávajte znenie zrozumite¾nej�ím spôsobom. Nezabudnite spomenú� aj príklad, k èo-
mu sa konkrétny èlánok via�e. Napríklad èlánok sedem:

�Právo od narodenia na meno, národnos�, poznanie svojich rodièov a na rodièovskú
starostlivos��

Kedy naberá uplatnenie tohto práva zmysel?

� Povedzte �iakom, aby ka�dý, kto na�iel nejaký èlánok, si ho ponechal s tým, �e ho
vyu�ije pri ïal�ích cvièeniach o ¾udských právach. Takto pri opakovanej práci s tým istým
èlánkom �iaci mô�u preniknú� hlb�ie do problematiky jednotlivých èlánkov a tém, ktoré
s èlánkom súvisia.

MO�NOSTI:
� Ak ste pou�ili kompletnú verziu Dohovoru o právach die�a�a, potom vám zhrnutie zo

strany 169 mô�e pomôc� pri vysvet¾ovaní jednotlivých èlánkov, s ktorými majú �iaci
problémy.

� Ako projekt mô�u �iaci napríklad: napísa� divadelnú hru, báseò, nama¾ova� obraz ale-
bo plagát. Ka�dý spracuje svoju tému, teda tú, ktorú si na�iel u� predtým v èlánku.

� Ako doplnkové cvièenie mô�ete zorganizova� výstavu jednotlivých prác, alebo sa po-
deli� o výsledky so �kolou, s rodièmi alebo s ostatnou verejnos�ou. Dobrou príle�itos-
�ou pre uvedenú èinnos� mô�e by� Deò ¾udských práv vo va�ej �kole. (bli��ie informá-
cie nájdete na strane 100)
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Ty a ja � cvièenia
       o odli�nostiach

Tieto cvièenia sú o rôznosti � o podobnosti a o rozdielnosti ¾udí. Cvièenia sú navrhnu-
té v duchu, �e v�etci ¾udia sú odli�ní, ale pritom sme si v�etci rovní. Niektoré cvièenia sú
zamerané tak, aby podèiarkli dôle�itos� faktu, �e ¾udia sú rôzni, prièom vysvet¾ujú, pre-
èo je to v poriadku, a preèo je dôle�ité pre nás, ako osobnosti, ma� vlastnú identitu. Ïal�iu
skupinu cvièení tvoria cvièenia zamerané na podobnos� ¾udí na Zemi. Napríklad � podobné
zá¾uby ako poèúvanie hudby alebo príbehov.

Tre�ou tematickou skupinou sú cvièenia zamerané na spolu�itie. V�etky tri oblasti vlastne
tvoria základ, na ktorom stoja listiny ¾udských práv ako napríklad V�eobecná deklarácia
¾udských práv.

Tieto cvièenia pokraèujú cvièeniami pre star�ie deti na strane 110.

To som Ja

CIE¼:
Posilni� uvedomenie si vlastnej identity a zvý�i� sebavedomie detí cez umeleckú èin-

nos�. Otázky podporujú pozitívne vnímanie rozdielov medzi ¾uïmi.

HLAVNÉ MY�LIENKY:
� Ka�dý je iný, ale máme ve¾a spoloèného.
� Práva sú zalo�ené na podobných potrebách rozdielnych ¾udí.

ÈO POTREBUJEME:
Zhrnutie Dohovoru o právach die�a�a (strana 169), list papiera pre ka�dého �iaka, pe-

rá, farebné ceruzky

ÈAS:
Jedna hodina

Ako na to:
� Napí�te na ka�dý list papiera meno vá�ho �iaka, alebo to nechajte urobi� deti samé.
� Ka�dý �iak nech si ozdobí meno pod¾a svojej fantázie, buï farebnými ceruzkami ale-

bo obrázkami ob¾úbenej hraèky, miesta� atï.
� Posaïte sa do kruhu a postupne nech ka�dý uká�e svoju kresbu a vymenuje ob¾úbe-

né veci na obrázku.
� Polo�te otázky napísané ni��ie, aby si �iaci uvedomili, èo majú spoloèné a èím sa lí�ia

od iných.
� Vystavte práce �iakov v �kole pod titulom napríklad �Toto sme my�.
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OTÁZKY:
� Èo si sa nauèil o iných ¾uïoch?
� Nauèil si sa nieèo nové o sebe?
� Aké boli tvoje pocity, keï si nám ukazoval svoje meno?
� Boli na�e ob¾úbené veci rovnaké alebo iné?
� Ako by to vyzeralo, keby sme boli v�etci rovnakí?

MO�NOSTI:
� Trieda sa mô�e spoloène pozrie� na Zhrnutie práv obsiahnutých v Dohovore o právach

die�a�a na strane 169. Ktoré práva hovoria o detskej podobnosti? Ktoré práva hovo-
ria o rozdieloch medzi de�mi?

� Ak je skupina príli� ve¾ká, alebo deti sú príli� malé, aby sa dokázali koncentrova� na
dlh�í èas, mô�u sa rozpráva� vo dvojiciach o svojej práci a neskôr mô�e ka�dý pár ukáza�
svoju prácu ïal�iemu páru.

� Star�ie deti alebo dospelí mô�u sedie� oproti sebe a ma¾ova� sa navzájom. Popri ma-
¾ovaní by sa mali rozpráva� o sebe, o svojich záujmoch a tie tie� zakomponova� do
portrétu.

� Ïal�ie cvièenie je s hudbou. Pustite nejakú príjemnú hudbu, v�etci sa prechádzajú po
triede, len èo hudba prestane hra�, musí si ka�dý nájs� partnera. Obaja si potom kla-
dú otázky typu: Ktoré je tvoje najob¾úbenej�ie jedlo? Má� brata alebo sestru? Kam by
si rád cestoval? Po chvíli pustite znovu hudbu, aby si �iaci mohli vymeni� partnerov.
Keï sa vymenia v�etci, potom dávajte podobné otázky vy.

� Ako prezentáciu mô�u �iaci robi� toto cvièenie so svojou rodinou a dospelými priate¾-
mi, prièom by hlavné my�lienky vysvet¾ovali sami. Výsledky prác mô�u by� vystavené
v �kole, ale i mimo nej.
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Pozri na mòa!

CIE¼:
Toto cvièenie je, podobne ako cvièenie �To som ja�, postavené na kreslení. Bli��ie in-

formácie o cvièeniach tohto typu nájdete na strane 41. Cvièenie by malo zvý�i� u �iakov
sebadôveru, ktorá ich v koneènom dôsledku má vies� k tolerancií a k re�pektovaniu práv
iných. Cvièenie by tie� malo �iakom ukáza�, ako sa dá spríjemni� atmosféra v triede po-
mocou ich vlastných aktivít.

HLAVNÉ MY�LIENKY:
� �Nerob druhým to, èo nechce�, aby iní robili tebe�

ÈO POTREBUJETE:
Zhrnutie práv z Dohovoru o právach die�a�a zo strany 169, ve¾ký kus papiera, perá,

farebné ceruzky.

ÈAS:
Jedna hodina

AKO NA TO:
� Rozde¾te deti do dvojíc.
� Jedno die�a nech si ¾ahne (chrbtom) na papier a druhé nech obkreslí jeho celú posta-

vu. (Toto je aj skvelá mo�nos�, ako roz�íri� slovnú zásobu detí o jednotlivé èasti tela.)
� Keï je celá silueta obkreslená, mô�e kresliaci zaèa� dáva� obrysom skutoènú podobu.

Napríklad dokresli� tvár, vlasy, obleèenie atï.
� Ak je v skupine viac detí, mô�e ka�dé z nich kresli� inú èas� tela.
� Na záver mô�e ka�dé die�a ukáza� obraz svojho partnera zo skupiny ostatným, pri-

èom povie, èo nové zistilo o svojom spolu�iakovi.
� Dávajte de�om otázky uvádzané ni��ie.
� Navrhnite de�om, aby si ka�dý zobral svoju podobizeò domov.

OTÁZKY:
� Trieda mô�e ma� k nahliadnutiu zhrnutie práv z Dohovoru o právach die�a�a zo stra-

ny 169. Ako by si mali ¾udia medzi sebou pomáha�, aby boli tieto práva dodr�ia-
vané? Napríklad: aby sa zaujímali o dianie v rodine, alebo o priate¾ov konkrétnej
osoby.

� Aké to bolo by� ma¾ovaný?
� Aké to bolo niekoho ma¾ova�?
� Ka�dý potrebuje niekoho, kto sa oòho stará � toto je právo ka�dého z nás. Èo sa sta-

ne, ak niekto nedostáva potrebnú pozornos�? (�iaci mô�u napísa� o tom, aké to bolo,
keï sa oni cítili osamelí)

� Keby ste i�li do novej �koly, ako by sa mali ¾udia k vám správa�?
� Vedeli by ste vymyslie�, ako sa presvedèi� o tom, �e nikto z va�ej triedy nie je osa-

melý?
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MO�NOSTI:
� Celá trieda mô�e kresli� len jednu osobu. Pomô�e to jednak zvolenej osobe vèleni� sa

do kolektívu triedy, a dá ostatným �ancu klás� otázky, ktoré by objasnili prípadnú od-
li�nos� kreslenej osoby. Tak by sa dali odstráni� problémy so súdr�nos�ou v kolektíve
triedy.

� Deti si mô�u zvoli�, èím chcú by� na obrázku. (futbalista, taneèník, klaun�)
� Ak je v triede niekto, kto odchádza alebo naopak je nový v kolektíve, potom mu cvi-

èenie mô�e da� pocit, �e patrí do triedy a je jej súèas�ou. (V prípade odchodu �iaka
mô�u by� na papier dokreslené aj veci a pocity, ktoré mô�e v budúcnosti potrebova�.
Napríklad: láska, priatelia, slnko, úsmev�)
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Ruky hore!

CIE¼:
Táto zábavná hra pomô�e de�om vytvori� si pocit spolupatriènosti ku komunite, spo-

loèenstvu a tie� pochopi�, �e rozdiely sú potrebné a u�itoèné pre spoloènos�.

HLAVNÉ MY�LIENKY:
Rozdiely sú u�itoèné a potrebné.

ÈO POTREBUJETE:
Zhrnutie práv z Dohovoru o právach die�a�a zo strany 169 a jednu �atku, alebo nieèo,

èím zakryjete oèi.

ÈAS:
30 minút

AKO NA TO:
� Deti nech sa postavia do kruhu a vyberte dobrovo¾níka, ktorému zavia�ete oèi.
� Pootáèajte nieko¾kokrát dobrovo¾níka a potom ho zaveïte k niektorému �iakovi. Ohma-

taním tváre, vlasov, �iat by mal nevidiaci �iak zisti�, koho dr�í.
� Skúste zabráni� tomu, aby kamaráti spoznávali kamarátov navzájom.
� Pokraèujte v hre, a� kým sa v�etci nevystriedajú.
� Polo�te otázky, zamerané na podobnos� a zároveò odli�nos� jednotlivých �iakov.

OTÁZKY:
� Preèo sme asi hrali túto hru?
� Ako, pod¾a èoho, si spoznal, koho dr�í�?
� Èo keby niekto mal inú farbu pleti alebo oèí? Zistili by ste nejaký rozdiel?
� Èo by sa stalo, keby ka�dý mal rovnaký nos, vlasy, u�i?

MO�NOSTI:
� Dajte triede k nahliadnutiu zhrnutie práv z Dohovoru o právach die�a�a zo strany 169

a nechajte �iakov diskutova� na tému �Preèo potrebujeme rovnaké práva, keï sme takí
odli�ní?�

� Toto cvièenie mô�e tie� pomôc� de�om pochopi�, aké to mô�e by�, keï je niekto pos-
tihnutý, konkrétne v na�om prípade nevidiaci.

� Ako projekt (pozri stranu 39) si mô�u �iaci vyskú�a� aj iné formy odli�nosti, postihnu-
tia, prièom by si zapisovali pocity, aké ich sprevádzali pri ka�dom �postihnutí�, a po-
tom by napísali, ako by si �elali by� vnímaní ostatnými ¾uïmi, keby boli naozaj pos-
tihnutí.

� Pou�ite na hru rôzne predmety alebo jedlá, a doká�te, aký klamlivý mô�e by� výzor.
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Deti z celého sveta

CIE¼:
Cvièenie s obrázkami pomô�e �iakom objavi� podobnos� v�etkých detí z celého sveta

bez oh¾adu na národnos�, pohlavie alebo príslu�nos� k etnickej skupine.

HLAVNÉ MY�LIENKY:
� Ka�dý je iný, ale máme ve¾a spoloèného.
� Práva sú zalo�ené na podobných potrebách rozdielnych ¾udí.

ÈO POTREBUJETE:
Zhrnutie práv z Dohovoru o právach die�a�a zo strany 169. Fotografie detí z vá�ho

okolia a detí z iných èastí sveta. Vyberte fotografie, pokia¾ mo�no s èo najrôznej�ími
druhmi jedál alebo podnebím, typmi ¾udí a spôsobmi �ivota. Mô�ete ich vystrihnú� z no-
vín alebo èasopisov.

ÈAS:
Jedna hodina

AKO NA TO:
� Rozdajte fotografie, výstri�ky de�om.
� Vyzvite �iakov, aby vám pomohli roztriedi� obrázky a fotografie do skupín pod¾a jas-

ných znakov. Napríklad: na chlapcov a dievèatá, pod¾a farby vlasov, pod¾a veku, atï.
Pokúste sa vytvori� takú kombináciu kritérií na triedenie obrázkov, pod¾a ktorej by v ka�-
dej skupine boli obrázky z celého sveta. Napríklad: spojte v�etky deti, ktoré sa na ob-
rázku rozprávajú, hrajú alebo ktoré sú star�ie/mlad�ie ako deti v triede.

� Polo�te otázky uvedené ni��ie, aby si �iaci uvedomili vlastnú podobnos� s de�mi na
fotografiach.

OTÁZKY:
� Èo mali spoloèné deti na fotografiach?
� Èo bolo odli�né?
� Boli na obrázkoch veci, ktoré ste nepoznali?
� Èo si myslíte, èo by nespoznali deti z fotografií u nás?
� Ako by sa mali k vám správa�, keby ste tam pri�li do �koly?
� Predstavte si, �e niektoré z detí, ktoré ste videli na fotografiach, by pri�lo sem, k nám

do �koly. Èo by ste povedali iným de�om u nás v �kole, ako by sa mali správa� voèi
náv�tevníkovi?

Mo�nosti:
� �iaci mô�u napísa� list o va�ej �kole, akoby ho písali niekomu z fotografie.
� Ako projekt (pozri stranu 39) mô�ete nadviaza� listové priate¾stvo s de�mi z iných �kôl

alebo krajín.
� �iaci si mô�u napísa� a potom zahra� divadelné predstavenie o niekom, kto sa pre-

s�ahoval do nového �kolského prostredia, a o tom, ako sa k nemu milo a nemilo sprá-
vajú ostatní �iaci.
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Hry z celého sveta

CIE¼:
Toto cvièenie pomô�e �iakom objavi� podobnos� v�etkých detí z celého sveta bez oh¾adu

na národnos�, pohlavie alebo príslu�nos� k etnickej skupine. Taktie� im objasní ich základné
práva, vrátane práva hra� sa, ktoré sú napísané v Dohovore o právach detí.

HLAVNÉ MY�LIENKY:
� Ka�dý je iný, ale máme ve¾a spoloèného.
� Práva sú zalo�ené na podobných potrebách rozdielnych ¾udí.

ÈO POTREBUJETE:
Zhrnutie práv z Dohovoru o právach die�a�a zo strany 169, uká�kové hry z nasledujú-

cej strany, Dohovor o právach die�a�a zo strany 165.

ÈAS:
Asi jeden a pol hodiny

AKO NA TO:
� Vysvetlite �iakom, �e na celom svete sa deti hrajú iné, ale nemenej zaujímavé hry.
� Vysvetlite im hry z iných krajín, krajiny im zároveò ukazujte na mape. Potom sa ich aj

zahrajte. Návrhy nájdete na druhej strane.
� Opýtajte sa �iakov, ktorú z ich ob¾úbených hier by odporuèili ostatným de�om na sve-

te. Aj túto hru si zahrajte.
� Ak máte �iaka z inej etnickej skupiny, opýtajte sa ho, èi nepozná náhodou nejakú ich

tradiènú hru. Av�ak nenú�te ho spolupracova�, ak sám nechce.
� Klaïte otázky uvedené ni��ie, aby si �iaci uvedomili podobnos� v�etkých detí na svete.

OTÁZKY:
� Páèila sa ti niektorá hra viac ako tie ostatné? Preèo? Èo robí tú hru takou zaujímavou?
� Boli by nové hry zábavnej�ie, keby ste si na ne zvykli?
� V�etky deti majú právo hra� sa. Toto právo je zapísané v Dohovore o právach detí. Èo

myslíte, preèo je práve �právo hra� sa� spomenuté v tomto dokumente?
� Vedeli by ste nauèi� va�e hry deti z iných krajín aj napriek tomu, �e by nerozumeli va�ej

reèi? Ako?

MO�NOSTI:
� Toto cvièenie mô�ete robi� aj s piesòami z iných krajín.
� Ako projekt mô�u �iaci urobi� zbierku hier, ktoré na�li v knihách, v príbehoch, ktoré

èítali, alebo aj z rodín.
� Rozde¾te �iakov na dve skupiny. Jedna skupina bude uèi� druhú skupinu nejakú novú

hru, ale bez slov, len pomocou pantomímy. Potom si úlohy vymenia.
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Príklady hier:

ZAKRYTE SI U�I (KÓREA)
Táto hra je ob¾úbená tak u detí, ako aj u dospelých. Mô�e ju naraz hra� ¾ubovolný po-

èet hráèov.
Hráèi sa posadia do kruhu a zvolia si vodcu. Vodca si zakryje obe u�i rukami. Jeho sused

z ¾avej strany si zakryje pravou rukou pravé ucho a sused z pravej strany si zakryje ¾avé
ucho ¾avou rukou, tak�e u�i ¾udí priamo susediacich s vodcom sú zakryté. V momente,
keï si vodcovi susedia zakryjú u�i, vodca dá ruky dolu a uká�e na nového vodcu.

Nový vodca si zakryje u�i, prièom jeho susedia musia pohotovo reagova� a tie� si za-
kry� ka�dý jedno ucho.

Hra pokraèuje týmto spôsobom èo najrýchlej�ím tempom, prièom hráèi, ktorí si ne-
stihnú vèas zakry� to správne ucho, vypadávajú z hry. Ví�azom je posledný hráè zostáva-
júci v kruhu.

KTO JE TO? (CHILE)
Táto hra je pre 6 a� 30 hráèov.
Spomedzi hráèov vyberte jedného �Hádajúceho� a potom postavte ostatných do jed-

ného radu za ním. Hádajúci nesmie vidie�, kto stojí za ním. Potom �hádajúci� spraví 9
pomalých krokov vpred. Ostatní si zatia¾ rýchlo vymenia pozície v rade tak, aby za háda-
júcim stál jeden hráè.

Ostatní z radu sa potom pýtajú hádajúceho �Kto stojí za tebou?�
Hádajúci predtým, ne� odpovie, mô�e polo�i� tri otázky. Napríklad: Je to chlapec ale-

bo dievèa? Je vysoký alebo nízky? Má tmavé alebo svetlé vlasy?
Ostatní mô�u odpoveda� na otázky len jedným slovom.
Ak hádajúci uhádne, kto stojí za ním, hra sa opakuje, ak nie, tak hráè stojaci pôvodne

za hádajúcim prevezme úlohu hádajúceho.

(Viac hier nájdete v knihe �Piesne, hry, príbehy z celého sveta.� Detaily o publikácii nájdete na strane 189
tohto manuálu.)
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Príbehy z celého sveta

CIE¼:
�iaci cez príbehy z celého sveta objavia podobnos� detí bez oh¾adu na národnos�,

pohlavie alebo príslu�nos� k etnickej skupine.

HLAVNÉ MY�LIENKY:
� Ka�dý je iný, ale máme ve¾a spoloèného.
� Práva sú zalo�ené na podobných potrebách rozdielnych ¾udí.

ÈO POTREBUJETE:
Zhrnutie Dohovoru o právach die�a�a zo strany 169. Príbehy zo strán 68, 69.

ÈAS:
Asi pol hodiny.

AKO NA TO:
� Vysvetlite �iakom, �e deti v rôznych krajinách sveta poèúvajú rôzne príbehy.
� Povedzte nieko¾ko príbehov z iných krajín. Ak máte mapu, uká�te postupne, odkia¾

príbehy pochádzajú. Nieko¾ko príbehov je uvedených na nasledujúcej strane.
� Opýtajte sa, ktorý príbeh z ich vlastnej krajiny sa im najviac páèi a chceli by ho pove-

da� iným de�om na svete.
� Ak máte �iaka z inej etnickej/nábo�enskej/národnostnej skupiny, opýtajte sa ho, èi ne-

pozná náhodou nejaký príbeh zo svojho kultúrneho prostredia. Av�ak nenú�te ho spo-
lupracova�, ak sám nechce.

� Polo�te otázky uvedené ni��ie, aby si �iaci uvedomili podobnos� detí na celom svete.

OTÁZKY:
� Ktorý príbeh sa vám najviac páèil? Preèo? Èo robí ten príbeh takým zaujímavým?
� Preèo si ¾udia na celom svete rozprávajú príbehy? Aké typy príbehov by ste vedeli

vymenova�?
� Preèo sme robili toto cvièenie?

MO�NOSTI:
� Príbehy ��obrákova polievka� a �Delenie syra� pomô�u �iakom vysvetli� následky

nepoctivého konania. Po�iadajte �iakov, aby napísali vlastné príbehy o nepoctivosti.
� ¼udové rozprávky sú ve¾mi vhodné pri výchove k ¾udským právam. Napríklad rozprávky,

v ktorých deti trpia, mô�eme pou�i� pri preberaní zjednodu�enej verzie Dohovoru
o právach die�a�a. (strana 165).

� �iaci mô�u napísa� a zahra� divadelnú hru. Námet mô�u èerpa� z hlavných my�lienok
èlánkov V�eobecnej deklarácie ¾udských práv (strana 157).
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Príbehy:

LÍ�KA A MORIAK (PUEBLO INDIAN USA)
O �way �way �ham �by �joh, znamená ve¾mi, ve¾mi dávno sa vybral li�iak po¾ova�.

On a lí�ka sa v poslednom èase �ivili len korienkami, a preto sa li�iak rozhodol ulovi� nie-
èo chutnej�ie pod zub. Po¾oval skoro celý deò, ale bez úspechu. Ako sa tak vliekol unave-
ný lesom, zrazu natrafil na ve¾kého tuèného moriaka. U�, u� sa chcel zahryznú� do chut-
ného moriaka, keï vtom moriak prehovoril. �Poèkaj, li�iak! Nie si ty náhodou chorý? Si
dos� bledý! Nechce� si trochu zdriemnu�? Ty si pekne zdriemni a ja zatia¾ pôjdem za lí�-
kou a poviem jej, nech zo mòa uvarí poriadnu veèeru. Drahý priate¾, veï ty vyzerá� taký
zmorený!� Zrazu sa li�iak naozaj zaèal cíti� chorý. �Moriak, to by bolo od teba ve¾mi mi-
lé.� A tak sa vybral moriak k lí�kinej nore. Unavený li�iak ho pozoroval celý èas, a� kým
moriak nedo�iel k dverám lí�èej nory a potom si spokojne ¾ahol pod strom, aby si trochu
zdriemol. Moriak zaklopal hlasno na dvere.

�Kto je to?� spýtala sa lí�ka.
�Tu je priate¾ a mám pre vás odkaz.�
�Nepôjde� ïalej?� spýtala sa lí�ka.
�Nie, ïakujem,� povedal moriak, �Ve¾mi sa ponáh¾am. Li�iak ma po�iadal, aby som sa

tu zastavil a povedal vám, �e o chví¾u príde domov. Je ve¾mi hladný a chce, aby ste mu
uvarili na veèeru nejaké korienky.�

Potom moriak be�al preè.
Lí�ka zaèala vari� korienky a o chví¾u na to pri�iel domov li�iak. Ve¾mi te�il na skvelú

veèeru a keï lí�ka priniesla na stôl hrniec, hneï si nabral ve¾ké sústo a zaèal ho �u�. �To-
to je najtvrd�í moriak, akého som kedy jedol� s�a�oval sa li�iak. �Chutí to viac ako ko-
rienky ne� moriak. Ako je to mo�né?�

�Moriak?� spýtala sa lí�ka. �To nie je �iaden moriak, toto sú predsa korienky! Dnes mi
niekto klopal na dvere a povedal, �e si hladný a �e ti mám uvari� korienky na veèeru.�

�Oh� zastonal li�iak, �To musel by� ten moriak!�
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Príbehy (pokraèovanie)

DELENIE SYRA (CAPE VERDE ISLANDS)
Dve maèky ukradli syr. Jedna ho chcela rozdeli�, ale druhá sa obávala nespravodlivé-

ho delenia, a tak navrhla, aby syr rozdelila medzi ne opica. Keï pri�li za opicou so svo-
jím problémom, opica bez mihnutia oka prikývla, �e im pomô�e. Nakázala maèkám pri-
nies� ve¾ký nô� a váhy. K ve¾kému poèudovaniu maèiek opica rozrezala syr na dve nerov-
naké èasti a polo�ila ich na váhy. �No vidíte, nerozdelila som ich dobre!� povedala opica
a zaèala jes� tú väè�iu èas� syra. �Èo to robí�?, zvrieskli maèky. �Zjem nieèo z tejto väè�ej
èasti tak, aby potom boli obidve rovnaké.� odpovedala opica. Len�e o chví¾u bol zase
jeden kus men�í ako ten druhý, a preto opica zaèala odjeda� z toho druhého, väè�ieho
kusa. Maèky pochopili, �e skôr, ako im opica syr rozdelí, tak ho proste celý zje. A tak
navrhli opici, �e si ony rad�ej ten syr rozdelia samé. �Ach nie� povedala opica, �Mohli
by ste sa oò pobi� a krá¾ zvierat by obvinil mòa, �e som vám v tom nezabránila.� A tak
opica zjedla najprv jeden a potom aj druhý kúsok syra. Keï bolo zrejmé, �e maèkám niè
neostane, jedna sa otoèila a povedala tej druhej. �Mali sme si samé rozdeli� ten syr.� Keï
opica dojedla posledný kúsok, povedala: �Rozíïme sa v�etci v mieri a u� nikdy nedovo¾-
te, aby va�e egoistické záujmy zatemnili vá� rozum.�

�OBRÁKOVA POLIEVKA (SRÍ LANKA)
Raz sa stretli siedmi potulní �obráci a dohodli sa, �e si uvaria spoloène v jednom hrn-

ci veèeru. Ka�dý mal da� za hrs� ry�e do spoloèného hrnca. Ka�dý zo �obrákov pri�iel
k hrncu, av�ak ani jeden tam tú hrs� ry�e nehodil, mysliac si, �e ostatní to nezbadajú
a hodia tam dohodnutú dávku. Keï sa veèera podávala, ka�dý �obrák mal misku plnú
horúcej vody!
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Cesta k hviezdam

CIE¼:
Cvièenie vyu�íva fantáziu �iakov a súèasne poukazuje na rozdiely a podobnosti me-

dzi ¾uïmi na celej planéte.

HLAVNÉ MY�LIENKY:
� ¼udia sú si viac podobní ako rozdielni
� Práva sú zalo�ené na podobných potrebách rozdielnych ¾udí

ÈO POTREBUJETE:
Zhrnutie práv z Dohovoru o právach die�a�a zo strany 169.

ÈAS:
Jedna hodina a domáca úloha

AKO NA TO:
� Povedzte �iakom, �e sa stali úèastníkmi ve¾mi dôle�itého vesmírneho projektu. ¼udia

zachytili na Zemi signály z vesmíru, ktoré potvrdili existenciu inteligentnej formy �ivota
vo vesmíre. Organizácia Spojených národov sa preto rozhodla posla� vesmírnu loï
v smere, odkia¾ boli zachytené signály. Táto loï ponesie na svojej palube informácie
o Zemi a jej obyvate¾och. Spýtajte sa �iakov, èo by poslali na tej lodi, aby mohli iné
bytosti pochopi�, akí ¾udia vlastne sú. Èo majú v�etci spoloèné a èo rozdielne.

� Toto mô�e by� náplòou individuálneho projektu, èím by ste dali �iakom mo�nos� kon-
frontova� ich názory s názormi dospelých na to, èo by bolo vhodné posla�. Napríklad,
poslali by ste hudbu? Ak áno, tak akú? Knihy? Filmy? Fotografie? Modely ¾udí? Ak
áno, tak akí by to boli ¾udia, ako by boli obleèení?

� Alternatívou mô�e by� tvorenie týchto vesmírnych správ v skupinách.
� Pozrite si nápady detí a prípadne im poraïte, èo by e�te mohli zaradi� do svojich správ.

Napríklad èi nezabudli na telesne èi mentálne postihnutých ¾udí.
� Polo�te �iakom nasledujúce otázky, aby si uvedomili podobnosti a rozdiely medzi ¾uïmi.

OTÁZKY:
� Je viac podobnosti alebo rozdielnosti medzi ¾uïmi na Zemi? Èo by ste si mysleli, ke-

by ste boli mimozem��an pozerajúci sa na na�u planétu?
� Èo by si mohli mimozem��ania myslie�, keby videli, ako sa na Zemi bojuje a akí nevrlí

sú ¾udia k sebe?
� Èo je dôle�itej�ie, rozdiely v na�ich zvykoch, v obliekaní, v reèi a v telesnej kon�trukcii

alebo na�e spoloèné èrty? Preèo?
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MO�NOSTI:
� Vysypte kô� s papierom na lavicu. Vysvetlite �iakom, �e to je mimozem��an, ktorý sa

zaujíma o ¾udí a chcel by vedie�, ako ich mô�e spozna�, keï ich stretne na svojich ces-
tách. Klaïte �iakom otázky tak, aby ich odpovede pomohli vá�mu mimozem��anovi.

� Ako cvièenie mô�u �iaci napísa� divadelnú hru o mimozem��anovi na Zemi, ktorý ne-
vie rozozna� rozdiely medzi ¾uïmi, èi sú vysokí�nízki, èierni�bieli, chudí�tuèní�

� Ako projekt (strana 39) by mohli �iaci spravi� nástenku, kde by zhroma�ïovali rôzne
fotografie a obrázky rôznych tvárí, �iat, jedál, atï. z èasopisov alebo novín.
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Chlapec s dvoma oèami

CIE¼:
Cvièenie by malo podpori� u �iakov pozitívne vnímanie rozdielov.

HLAVNÉ MY�LIENKY:
� Postihnutí ¾udia majú právo, aby sa k nim ostatní ¾udia správali tak, ako ku komu-

ko¾vek inému.

ÈO POTREBUJETE:
Zjednodu�enú verziu Dohovoru o právach die�a�a (strana 165).

ÈAS:
Asi jedna hodina

AKO NA TO:
� Preèítajte, alebo porozprávajte �iakom tento príbeh a potom im polo�te otázky uve-

dené za textom.

�Ïaleko, ïaleko vo vesmíre je planéta presne ako na�a Zem. ¼udia, ktorí tam �ijú,
sú presne ako my, a� na jednu vec a tou je, �e ka�dý tam má iba jedno oko. Toto oko
je v�ak �peciálne. S ním títo ¾udia vidia aj v tme, aj na ve¾kú vzdialenos�, dokonca vi-
dia aj cez steny. �eny z tejto planéty majú deti presne také, ako sú na�e. Jedného dòa
sa v�ak narodilo zvlá�tne die�a. Ten chlapec mal dve oèi! Jeho mama aj otec boli z to-
ho celí nesvoji. Chlapec bol ��astné die�a. Mal milujúcich a starostlivých rodièov. Len-
�e jeho rodièia si nemohli vychutnáva� naplno chvíle radosti z jeho prítomnosti, pre-
to�e strach zo synovho neobvyklého výzoru im nedal spáva�. Rozhodli sa zobra� syna
k lekárovi, aby ten povedal, èo vlastne s ich synom je. Len�e �iaden lekár im nevedel
pomôc� a v�etci iba bezradne krútili hlavami, �e s tým sa nedá niè robi�.

Ako chlapec rástol mal viac a viac problémov. Preto�e nemohol vidie� v tme, mu-
sel nosi� so sebou v�dy baterku. Keï zaèal chodi� do �koly, nebol schopný èíta� tak
dobre ako iní �iaci. A tak sa mu museli uèitelia viac venova�. Ná� chlapec nevidel ani
na ve¾ké vzdialenosti, a preto musel ma� v�dy pri sebe �peciálny ïalekoh¾ad, aby mohol
vidie� planéty, tak ako to videli v�etci ostatní �iaci. Pre tieto odli�nosti sa èasto cítil
osamelý a hovoril si �Keï ostatní vidia veci, ktoré ja nemô�em, tak aj ja musím vidie�
nieèo, èo oni nevidia.�

Jedného dòa sa mu podarilo zisti�, èo vidí len on. Zistil toti�, �e v�etci na planéte
vidia veci len èierne alebo biele. Keï popísal rodièom, ako on vidí svet, boli ohromení.
Keï rozprával svojim priate¾om, ako vidí svet, pou�íval pri tom slová, ktoré predtým
nikdy nepoèuli� ako èervená a �ltá� a oran�ová. Rozprával o zelených stromoch a ru-
�ových kvetoch. Ka�dý bol zvedavý, ako chlapec vidí svet okolo nich. A tak chlapec
rozprával o hlbokom modrom mori, o vlnách s bielymi hrebienkami� Deti bez dychu
poèúvali jeho rozprávanie o draèej ko�i a o ohnivom dychu.
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Jedného dòa sa ná� chlapec stretol s dievèinou a za¾úbil sa. Jej vôbec nepreká�a-
lo, �e mal dve oèi a jemu tie� nie. Dokonca sa stal aj slávny vïaka svojim schopnos-
tiam. ¼udia z celej planéty ho prichádzali poèúva�. Po rokoch sa mu narodil syn, ten
v�ak bol taký istý ako v�etci ostatní na planéte, mal len jedno oko.�

OTÁZKY:
� Èo myslíte, aké to bolo ma� dve oèi na planéte jednookých?
� Èo myslíte, aké �a�kosti mal chlapec s dvoma oèami? Preèo?
� Aké iné rozdiely v schopnostiach mô�u ma� ¾udia?
� Bol by si odli�ný od ostatných, keby si �il niekde inde na Zemi? Preèo? Ako by si chcel,

aby s tebou zaobchádzali tam, kde by si bol?

MO�NOSTI:
� Preèítajte si èlánok 23 zo zjednodu�enej verzie Dohovoru o právach die�a�a. (strana

165). Aký �peciálny druh starostlivosti mô�u postihnuté deti potrebova�? Keby ste mali
postihnutého spolu�iaka, ako by ste mu pomáhali?

� Nech si �iaci predstavia, �e pôjdu do krajiny, kde �ijú len jednookí ¾udia. Po�iadajte
ich, aby napísali list svojim budúcim priate¾om, o tom, ako by sa malo zaobchádza�
s ¾uïmi s dvoma oèami.

� Po�iadajte triedu, aby pretvorila tento príbeh do inej formy. Napríklad ho mô�u za-
hra� ako divadelnú hru.

� Ako projekt (strana 39) sa mô�u �iaci sústredi� na jedno konkrétne postihnutie. Mali
by sa pri tom nauèi�, ako postihnutí �ijú, èo mô�u a èo naopak nedoká�u sami urobi�
a aké vybavenie alebo pomoc potrebujú (ak vôbec nejakú potrebujú). Pri tejto príle�i-
tosti sa mô�u stretnú� s postihnutými, a tak sa zbavi� predsudkov, ktoré voèi nim majú.
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Kto, ja? � cvièenia zamerané
              na zodpovednos�

Tieto cvièenia sú o na�ich povinnostiach, ktoré máme voèi sebe a mali by presvedèi�
�iakov, �e v�etci by sa mali v�dy správa� k ostatným tak, ako by chceli, aby sa správali
ostatní k nim. Niektoré cvièenia sú zamerané aj na podporu zvukového vnímania. V�etky
cvièenia by mali zvý�i� mieru porozumenia medzi �iakmi a vzájomného re�pektovania práv
ka�dého �iaka v triede.

Pre star�ích cvièenia pokraèujú na strane 116.

Ako sa cíti�?

CIE¼:
Touto krátkou hrou by sa mala podpori� citlivos� vnímania pocitov toho druhého.

HLAVNÉ MY�LIENKY:
� Citlivý prístup k iným je základ procesu ochrany práv toho druhého.

ÈO POTREBUJETE:
Zhrnutie práv z Dohovoru o právach die�a�a zo strany 169.

ÈAS:
Pol hodiny

AKO NA TO?
� Dvaja �iaci opustia uèebòu.
� Pokia¾ sú preè, ostatní �iaci sa dohodnú, aký pocit budú hra�, keï sa tí dvaja vrátia.

Napríklad: pocit ��astia, hnevu, sklamania, vzru�enia, nudy, osamelosti�
� Keï sa obaja �iaci vrátia do miestnosti, ostatní im zahrajú pocit, ktorý si dopredu

vybrali.Tí dvaja potom hádajú, aký to bol pocit.
� Opakujte hru, pokia¾ to �iakov baví.
� Polo�te otázky uvedené ni��ie.
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OTÁZKY:
Pre �iakov, ktorí boli za dverami.
� Bolo jednoduché uhádnu�, aký vám ostatní hrali pocit?
� Ako ste na to pri�li?

PRE CELÚ TRIEDU
� Je dobré vedie�, ako sa ¾udia okolo nás cítia? Preèo?
� Cítili ste sa niekedy veselí/smutní, keï v�etci okolo boli smutní/veselí? Aké to bolo?
� Aké by to bolo, keby sa nikto nezaujímal o pocity nikoho?

MO�NOSTI:
� Pozrite sa na zhrnutie práv z Dohovoru o právach die�a�a zo strany 169. �Deti majú

právo by� ochránené pred ublí�ením a zanedbaním.� Ako mô�e skutoènos�, �e po-
známe pocity druhých, pomôc� pri dodr�iavaní tohto práva?

� Ako projekt (strana 39) mô�ete na�tudova� so star�ími �iakmi divadelnú hru o situá-
cii, kde sú naraz prejavené rôzne pocity. Napríklad bitka na detskom ihrisku. Radu,
ako nacvièi� hru, nájdete na strane 33.
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Jemný dotyk

CIE¼:
Táto hra by mala v �iakoch posilni� pozitívne pocity voèi skupine. (Toto cvièenie je ur-

èené hlavne pre malé deti, star�ie deti a dospelí mô�u reagova� na cvièenie odmietavo.
Je na vás, èi sa rozhodnete pre toto cvièenie s va�ou skupinou.)

HLAVNÉ MY�LIENKY:
� �Buï k ostatným taký, ako chce�, aby boli oni k tebe�
� Akceptovaním práv tých druhých podporíte v nich pocit dôvery a re�pektu voèi va-

�im právam.

ÈO POTREBUJETE:
Zhrnutie práv z Dohovoru o právach die�a�a zo strany 169.

ÈAS:
Dvadsa� minút

AKO NA TO?
� Po�iadajte �iakov, aby sa prechádzali po triede v kruhu.
� Po chvíli nech si v�etci posadajú jeden za druhým tak, �e sa budú pozera� jedným

smerom.
� �iaci nech si predstavia, ako sa ich ob¾úbená farba leje po pleciach �iakovi sediacemu

pred nimi.
� Uká�te im zopár masá�nych pohybov, a potom ich nechajte nieko¾ko minút masírova�

plecia poliate imaginárnou farbou.
� Potom nech sa v�etci otoèia o 180° a pokraèujú v masírovaní. Týmto spôsobom si vy-

menia úlohy, tak�e ten, èo bol masírovaný, bude masírova� �iaka, èo ho masíroval
predtým.

� Polo�te otázky uvedené ni��ie.

OTÁZKY:
� Aké to bolo by� masírovaný? Aké to bolo masírova� niekoho iného?
� Ako by to dopadlo, keby bol niekto surový a odmeraný k tomu, èo sedel pred ním?

Èo by sa stalo, keby sa úlohy vymenili? Preèo?
� Ako by ste masírovali plecia suseda, keby ste chceli, aby bol k vám milý a príjemný?
� Vedeli by ste vymyslie� podobný príklad z reálneho �ivota?

MO�NOSTI:
� Pozrite si zhrnutie práv z Dohovoru o právach die�a�a zo strany 169. Èo by sa stalo,

keby sme ignorovali práva iných a robili si, èo chceli? Ktoré práva by to naru�ilo? Ako?
Chceli by ste �i� v takom svete?

� Keï sú deti nahnevané, povedzte im, aby napli svoje svaly a predstavili si tú istú farbu
lejúcu sa po nich od hlavy po päty. Keï sa farba zleje na päty, nech uvo¾nia svalstvo.
Teraz mô�u vystúpi� z farebnej mláky a mali by sa cíti� ove¾a menej nahnevaní.
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Rozprávajúca palièka

CIE¼:
Cvièenie je zamerané na rozvoj schopnosti poèúva� druhých a zároveò aj prejavi� svoj

vlastný názor.

HLAVNÉ MY�LIENKY:
� �Deti majú právo vyjadri� svoje vlastné názory a spolu ich aj prezentova�� (pozri stra-

nu 169)

ÈO POTREBUJETE:
Zhrnutie práv z Dohovoru o právach die�a�a zo strany 169, palièku (nie príli� ve¾kú,

a pokia¾ mo�no bez ostrých hrán)

ÈAS:
Aspoò 10 minút

AKO NA TO:
� Vysvetlite �iakom, �e americkí Indiáni mali zaujímavú metódu, ako da� príle�itos� vy-

jadri� svoj názor ka�dému èlenovi kmeòa. Indiáni pou�ívali �rozprávajúcu palièku� �
ka�dý, kto mal palièku v ruke, mohol vyjadri� svoj názor a ostatní ho museli poèúva�.
Palièku si posielali dokola, preto mal ka�dý mo�nos� vyjadri� sa. Kto nemal èo pove-
da�, poslal palièku ïalej bez zbytoèných reèí. V triede mô�ete pou�i� palièku naprí-
klad na rozprávanie si èerstvých správ alebo zaujímavostí. Táto metóda by mala do-
da� odvahu utiahnutej�ím de�om vyjadri� svoje názory. Deti s dominantným postave-
ním v triede sa nauèia re�pektova� práva tých druhých.

� Cvièenie mô�e zaèa� samotný uèite¾. Zoberie si palièku a povie nieèo o veciach, ktoré
má rád a potom podá palièku �iakovi sediacemu ved¾a neho.

� Dajte si pozor, aby ste nenútili rozpráva� deti, ktoré nechcú.
� Po cvièení polo�te nasledujúce otázky.

OTÁZKY:
� Aké bolo rozpráva� pred ostatnými?
� Aké bolo poèúva� iné názory?
� Zistili ste nieèo nové alebo prekvapujúce?
� Nepreká�a vám, keï vás niekto preru�uje?
� Akou výhodou je necha� niekoho rozpráva� bez preru�enia?

MO�NOSTI:
� Keï vzniknú vá�nej�ie rozpory v triede, toto je vhodné cvièenie na zistenie názorov

�iakov, ako rie�i� daný konflikt.
� Dospelí mô�u vyu�i� cvièenie na zoznámenie sa jeden s druhým v novej skupine.
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Neposlu�né rýmy

CIE¼:
Táto hra pomáha rozvíja� sluchové vnemy. (strana 113).

HLAVNÉ MY�LIENKY:
� Pozorné poèúvanie nám pomô�e re�pektova� práva iných.

ÈAS:
Pol hodiny

AKO NA TO:
� Povedzte známy rým, prièom zmeòte jedno slovo.
� �iaci musia zisti�, ktoré slovo tam nepatrí a nahradi� ho správnym.
� Keï sa nauèia h¾ada� jedno �iné�slovo, zmeòte dve slová.
� Polo�te otázky uvedené ni��ie.

OTÁZKY:
� Keï poèúvame pozorne, èo robíme s na�imi my�lienkami a telami? (deti mô�u odpo-

veda�: nakláòame sa dopredu, prikyvujeme hlavou, rozmý�¾ame o tom�)
� Èo robíme s na�imi mys¾ami a telami, keï nepoèúvame pozorne? (pozeráme sa ved-

¾a, nepýtame sa otázky, rozmý�¾ame o inom�)
� Myslíte si, �e mô�ete zlep�i� cvièením va�e schopnosti poèúva� druhých?
� Aké máme výhody, keï poèúvame pozorne? (doma, vonku na ulici, v �kole)
� Èo by sa mohlo sta�, keby sme sa v�etci na svete prestali navzájom poèúva�?

MO�NOSTI:
� �iaci mô�u napísa� príbeh, divadelnú hru, alebo spravi� fotografiu so situáciou, kde

niekto nepoèúval.
� Ako projekt (strana 39) mô�u �iaci zapisova� poèet situácií, kde niekto nepoèúval.

(Napríklad cez víkend) Tieto údaje mô�u vyu�i� pri výpoète pravdepodobnosti výsky-
tu konkrétnej situácie.
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Dôveruj mi

CIE¼:
Táto vzru�ujúca, aktívna hra pomáha de�om pochopi�, �e dôvera a spolupráca sú dô-

le�ité.

HLAVNÉ MY�LIENKY:
Musíme spolupracova�, aby sme zabezpeèili ¾udské práva pre v�etkých.

POMÔCKY:
Zhrnutie práv z Dohovoru o právach die�a�a (strana 169). �atky na previazanie oèí pre

polovicu detí.

ÈAS:
�tyridsa�pä� minút

AKO NA TO?
� Po�iadajte deti, aby vytvorili dvojice.
� Jednému die�a�u v ka�dej dvojici zavia�te oèi.
� Druhé die�a v dvojici je �vodca� a vedie partnera po miestnosti.
� �Vodcovia� musia pre svojich partnerov vymyslie� viacero rôznych (bezpeèných!) situ-

ácií. Napríklad, nechajú ich, aby hmatom urèili predmet, nechajú ich na chví¾u osamo-
te, spolu be�ia po vo¾nej ploche. Povzbuïte �vodcov�,aby vyu�ili svoju fantáziu.

� Potom si dvojice vymenia úlohy.
� Po hre dajte triede èas, aby si o hre pohovorila. Diskusiu zaènite týmito otázkami.

OTÁZKY:
� Aké to bolo by� nevidiaci/ by� �vodcom�?
� Ako ste sa dorozumievali?
� Dávate prednos� niektorej úlohe? Preèo?
� Cítili ste zodpovednos�, keï ste hrali vodcu?
� Dôverovali ste svojmu vodcovi?
� Preèo je dôvera dôle�itá? (v rodine, v priate¾stve, medzi krajinami...)

MO�NOSTI:
� Vyberte jedno z práv na strane 169. Ako by svet mal spolupracova�, aby toto právo

mali v�etky deti, nech u� sú kdeko¾vek? (napríklad právo na dostatok potravy, èistú
vodu by si vy�adovalo dôveru a spoluprácu vlád, pestovate¾ov plodín, obchodníkov�)

� V upravenej verzii tejto hry hrá jedno die�a loï a ostatné deti skaly. Skaly sedia na zemi
a sú medzi nimi priechody. Loï má zakryté oèi a musí prejs� z jedného konca miest-
nosti (mora) na druhý (pobre�ie) bez toho, aby narazila na skalu. Keï sa loï blí�i ku
skale, sediace die�a vydá zvuk ako vlna lámajúca sa o skalu, a tak varuje loï, aby zmenila
smer. Keï sa loï dostane na pobre�ie, ïal�ie die�a sa stane loïou.

� Ïal�ia aktivita mô�e by� taká, �e trieda pripraví a zahrá pre celú �kolu hru o situácii,
v ktorej spolupráca zabránila katastrofe.
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Práva pre �ivot � cvièenia
      zamerané na univerzálnos�
                    ¾udských práv

Tieto aktivity pomáhajú de�om pochopi�, �e podobne ako na�e my�lienky aj na�e prá-
va sú neodòate¾né � to znamená, �e sú na�e vlastné a nemo�no nám ich vzia�. Ukazujú
tie�, ako sa práva zadefinovali, a �e vychádzajú zo základných potrieb v�etkých ¾udí.

Tieto aktivity pre star�ie deti pokraèujú na strane 127.

Naèo je to?

CIE¼:
Táto hra s fantáziou a s opotrebovanými vecami pomáha oboznámi� deti so v�eobec-

nou povahou práv a s ich neodòate¾nos�ou. Upozoròuje tie� na otázku podobností a roz-
dielov.

HLAVNÉ MY�LIENKY:
� my v�etci máme vlastnosti, ktoré nám nemo�no vzia� a tie� máme neodòate¾né práva.

POMÔCKY:
� opotrebované veci urèené na vyhodenie, ktoré deti pozbierali v �kole alebo doma, napr.

�katule, vrecká, handry...
� Zhrnutie práv z Dohovoru o právach die�a�a (strana 169).

ÈAS:
Asi dvadsa� minút
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AKO POSTUPOVA�:
� Sadnite si do kruhu
� Dajte kolova� jednu vec. Ka�dé die�a vymyslí pre túto vec nejaké pou�itie. Napríklad

prázdne vrecko mô�e by� klobúk, topánka, kufor� Ak de�om u� niè nenapadá, po�lú
vec ïalej.

� Povzbuïte ich, aby èo najviac vymý�¾ali
� Keï sa vyèerpajú nápady, dajte kolova� ïal�í objekt.
� Polo�te nasledujúce otázky.

OTÁZKY:
� Èo je to �fantázia�? Kedy ju pou�ívame? Naèo?
� Ka�dý máme predstavivos� / fantáziu, s ktorou sa narodíme. Na�u fantáziu nám nikto

nemô�e vzia�. Rovnako máme v�etci práva, s ktorými sa narodíme, a nikto nám ich
nemô�e vzia�. Na�e práva si mô�u iní ¾udia nev�íma�, alebo ich poru�ova�, no aj tak
ich stále máme, bez oh¾adu na to, kde �ijeme, alebo kto sme � je to rovnaké ako s na-
�ou fantáziou, ktorú máme bez oh¾adu na to, kto sme.

MO�NOSTI:
� Táto aktivita je u�itoèná aj pri výuèbe o podobnostiach a rozdieloch: v�etci máme mo-

zog, ale na�e my�lienky a nápady sú niekedy rozdielne, niekedy podobné, no nikdy
nie úplne rovnaké. Túto my�lienku mô�ete spolu s triedou ïalej rozvies� tak, �e pred-
tým, ne� dáte triede predmet kolova�, spýtate sa, �èo to je?�. Trieda sa mô�e zhod-
nú� na tom, �e je to kus starej handry, no potom z nej jednotlivé mozgy urobia mno�-
stvo rôznych vecí.

� V rámci projektu (pozri stranu 39) po�iadajte triedu, aby na�la veci a spomenula si na
situácie, ktoré rôzni ¾udia vidia rôzne. Napríklad pre vý�ku, zrak, vzdialenos� od pred-
metu, predsudky, a pod. Deti mô�u zo zistení urobi� nástenku alebo album.
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Dôle�itá práca

CIE¼:
Táto aktivita postavená na brainstormingu pomáha poukáza� na to, �e dokumenty

o ¾udských právach vychádzajú zo základných ¾udských potrieb spoloèných pre v�etkých
¾udí.

HLAVNÉ MY�LIENKY:
Práva vychádzajú z podobných potrieb rôznych ¾udí.

POMÔCKY:
� Zjednodu�ená verzia Dohovoru o právach die�a�a a Zhrnutie Dohovoru o právach die-

�a�a z piatej èasti tejto príruèky. Súhrn napí�te na ve¾ký hárok papiera.

ÈAS:
Asi hodina

AKO POSTUPOVA�:
� Po�iadajte triedu, aby si predstavila, �e ich Organizácia Spojených národov (parlament

národov sveta) po�iadala, aby pripravili zoznam vecí, ktoré v�etky deti kdeko¾vek na
svete potrebujú, aby boli ��astné a zdravé. Napríklad, potravu, hru, vzduch, lásku...

� Zapí�te tieto �potreby� tak, ako ich navrhujú bez toho, aby ste ich posudzovali.
� Keï sa návrhy vyèerpajú, po�iadajte triedu, aby urèila, ktoré z návrhov sú skutoèné

potreby a ktoré sú ��elania� (napríklad, televízia a cukríky sú ��elania� a nie �potre-
by�). Pokúste sa urèi� potreby, ktoré sú rovnaké pre v�etky deti kdeko¾vek.

� Teraz uká�te triede Zhrnutie Dohovoru a právach die�a�a. Vysvetlite, �e v minulosti po-
dobný zoznam zostavila aj Organizácia Spojených národov a tento sa neskôr stal Do-
hovorom. Dohovor pripomína národom sveta potreby ich detí.

� Po�iadajte triedu, aby svoj zoznam porovnala so Zhrnutím práv z Dohovoru. Ktoré pot-
reby boli zadefinované ako práva? Sú nejaké rozdiely medzi týmito dvoma zoznama-
mi? Preèo?

� Polo�te nasledujúce otázky.

OTÁZKY:
� Preèo si myslíte, �e Organizácia Spojených národov pri�la s my�lienkou, �e je dôle�ité

zadefinova� práva detí?
� Preèo si myslíte, �e Dohovor je zoznam potrieb a nie �elaní?
� Myslíte si, �e deti vo va�ej krajine a vo svete majú v�etky tieto práva? Preèo nie?
� Pozrite sa na jedno alebo dve práva z Dohovoru. Èo by sa stalo, ak by sa tieto práva

die�a�u odòali?
� Èo by pod¾a vá�ho názoru vedúci predstavitelia va�ej krajiny, va�i uèitelia, rodièia ale-

bo vy a va�i spolu�iaci mohli urobi�, aby zabezpeèili, �e v�etky deti vo va�ej krajine
majú tieto práva zaruèené?
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MO�NOSTI:
� Postavte alebo posaïte sa do kruhu. Postupne ka�dé die�a predvedie jednu z vecí na

zozname. Napríklad mô�u zahra�, �e sa obliekajú, jedia, objímajú priate¾a, hrajú hru,
pí�u list, alebo sa cítia ��astne a slobodne. Opä� zaènite s aktivitou v kruhu. Prvé die-
�a predvádza svoju aktivitu a pokraèuje v nej, druhé die�a sa pridá so �svojou� aktivi-
tou, a tak ïalej do kruhu, a� kým celá trieda spolu s uèite¾om súèasne nepredvádza
svoje aktivity. Oddych!

� Ako ïal�iu aktivitu mô�e trieda zahra� hru pre rodièov, ktorá sa zaène ��elaniami� a skon-
èí sa �potrebami�.
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Ve¾kí ¾udia � malí ¾udia

CIE¼:
Táto aktivita postavená na besedách má za cie¾ pomôc� de�om spoji� si ¾udské práva

s vlastným prostredím a ukáza�, �e k uznávaniu ¾udských práv dochádzalo postupne.

HLAVNÉ MY�LIENKY:
� kodifikácia práv sa uskutoènila a� v druhej polovici dvadsiateho storoèia, no práva ako

také existovali a boli poru�ované, stávali sa predmetom bojov a postupne ich uznáva-
li poèas celej histórie ¾udstva.

POMÔCKY:
� Zhrnutie práv z Dohovoru o právach die�a�a zo strany 169.

ÈAS:
Tri hodiny rozlo�ené v období nieko¾kých tý�dòov

AKO POSTUPOVA�:
� Vysvetlite triede, �e dokumenty o ¾udských právach ako Dohovor o právach die�a�a,

vznikli len nedávno, a �e v minulosti mnohé z ¾udských práv zakotvených v Dohovore
neboli dané v�etkým de�om. Vysvetlite, �e v mnohých krajinách je to tak e�te aj dnes.

� Spolu s de�mi zostavte krátky zoznam miestnych ¾udí, ktorí by dokázali odpoveda�
na otázku: �Zmenil sa za posledné storoèie �ivot detí v na�om meste?� Mo�no sa opýta�
napríklad starých rodièov. Ideálny je zoznam, na ktorom sú �tyria ¾udia.

� Po�iadajte triedu, aby týmto ¾uïom napísala a pozvala ich do �koly na besedu. (Zo
zaèiatku je najlep�ie, ak osoby, s ktorými sa robí beseda, prídu priamo do triedy.)

� Nezabudnite po�iada� tieto osoby, aby struène popísali èo vedia o oblasti, na ktorú
sa ich budete pýta�. Tieto popisy si mô�u deti preèíta� a prediskutova� ich e�te pred
besedou a na ich základe si mô�u dopredu pripravi� otázky. Pri príprave otázok by
mala trieda myslie� na to �èo sa chceme nauèi�?�. Ak napríklad osoba, ktorá príde na
besedu, vo svojom príspevku uviedla, �e ako die�a namiesto chodenia do �koly pra-
covala, mô�u si deti pripravi� otázky o spomienkach na konkrétnu udalos�, o tom, ako
sa osoba cítila, keï sa udalos� odohrala, ako a preèo sa tak stalo, kto tam bol a po-
dobne.

� Keï pozvané osoby prídu na besedu, usaïte ich tak, aby ich videla celá trieda.
� Potom sa deti striedajú v kladení otázok. Nechajte, aby beseda plynula prirodzene �

nepokú�ajte sa ju preru�i�, ak to nie je potrebné.
� Odpovede si zaznamenajte písomne alebo na pásku.
� Ak máte na besede viac ako jednu osobu, po�iadajte ich, aby o otázkach rad�ej dis-

kutovali a neodpovedali samostatne. Mô�e to by� ve¾mi �ivá beseda!
� Po besedách po�iadajte �iakov, aby výsledky besedy porovnali s Dohovorom o prá-

vach die�a�a.
� Polo�te nasledujúce otázky.
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OTÁZKY:
� Myslíte si, �e práva detí boli v minulosti uznávané?
� Ktoré práva sa zaznávali? Preèo?
� Páèilo by sa vám �i� v tej dobe?
� Zmenila sa situácia v prospech detí? Alebo k hor�iemu? Preèo?

MO�NOSTI:
� Star�ie deti mô�u klás� otázky aj ¾uïom u nich doma.
� Pou�ite noviny, aby ste zistili, ako sa práva detí v ostatných èastiach sveta nedodr�ia-

vajú alebo naopak, ochraòujú.
� V rámci projektu (pozri stranu 39) po�iadajte triedu, aby vymyslela hru, básnièky,

príbehy alebo iné umelecké vyjadrenie, v ktorom by porovnali �ivot detí v minulosti
a v súèasnosti.

� Národná literatúra mô�e by� dobrým zdrojom príbehov o �ivote detí v minulosti.
� Ako ïal�iu aktivitu mô�e trieda napísa� hru o presadzovaní práv detí a zahra� ju pri

nejakej významnej udalosti.
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Hra s kalendárom

CIE¼:
Táto aktivita s fotografiami pomáha vysvetli� vzájomné prepojenie práv. Mo�no ju

pou�i� pri práci s de�mi, dospievajúcou mláde�ou aj dospelými.

HLAVNÉ MY�LIENKY:
� práva sú �univerzálne� (má ich ka�dý)
� práva sú �nedelite¾né� (nemô�ete u�íva� niektoré práva a iné zamietnu�)

POMÔCKY:
� asi 12 fotografií alebo iných kvalitných obrázkov ¾udí z celého sveta, ktorí sú zobraze-

ní v èo najväè�om poète rôznych èinností. Vhodným zdrojom takýchto obrázkov sú
kalendáre, noviny a èasopisy.

� Zjednodu�ená verzia V�eobecnej deklarácie ¾udských práv zo strany 162.

ÈAS:
Asi tridsa� minút

AKO POSTUPOVA�:
� Obrázky rozlo�te na zemi alebo na stole tak, aby ich v�etci videli.
� Po�iadajte deti, aby vybrali tri obrázky (ako skupina), ktoré sa im najviac páèia. Chví¾u

to potrvá.
� Vezmite tri vybrané obrázky. Ostatné obrázky odlo�te bokom, aby sa deti zbytoène

nerozpty¾ovali.
� Umiestnite jeden z troch vybraných obrázkov tak, aby ho v�etci videli. Polo�te de�om

otázky uvedené ni��ie, a tak stimulujte ich predstavivos�. Buïte otvorení k v�etkým
odpovediam.

� Zopakujte toto cvièenie zalo�ené na fantázii aj s ïal�ími dvoma obrázkami.
� Teraz sa vrá�te spä� k prvému obrázku, Spýtajte sa detí. �Ktoré právo alebo práva pod¾a

vás tento obrázok predstavuje?� (Ak sú úèastníci ve¾mi malí, alebo e�te ¾udské práva
nepoznajú, umo�nite im pou�i� Zjednodu�enú verziu V�eobecnej deklarácie ¾udských
práv na strane 162.)

� Zopakujte túto otázku aj pri ïal�ích dvoch obrázkoch.
� Opä� rozlo�te v�etky obrázky. Spýtajte sa detí: �A ako je to s tými ostatnými? Ktoré

právo alebo práva predstavujú?� Vyu�ite túto príle�itos�, aby ste im vysvetlili, �e ¾ud-
ské práva sú �univerzálne� (ka�dý ich má).

� Teraz po�iadajte deti, aby skúsili rozdeli� obrázky do skupín tak, aby sa ka�dá skupi-
na viazala na jeden èlánok Zjednodu�enej verzie V�eobecnej deklarácie ¾udských práv
na strane 162. Deti si èoskoro uvedomia, �e túto úlohu nie je mo�né splni�, preto�e
v�etky práva sú navzájom previazané a jeden obrázok teda predstavuje viacero práv
súèasne. Je to dobrá príle�itos� vysvetli�, �e práva sú nedelite¾né (nemô�ete u�íva� len
niektoré práva a iné zamietnu�).
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OTÁZKY:
� Èo myslíte, kde bol urobený tento obrázok?
� Èo sa tam pod¾a vás odohráva?
� V akú dennú dobu to bolo fotografované?
� Sú tí ¾udia príbuzní?
� Sú bohatí/chudobní, ��astní/smutní?
� Na èo sa pozerajú/èo robia/hovoria?
� Kam idú? Kde boli?
� Poznajú fotografa?
� Èo si o òom/nej myslia?

MO�NOSTI:
� Ak sú na v�etkých pou�itých obrázkoch deti, mo�no túto aktivitu pou�i� aj so Zhrnu-

tím práv z Dohovoru o právach die�a�a. (strana 169)
� V rámci projektu mô�u deti zozbiera� èo najviac obrázkov ¾udí z celého sveta a vysta-

vi� ich v triede alebo v dru�ine.
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Èo je správne � cvièenia
  zamerané na spravodlivos�

�To nie je spravodlivé�� spravodlivos� je nieèo, èo pod¾a ná�ho názoru doká�eme dobre
posúdi�. Okam�ite si uvedomíme, �e nieèo nie je spravodlivé, a obyèajne doká�eme rýchlo
odpoveda� aj na otázku �Preèo to nie je spravodlivé?�

Spravodlivé znamená poctivé a správne, také, ktoré dáva rovnanú �ancu a zabezpe-
èuje rovnaké zaobchádzanie alebo rovnaký podiel v�etkým, presne pod¾a pravidiel, ak
pravidlá existujú. Jednoduchým príkladom sú be�ecké preteky. Preteky sú spravodlivé
len vtedy, ak pre v�etkých platia rovnaké pravidlá. Ak v�etci vy�tartujeme naraz, be�íme
rovnakú vzdialenos� a máme rovnaký vek a mo�nosti, vtedy je to spravodlivé.

�ivot by bol spravodlivý, ak by sme v�etci mali rovnaké príle�itosti: ak by mal ka�dý
dostatok jedla a èistej pitnej vody, ak by ka�dý mohol chodi� do �koly, ak by sa s ka�-
dým zaobchádzalo rovnako, bez oh¾adu na farbu pleti, pohlavie alebo vierovyznanie, ak
by ka�dý mohol slobodne hlasova�. To je len nieko¾ko príkladov, ktoré ukazujú, èo je to
spravodlivos�.

Je dôle�ité, aby si deti uvedomili dôle�itos� spravodlivosti vo vlastnom �ivote, preto-
�e len tak lep�ie pochopia potrebu spravodlivosti vo svete.

Tieto aktivity pre star�ie deti pokraèujú na strane 136.
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Hra na mená

CIE¼:
Táto hra v sede umo�òuje de�om získa� uznanie a poskytnú� uznanie iným.

HLAVNÉ MY�LIENKY:
� my v�etci máme právo na meno
� spravodlivos� je prínosom pre ka�dého

POMÔCKY:
� Zjednodu�ená verzia Dohovoru o právach die�a�a zo strany 165 (hlavne èlánok 7). Mäkká

lopta alebo podu�ka.

ÈAS:
Menej ako pol hodinu

AKO POSTUPOVA�:
� Deti sedia v kruhu na zemi.
� Jedno die�a hodí loptu druhému die�a�u a povie meno �toho, kto chytá�. Ak je meno

správne, ten, kto chytal, sa stane �tým, èo hád�e� a hodí loptu ïal�iemu die�a�u a povie
meno nového die�a�a, ktoré loptu chytá. Ak ten, èo hád�e, zavolá nesprávne meno,
die�a, ktoré chytí loptu, ho opraví a hodí mu loptu spä�.

� Pomô�te de�om, ktoré by inak vynechali, a zámerne im hoïte loptu, keï na vás príde
rad.

� Ak sa na v�etkých dostalo viackrát, polo�te nasledujúce otázky.

OTÁZKY:
� Mal ka�dý rovnakú mo�nos� by� tým, èo hád�e? Preèo? Preèo nie?
� Aké by to bolo, ak by ste nikdy nedostali mo�nos� by� tým, èo hád�e? Preèo?
� Èo mô�eme urobi�, aby sme zabezpeèili, �e nabudúce budeme hra� spravodlivo?
� Viete uvies�, kedy sa vám prihodilo nieèo nespravodlivé?
� Ako mô�eme predís� nespravodlivosti v triede, v �kole, v rodine?

MO�NOSTI:
� Pozrite sa na èlánok 7 Zjednodu�enej verzie Dohovoru o právach die�a�a zo strany 165.

V èom by bol vá� �ivot iný, ak by ste nemali meno?
� Po�iadajte triedu, aby napísala príbeh alebo hru o nespravodlivej situácii, ktorá sa zmení

na spravodlivú.
� Táto aktivita mô�e by� dobrá na to, aby sa nová trieda navzájom spoznala.
� Keï sa u� �iaci triedy navzájom poznajú po mene, s�a�te pravidlá hry. Napríklad, pr-

vý kto hád�e, mô�e zaèa� vetu, ku ktorej ka�dý ïal�í hád�uci pridá jedno slovo.
� V rámci projektu mô�u deti preskúma�, odkia¾ jednotlivé mená pochádzajú a èo

znamenajú.
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Poznaj svoje jablko

CIE¼:
Táto hra zameraná na pozorovacie schopnosti upozoròuje na to, èo mô�eme ma� spo-

loèné a o èo sa mô�eme v triede podeli�. Tie� uèí deti, �e na�e vnímanie podobností a roz-
dielov je ve¾mi subjektívne. Táto základná my�lienka je potom otázkami prepojená s prob-
lémom stereotypov v spoloènosti.

HLAVNÉ MY�LIENKY:
� Práva vychádzajú zo spravodlivosti.
� Deti majú právo neby� hladné

POMÔCKY:
� Zhrnutie práv z Dohovoru o právach die�a�a zo strany 169. Jedno jablko (alebo iné ovo-

cie, èi zelenina) pre ka�dé die�a.

ÈAS:
Jedna hodina

AKO NA TO ?
� Po�iadajte deti, aby sa vo dvojiciach usadili do malého kruhu.
� Spýtajte sa triedy, aké sú typické vlastnosti jabåk. Sú v�etky jablká rovnaké?
� Dajte ka�dej dvojici jedno jablko.
� Ka�dá dvojica má mo�nos� chví¾u svoje jablko skúma�. Povedzte im, aby si v�imli far-

bu, hrbolèeky, priehlbinky alebo iné znaky, ktoré ho odli�ujú od iných jabåk.
� Pozbierajte jablká do vrecka.
� Potom ich dajte po jednom kolova�. Ka�dá dvojica postupne preskúma ka�dé jablko.

Ak dvojica spozná svoje jablko, nechá si ho.
� Keï si dvojice svoje jablká rozoberú, mô�u sa v�etky jablká zjes�.

OTÁZKY:
� Pozrite sa na druhý bod Zhrnutia práv z Dohovoru o právach die�a�a zo strany 169. Ako

mô�e spravodlivos� a schopnos� podeli� sa pomôc� ochráni� práva v�etkých detí?
� Kto dostal svoje jablko spä� ako prvý/posledný? Preèo?
� Mali ste obavy, �e va�e jablko dostal niekto iný?
� Ako by ste sa boli cítili, ak by sa va�e jablko nebolo vôbec objavilo?
� Tu sme sa delili o jablká. O aké ïal�ie veci sa e�te v �kole delíme? Je niekedy problém

podeli� sa? Preèo?
� Èo by stalo, ak by sa v�etci zabudli deli�? (v �kole, doma, vo svete)
� Boli v�etky jablká rovnaké? V èom si boli podobné? V èom boli rozdielne? ( Ak trieda

zaèala aktivitu s tým, �e pova�ovala v�etky jablká za rovnaké, spýtajte sa, ako sa ich
názor zmenil.)
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MO�NOSTI:
� Pri tejto aktivite mo�no pou�i� aj kamienky, kúsky dreva alebo inú skupinu mierne

odli�ných vecí.
� V rámci projektu (pozri stranu 39) po�iadajte deti, aby vytvorili a podelili sa s triedou

o príbeh, hru alebo obrázok, v ktorom sa hovorí o situácii alebo je na òom zobrazená
udalos�, v ktorej sa v�etci zabudli deli�.

� Ak chcete upozorni� na problém stereotypov, pripomeòte de�om ako si mysleli, �e jablká
sú rovnaké, aj keï boli dos� odli�né. Teraz im uká�te èo najviac rôznych obrázkov istej
skupiny, o èlenoch ktorej sa èasto hovorí, �e �v�etci sú rovnakí�. Napríklad etnické
men�iny vo va�ej krajine alebo ¾udia zo vzdialených èastí sveta. Spýtajte sa detí, aký
stereotypný obraz mô�u ma� ¾udia v iných krajinách o ¾uïoch vo va�ej krajine. Sú stereo-
typy u�itoèné? Preèo? Preèo nie?
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Zamaskovanie

CIE¼:
Túto hru mo�no hra� vonku aj vnútri a deti sa pri nej nauèia odhali� nespravodlivos�

a protestova� proti nej.

HLAVNÉ MY�LIENKY:
� Práva vychádzajú zo spravodlivosti.

POMÔCKY:
� Zhrnutie práv z Dohovoru o právach die�a�a zo strany 169. Tri klbká vlny rôznych fa-

rieb. Jedno klbko by malo ma� výraznú farbu, napríklad èervenú alebo �ltú a ostatné
by mali ma� prírodné farby, ktoré splynú s vnútorným alebo vonkaj�ím prostredím.

ÈAS:
Asi jedna hodina

AKO NA TO ?
� Z ka�dej farby nastrihajte 20 a� 30 kúskov vlny.
� Ukryte ich niekde v parku (alebo ak hráte vnútri, tak v triede alebo v �kole). Po�iadaj-

te star�ieho �iaka, uèite¾a alebo rodièa, aby vám ich pomohol schova�.
� Deti rozde¾te do troch skupín. Ka�dá skupina bude h¾ada� kúsky vlny jednej farby.
� Dajte im èasový limit a dohodnite si signál, ktorým ich upovedomíte, �e èas vypr�al.
� Spoèítajte, ko¾ko kúskov vlny sa jednotlivým skupinám podarilo nájs�. Ví�azí tá skupi-

na, ktorá na�la najviac kúskov vlny.
� Pravdepodobne vyhrá skupina, ktorá h¾adá kúsky vlny výraznej farby, preto�e tie sa

¾ah�ie h¾adajú.
� Polo�te nasledujúce otázky.

OTÁZKY:
� Aký to bol pocit by� vo ví�aznej skupine?
� Aký to bol pocit by� v ostatných skupinách?
� Ktorá skupina na�la najviac kúskov vlny? Preèo?
� Ak by sa hralo e�te raz, v ktorej skupine by ste chceli by�? Preèo?
� Je hra spravodlivá?
� Mo�no z nej urobi� spravodlivú hru?
� Spomeòte si na v�etky hry, ktoré poznáte: Èo z nich robí spravodlivé hry? (napríklad

vo futbale majú oba tímy rovnaký poèet hráèov)

MO�NOSTI:
� Pozrite sa na Zhrnutie práv z Dohovoru o právach die�a�a zo strany 169. Mnohé deti

sveta tieto práva nemô�u vyu�i�. Ako by ste sa cítili, ak by ste boli jedno z týchto detí?
Èo mo�no s takouto nespravodlivos�ou urobi�?

� U star�ích �iakov vyu�ite nespravodlivú hru ako zaèiatok diskusie o globálnej nespra-
vodlivosti. (napríklad rozdelenie bohatstva, vody, potravín, pozemkov...)
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Definícia spravodlivosti

CIE¼:
Táto aktivita na báze brainstormingu pomáha rozvíja� u detí prirodzený zmysel pre

spravodlivos�.

HLAVNÉ MY�LIENKY:
� Práva vychádzajú z èestnosti.

ÈAS:
Asi jeden a pol hodiny

AKO NA TO?
� Urobte s triedou brainstorming k otázke �èo je spravodlivé/nespravodlivé?�. Zapí�te

v�etky nápady triedy na dobre vidite¾né miesto (podrobné pravidlá brainstormingu
nájdete na strane 36). Sna�te sa, aby boli nápady struèné, no neskracujte ich bez to-
ho, aby ste si u �iaka neoverili, èi to tak myslel.

� Po�iadajte triedu, aby vytvorila malé skupinky (podrobné rady k práci skupiniek ná-
jdete na strane 35). Dajte skupinám pä� minút, aby zostavili definíciu spravodlivosti.

� Výsledky vyveste na stenu. Ak sa niektoré definície lí�ia, spýtajte sa triedy, èi doká�e
zostavi� spoloènú definíciu, ktorá by zahàòala významy zo v�etkých definícií.

� Túto definíciu tie� vyveste na stenu (ak máte nieko¾ko definícií, vyveste ich v�etky).
� Polo�te nasledujúce otázky, a tak pomô�te de�om zamyslie� sa nad tým, èo znamená

pojem spravodlivos�.
� Ak je to mo�né, ilustrujte definíciu kresbami o spravodlivosti a nespravodlivosti.

OTÁZKY:
� Je spravodlivos� dôle�itá? Preèo?
� Viete si spomenú� na obdobie vá�ho �ivota, keï nieèo bolo spravodlivé a na obdo-

bie, keï nieèo bolo nespravodlivé?
� Èo robí veci nespravodlivými?
� Ako ste vnímali nespravodlivos�?
� Mo�no veci v�dy zmeni� na spravodlivé?
� Èo mô�eme urobi� pre to, aby veci v triede/�kole/krajine/na svete boli spravodlivé?

MO�NOSTI:
� Tento proces definovania mo�no pou�i� aj na pojmy sloboda, tolerancia, zodpoved-

nos�, mier alebo na iné pojmy spojené s ¾udskými právami. Hodnota tejto aktivity
spoèíva v tom, �e vedie deti k tomu, aby vyjadrili svoj vrodený zmysel pre to, èo je
�správne�.

� V rámci dlhodobého projektu (pozri stranu 39) si deti mô�u zostavi� slovníky ¾udských
práv. Keï sa v priebehu výuèby o ¾udských právach objavia neznáme slová, pracujte
spolu s triedou na sformulovaní jednoduchej definície, ktorú si mô�u zapísa� do slov-
níkov.
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Moje práva/tvoje práva �
   cvièenia zamerané na situácie,
           v ktorých sa práva
        dostávajú do konfliktu

Cvièenia zamerané na situácie, v ktorých sa práva dostávajú do konfliktu, vyu�ívajú hra-
nie rolí a analýzu konfliktných situácií doma a v �kole a vedú deti k tomu, aby rozmý�¾ali
nad alternatívnym rie�ením problémov, iným ne� je boj. Upozoròujú deti na to, �e práva
jedného èloveka sa konèia tam, kde sa zaèínajú práva druhého, a keï sa na�e práva dosta-
nú do konfliktu, najlep�ie je spolu h¾ada� rie�enie, ktoré re�pektuje práva v�etkých.

Tieto aktivity pre star�ie deti pokraèujú na strane 141.

(Èasti aktivít v tejto èasti sú prevzaté z publikácie Creative Conflict Resolution od J. Kriedlera, str. 53�59.
Pozri �U�itoèné knihy� v �iestej èasti tejto príruèky.)

Andreine a Toniho darèeky

CIE¼:
Táto aktivita s hraním rolí pomáha de�om nájs� nové spôsoby rie�enia v situáciách, keï

sú práva v konflikte.

HLAVNÉ MY�LIENKY:
� Niekedy sa ¾udia ocitnú v situácii, v ktorej sa ich práva dostanú do konfliktu.
� Tieto konflikty mo�no rie�i� pokojnou cestou.

POMÔCKY:
Zhrnutie práv z Dohovoru o právach die�a�a zo strany 169. Príbeh Andrey a Toniho.

ÈAS:
Asi �tyridsa� minút
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AKO NA TO?
� Povedzte de�om príbeh o Andrey a Tonim.
� Po�iadajte ich, aby si túto situáciu zahrali (podrobné rady k hraniu rolí nájdete na strane

33).
� Mô�u hra� �tyri roly: Andreu, Toniho, otca a matku.
� V bode konfliktu hru zastavte. Po�iadajte triedu o návrhy, èo by mohlo nasledova�.

�Herci� si potom niektorý z návrhov vyberú a hranie rolí dokonèia.
� Polo�te nasledujúce otázky a pomô�te triede zamyslie� sa nad nenásilnými rie�eniami

konfliktu.
� �Herci� mô�u potom zahra� aj iný pokojný záver.

OTÁZKY:
� Ako do�lo ku konfliktu? Preèo nastal?
� Ako sa jednotlivé osoby cítili?
� Bol záver ��astný?
� Ako sa mohlo tomuto konfliktu predís�?
� Ako sa to mohlo e�te skonèi�?
� Èie práva ignorovali Toni a Andrea? Aké to boli práva? (pozri Zhrnutie práv z Doho-

voru o právach die�a�a na strane 169)

MO�NOSTI:
� Túto aktivitu mo�no pou�i� aj na rie�enie konfliktných situácií, ktoré sa vyskytnú v �kole.

Po�iadajte deti, ktoré spor rie�ili bitkou, a ak je to mo�né, tak aj celú triedu, aby sa
zamysleli nad nenásilnými spôsobmi rie�enia takýchto konfliktov.

� Niekedy je vhodné opä� si skutoèný konflikt zahra� s tým, �e si úèastníci vymenia roly,
aby sa na konflikt pozreli aj z poh¾adu druhej osoby.

PRÍBEH ANDREY A TONIHO
Andrea a Toni boli ve¾mi ��astní, lebo obaja dostali od rodièov pekné darèeky. Toni dostal

bubon a mal z neho takú rados�, �e ihneï zaèal na òom bubnova�. Andrea bola tie� ve¾mi
��astná, preto�e dostala pí��alku. Aj ona na nej hneï zaèala píska�. Najprv boli obaja ve¾mi
spokojní, preto�e dostali darèeky a mohli obaja hra� súèasne, no po chvíli zistili, �e ak
hrajú obaja naraz, nedoká�u sa sústredi�. Andrea prestala hra� a po�iadala Toniho, èi by
mohol na chví¾u presta� a nechal hra� ju. Toni povedal, �e jemu to nepreká�a, keï ona
hrá a nechcel presta� hra�. Andrea bola taká nazlostená, �e zaèala hra� ve¾mi hlasno. Nato
sa Toni pokúsil hra� e�te hlasnej�ie. Zaèali sa preteka� a keï�e robili ve¾ký hluk, rodièia
vo�li do izby.
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Úbohý starý vlk

CIE¼:
Táto zábavná aktivita, plná fantázie a zameraná na rozprávanie príbehov, má za cie¾

ukáza� de�om, �e vzájomné re�pektovanie práv je prínosom pre v�etkých � na rozdiel
od konfliktu, z ktorého má výhody jedine ví�az.

HLAVNÉ MY�LIENKY:
� Niekedy sa ¾udia ocitnú v situácii, keï sa ich práva dostanú do konfliktu.
� Tieto konflikty mo�no rie�i� pokojnou cestou.

POMÔCKY:
Jedna alebo dve krátke ¾udové rozprávky alebo rozprávky pre deti, v ktorých dochá-

dza ku konfliktu medzi postavami.(Ak sa dobre zamyslíte, zistíte, �e mnohé staré príbe-
hy sú zalo�ené na takýchto konfliktoch � jedna postava alebo skupina postáv sa stereo-
typne oznaèuje za �zlú� a ïal�ia postava alebo skupina postáv sa stereotypne oznaèuje
za �dobrú�).

ÈAS:
Jedna hodina

AKO NA TO?
� Vyberte príbeh (pozri �pomôcky� vy��ie).
� Preèítajte príbeh triede.
� Pomô�te de�om odhali� konflikt v príbehu tak, �e im kladiete otázky uvedené ïalej.

(Tradièné príbehy obyèajne majú �zlé� postavy, ktoré umrú alebo sú potrestané,
a �dobré� postavy, ktoré �ijú ��astne a� naveky).

� Kto bol ��astný na konci príbehu? Preèo?
� Kto bol na konci príbehu ne��astný? Preèo?
� Boli nieèie práva v príbehu potlaèené? Èie? Kto ich potlaèil?

� Po�iadajte triedu, aby sa nad príbehom opä� zamyslela, tentoraz z poh¾adu draka, vlka
alebo inej �zlej� postavy. Po�iadajte ich, aby príbeh prerozprávali z poh¾adu tejto
postavy. Takýmto spôsobom analyzujte ka�dý konflikt príbehu. Drak, napríklad, po-
vie � som drak a mojou úlohou je jes� ¾udí a potom si príde ten hrozný princ a odsek-
ne mi hlavu�!

� Teraz sa spýtajte triedy, ako by bolo mo�né príbeh prepísa�, aby ka�dý dostal to, èo
chce a predi�lo sa konfliktu. Otázky mô�u napomôc�. Ak máte dos� èasu, mô�u deti
napísa� vlastné verzie príbehu a ilustrova� ich kresbami.

� Je mo�né vyrie�i� tento konflikt pokojnou cestou? Ako?
� Je mo�né, aby ka�dá postava príbehu dostala to, èo chce? Ako?
� Preèo by to bolo lep�ie ne� situácia, v ktorej niekto vyhrá a niekto prehrá?
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MO�NOSTI:
� Vo forme projektu (pozri stranu 39) je mo�né ïalej rozvíja� my�lienku rie�enia konflik-

tov spôsobom, pri ktorom nikto neprehrá. Jeden zo spôsobov je oboznámi� triedu
s týmito �tyrmi mo�nými závermi konfliktu. Po�iadajte deti, aby vám pomohli uvies�
príklady z vlastnej skúsenosti, ktoré ilustrujú jednotlivé mo�nosti:

Výhra�výhra:
V�etci sú spokojní, ka�dý dostal to, èo chcel.
Výhra�prehra:
Jedna osoba nedostala to, èo chcela a je ne��astná.
Prehra�výhra:
Iná osoba nedostala to, èo chcela a je ne��astná.
Prehra�prehra:
V�etci premrhali èas spormi a nikto nedosiahol to, èo chcel.

Keï sa trieda dostatoène oboznámi s obojstranne výhodným rie�ením konfliktov,
pou�ite tento postup, keï v triede dôjde ku skutoèným konfliktom. Po�iadajte zaintere-
sované deti alebo celú triedu, aby pracovali na rie�ení typu �výhra�výhra�.

Nemusí to by� v�dy kompromis. Èasto mô�u obaja ¾udia, ktorí sú úèastníkmi konflik-
tu, skutoène získa� z takéhoto obojstranne výhodného rie�enia. Predstavte si, napríklad,
dve deti bijúce sa o pomaranè. Je mo�né, �e jedno chce zjes� du�inu, zatia¾ èo druhé chce
�upku na koláè. Tento konflikt mo�no vyrie�i� mierumilovne a obe deti mô�u �vyhra��!
Samozrejme, nie v�etky konflikty sa rie�ia takto ¾ahko, no je u�itoèné pokúsi� sa rozmý�-
¾a� týmto spôsobom.
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Siete konfliktov

CIE¼:
Táto aktivita postavená na kreslení pomô�e de�om analyzova� konflikty práv na zákla-

de vlastných skúseností.

HLAVNÉ MY�LIENKY:
� Niekedy sú ¾udia v situácii, keï sa ich práva dostanú do konfliktu.
� Tieto konflikty mo�no rie�i� pokojnou cestou.

POMÔCKY:
Tabu¾a alebo ve¾ký hárok papiera.

ÈAS:
�tyridsa�pä� minút

AKO NA TO?
� Do stredu papiera/tabule napí�te do kruhu slovo �konflikt�.
� Spýtajte sa triedy, èo pod¾a ich názoru toto slovo znamená.
� Spýtajte sa, aké spomienky alebo my�lienky evokuje. Zaka�dým, keï niekto nieèo povie,

nakreslite plnú èiaru vedúcu od hlavného kruhu a napí�te slovo alebo slovné spojenie,
ktoré zaznelo z triedy.

bitky v �kole

vojny

súrodenci

KONFLIKT

� Keï deti zaènú uvádza� také nápady, ktoré súvisia s nápadmi, ktoré u� odzneli, spoj-
te ich medzi sebou a nie s hlavným kruhom. Pokraèujte, pokia¾ viete udr�a� záujem.

� Na konci polo�te otázky uvedené ni��ie, ktoré sa zameriavajú na v�eobecné my�lienky
o konflikte.

KONFLIKT súrodenci

pou�ívanie hraèiek

rodièia

pou�itie peòazí

domáce pravidlá

plnenie povinností
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OTÁZKY:
� Ako by ste definovali �konflikt�?
� Èo majú spoloèné konflikty, ktoré sme vyznaèili?
� Èo spôsobuje konflikty?
� Èo ich zhor�uje?
� Èím sa dá predís� konfliktom, alebo èo ich rie�i?
� Kto ignoruje èie práva v uvedených príkladoch? Ktoré práva? (Pozri Zhrnutie práv z Do-

hovoru o právach die�a�a na strane 169)

MO�NOSTI:
� Ako súèas� projektu (pozri stranu 39) po�iadajte triedu, aby viedla denník konfliktov,

ktoré sa v tý�dni vyskytnú. Po�iadajte ich, aby oznaèili tie konflikty, ktoré sa vyrie�ia
u�itoèným spôsobom, konflikty, na ktoré sa premrhá ve¾a èasu, alebo tie, ktoré sa èasto
opakujú. Niekedy je u�itoèné rozdeli� tieto konflikty do kategórií. Napríklad, priate¾-
ské/zlostné, jednoduché/zmätené, násilné/nenásilné. Povedzte triede, �e ak získa nad
problémom nadh¾ad a zaène ho analyzova�, je to prvý krok k jeho rie�eniu takým spô-
sobom, ktorý re�pektuje práva v�etkých zainteresovaných.

� Ak chcete spravi� podrobnej�iu analýzu, spýtajte sa triedy na jednotlivé fázy konflik-
tov, ktoré zaznamenala. Napríklad: mohli by� tieto rie�enie aj lep�ie? Alebo hor�ie?
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Mimo�kolské aktivity

Tieto aktivity pomáhajú de�om rozmý�¾a� o ¾udských právach ako o nieèom, èo sú schop-
né obháji� a za èo doká�u bojova� bez oh¾adu na to, kde �ijú. Pri mnohých doteraz uvá-
dzaných aktivitách sú ïal�ie návrhy aktivít v èasti oznaèenej �Mo�nosti�.

Tieto aktivity pre star�ie deti pokraèujú na strane 152.

Presadzovanie vlastných práv

CIE¼:
Táto tvorivo ladená aktivita má za cie¾ podpori� deti vo vysvet¾ovaní a presadzovaní

vlastných práv.

HLAVNÉ MY�LIENKY:
� Ka�dý by mal ma� vzdelanie v oblasti ¾udských práv.

POMÔCKY:
� Zjednodu�ená verzia Dohovoru o právach die�a�a alebo akýko¾vek dokument o ¾udských

právach z piatej èasti tejto príruèky.
� Materiál potrebný na vytvorenie plagátu: perá, farby, papier

ÈAS:
Jeden a pol hodiny

AKO NA TO?
� Pred zaèiatkom hodiny vyberte z Dohovoru skupiny práv, ktoré navzájom súvisia.

Napríklad práva o die�ati a jeho rodine.
� Po�iadajte triedu, aby vytvorila skupinky alebo dvojice.
� Povedzte �iakom, �e v mnohých krajinách majú televízne alebo rozhlasové relácie o prá-

vach detí a aj plagáty.
� Po�iadajte ka�dú dvojicu alebo skupinu, aby pripravila materiál vysvet¾ujúci jedno právo

alebo skupinu práv z Dohovoru. Mô�e to by� plagát, hra, pieseò alebo básnièka, kto-
rá sa vystaví. Ak sa niektoré deti rozhodnú spravi� plagát, mô�u sa im zís� tipy uve-
dené ni��ie.

� Hotové práce mo�no vystavi� alebo zarecitova�, èi zaspieva� pred triedou alebo pre
celú �kolu.
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TIPY NA PLAGÁTY:

� Predtým, ne� zaènete, rozmyslite si, èo chcete poveda�. Dohodnite sa na základnej
my�lienke a zapí�te si ju.

� Urobte si najprv malé rýchle náèrty, aby ste vyskú�ali èo najviac nápadov.
� Nebojte sa zamietnu� nápad v ¾ubovo¾nej fáze. Je ove¾a dôle�itej�ie tvrdo zapracova�

na dobrej my�lienke, ne� pokraèova� v práci na my�lienke, s ktorou nie ste spokojní.

MO�NOSTI:
� Organizácia Spojených národov a ïal�ie medzinárodné organizácie vybrali niektoré dni,

poèas ktorých sa pozornos� verejnosti ka�dý rok upriamuje na ¾udské práva. Ni��ie sú
uvedené len niektoré vybrané dni. Svoju výuèbu v ¾udských právach mô�ete vhodne
aktualizova� aj tvorbou plagátov, hier a básnièiek venovaných oslavám týchto dní.

Medzinárodný deò �ien 8. marec
Medzinárodný deò detí 1. jún
Deò ¾udských práv 10. december
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Spravodaj venovaný ¾udským právam

CIE¼:
Táto aktivita má vlastnosti projektu a podporuje deti v tom, aby ¾udské práva preniesli

aj za hranice triedy do celej �koly.

HLAVNÉ MY�LIENKY:
� ¼udské práva sú súèas�ou v�etkých ¾udských aktivít.

POMÔCKY:
noviny a iné médiá

ÈAS:
Tento projekt sa uskutoèòuje poèas viacerých tý�dòov.

AKO NA TO?
� Nájdite v �kole vhodné miesto, kde by sa spravodaj venovaný ¾udským právam dal

umiestni� a pravidelne aktualizova�. Napríklad nástenka na frekventovanej chodbe alebo
blízko vchodu.

� Preèítajte si rady k práci na projekte a k práci s tlaèou na stranách 39 a 44.
� Veïte deti k tomu, aby sledovali noviny, èasopisy, televíziu a rozhlas a h¾adali obráz-

ky a texty o ¾udských právach. Napríklad: kreslené seriály zobrazujúce predsudky a ná-
silie, vojnová správa o tom, ako sa ¾udské práva v iných krajinách poru�ujú, alebo
domáce správy o niektorom miestnom probléme v oblasti ¾udských práv. Tieto novi-
nové èlánky by si mohli vystrihova� alebo, ak i�lo o správu v televízii, napísa� z nej krátky
obsah. Tie mo�no potom vyvesi� na nástenku.



103 è a s �  t r e t i a :  m l a d � i e  d e t i

� Ak je to mo�né, dovo¾te de�om, aby sa sami rozhodli, èo si do spravodaja venované-
ho ¾udským právam chcú da�. Je to pre nich príle�itos�, aby za nieèo sami prevzali
zodpovednos�.

� Niekedy je dobré postupova� tak, �e spravodaj venovaný ¾udským právam sa najprv
zaène ako krátkodobý projekt a vyu�ije sa zanietenie detí. Ak je projekt úspe�ný, mô�e
sa zo spravodaja sta� stála nástenka.

� Ak je to mo�né, negatívne prvky vyvá�te pozitívnymi. Napríklad, príbehom o tom, ako
rôzne skupiny vo va�ej krajine spolupracujú.
Pou�ite materiál zo spravodaja ako základ výuèby v ¾udských právach � keï vám �iaci
budú vyh¾adáva� zaujímavé materiály, va�a práca bude ove¾a jednoduch�ia!

MO�NOSTI:
� Spravodaj venovaný ¾udským právam mô�e obsahova� aj plagáty, kresby a básnièky

a aj �iacky prieskum domácej situácie v oblasti ¾udských práv. U�itoèný príspevok mô�e
by� napríklad rozhovor so star�ou osobou, ktorá za�ila vojnu (tu vám mo�no prídu
vhod rady k vedeniu rozhovorov na strane 45).

� Spravodaj venovaný ¾udským právam sa mô�e zmeni� aj na výstavku pre miestnych
obyvate¾ov.
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èas� �tvrtá:

star�ie deti
♥ Zaèiatok � úvodné cvièenia strana 106

♥ Spolu�itie � cvièenia zamerané na re�pekt strana 110

♥ Kto, ja? � cvièenia zamerané na zodpovednos� strana 116

♥ Práva pre �ivot � cvièenia zamerané na univerzálnos�
¾udských práv strana 127

♥ Èo je správne? � cvièenia zamerané na spravodlivos� strana 136

♥ Moje práva/Tvoje práva � cvièenia zamerané na situácie,
v ktorých sa práva dostávajú do konfliktu strana 141

♥ Mimo�kolské aktivity strana 152

�V�etko, èo potrebujem, je nápad��

Ukrajinský �tudent � uèite¾
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Sprievodca cvièeniami:

Pre u¾ahèenie pou�ívania majú v�etky cvièenia v tejto èasti manuálu rovnakú úpravu.

Názov

Cie¾: Ten, spolu s krátkym úvodom ku ka�dej skupine cvièení, vám napovie, na èo sú
u�itoèné.

Hlavné my�lienky: Toto sú k¾úèové koncepty, ktoré cvièenie obsahuje. Poèas cvièenia
ich majte neustále na pamäti.

Èo potrebujete: Toto vám povie, aké pomôcky budete potrebova� a èo treba pripra-
vi� e�te pred hodinou.

Èas: Toto je pribli�ný èas, ktorý cvièenie zaberie, vrátane diskusnej èasti.

Ako na to: Táto èas� vysvet¾uje celé cvièenie krok za krokom. Ak treba pou�i� �peciál-
ne metódy, sú vysvetlené v druhej èasti tohto manuálu.

Otázky: Väè�ina cvièení obsahuje otvorené otázky a diskusiu, ktoré pomáhajú �tuden-
tom rozmý�¾a� o sporných otázkach, ktoré cvièenie vyvolalo. Rady, ako pou�íva� otvore-
né otázky a diskusiu, nájdete v druhej èasti tohto manuálu.

Mo�nosti: Toto sú návrhy na ïal�iu prácu na sporných otázkach alebo nápady, ako
prispôsobi� cvièenie inej vekovej skupine.

Informácie / Príklady / Kartièky na hry: Niektoré cvièenia majú ïal�ie èasti. Aby vám
niè neu�lo, preèítajte si celé cvièenie skôr, ako ho zaènete, a uistite sa, �e ste na�li v�etky
polo�ky pod hlavièkou �Èo potrebujete�.
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Zaèiatok � úvodné cvièenia

Keï�e niektoré cvièenia v tejto èasti manuálu odkazujú na V�eobecnú deklaráciu ¾ud-
ských práv, tu sú dve cvièenia, ktoré vám pomô�u oboznámi� s òou va�ich �tudentov.

Tieto cvièenia stavajú na cvièeniach pre mlad�ie deti na stranách 56�58.

Imaginárna krajina
(Toto cvièenie vychádza z my�lienok Eda O�Briena a Nancy Flowersovej)

CIE¼:
Toto cvièenie predstaví �tudentom my�lienku, �e práva vychádzajú z potrieb a zozná-

mi ich so V�eobecnou deklaráciou ¾udských práv. Vyvoláva otázky o tom, ako hodnotí-
me práva, a �Mo�nosti� ukazujú alternatívy, ako vytvori� �práva v triede�.

HLAVNÉ MY�LIENKY:
� Dokumenty o ¾udských právach sa zakladajú na na�ich vlastných základných potrebách.
� Niektoré práva si pod¾a situácie ceníme viac alebo menej, ale ka�dé právo je pre nie-

koho dôle�ité.

ÈO POTREBUJETE:
� Zjednodu�enú verziu V�eobecnej deklarácie ¾udských práv zo strany 162.

ÈAS:
Zhruba hodina a �tvr� na základné cvièenie

AKO NA TO:
� Rozde¾te triedu do skupín po piatich alebo �iestich.
� Preèítajte nasledovnú situáciu:

�Predstavte si, �e ste objavili novú krajinu, ktorú predtým nikto neobýval a kde nie sú
�iadne zákony ani pravidlá. Spolu s ostatnými èlenmi va�ej skupiny budete osadníkmi
v tejto novej krajine. Neviete, aké sociálne postavenie budete v novej krajine zaujíma�.�

� Ka�dý �tudent samostatne napí�e tri práva, ktoré by pod¾a neho mali by� garantova-
né ka�dému v tejto novej krajine.

� Teraz po�iadajte �tudentov, aby sa podelili o svoje názory a diskutovali o nich v rámci
skupín, a aby vybrali zoznam desiatich práv, ktoré celá skupina pokladá za dôle�ité.

� Teraz po�iadajte ka�dú skupinu, aby pomenovala svoju krajinu a aby vypísala svojich
desa� vybraných práv na ve¾ký výkres alebo na tabu¾u, aby ich v�etci videli.

� Ka�dá skupina prezentuje svoj zoznam zvy�ku triedy. Poèas prezentácií vytvorte �hlavný
zoznam�, ktorý bude zahàòa� v�etky práva zo skupinových zoznamov. Niektoré práva
sa budú spomína� viackrát, napí�te ich na �hlavný zoznam� raz a v�dy, keï sa opaku-
jú, urobte ved¾a nich znaèku.
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� Po ukonèení prezentácií skupinových zoznamov identifikujte na �hlavnom zozname�
práva, ktoré sa èiastoène prekrývajú alebo si navzájom odporujú. Mô�ete zoznam
zracionalizova�? Mô�ete zoskupi� niektoré podobné práva?

� Po dokonèení �hlavný zoznam� porovnajte so Zjednodu�enou verziou V�eobecnej
deklarácie ¾udských práv zo strany 162. Aké rozdiely/ podobnosti ste na�li?

� Pou�ite nasledovné otázky, aby ste priviedli �tudentov k hlavným my�lienkam. �Mo�-
nosti� ni��ie uvádzajú alternatívy na roz�írenie cvièenia.

OTÁZKY:
� Zmenili sa poèas tohto cvièenia va�e názory na to, ktoré práva sú najdôle�itej�ie?
� Aký by bol �ivot, keby sme niektoré z týchto práv vyradili?
� Sú e�te nejaké práva, ktoré chcete prida� na koneèný zoznam?
� Napísal niekto právo, ktoré nebolo zahrnuté do �iadneho zoznamu?
� Preèo je pre nás u�itoèné robi� takéto zoznamy?

MO�NOSTI:
� Ak máte èas, po�iadajte �tudentov, aby ka�dý oznaèil tri práva na �hlavnom zozna-

me�, ktoré osobne pokladá za najdôle�itej�ie, alebo o ktorých si myslí, �e bez nich
mô�eme �i�. (Toto sa dá urobi� poèas prestávky.)

� Toto cvièenie bolo pou�ité v mnohých krajinách. V krajinách zmietaných vojnou si �tu-
denti najviac cenia právo na �ivot, kým v krajinách s ekonomickýcmi problémami je
prvoradé právo na prácu. Mô�ete so �tudentmi skúma� sporné body pomocou otá-
zok ako napríklad: �Myslíte si, �e situácia v na�ej krajine ovplyvnila vá� výber práv?
Preèo? Preèo nie?�

� Ako projekt (pozri stranu 39) sa mô�e toto cvièenie upravi� tak, �e �tudenti urobia
zoznam �práv v triede�, ktoré by pod¾a nich zlep�ili ich �kolské prostredie. Napríklad
právo na prácu v pokoji, právo na to, aby vá� názor ostatní re�pektovali, právo na súk-
romie a súkromné vlastníctvo... Buïte otvorení ich návrhom, ale zdôraznite, �e so
v�etkými právami prichádzajú aj príslu�né zodpovednosti. Tento ��ivý dokument� mô�e
by� vystavený v triede a upravovaný pod¾a potreby. Spýtajte sa triedy: �Èo by sa pod¾a
vás malo sta�, keï niekto poru�í tieto práva?�

� Ako ïal�í krok sa �tudenti a uèitelia mô�u dohodnú� na zozname �Na�a �kola je...�,
ktorý mô�e by� vyvesený pri vchode do �koly, aby ho v�etci mohli vidie�. Niektorí �tu-
denti, ktorí to urobili, sa sústredili na problém násilia v ich �kole. Napísali: �Na�a �ko-
la je: bezpeèné miesto; miesto, kde sa star�í �tudenti starajú o tých mlad�ích; miesto,
kde navzájom re�pektujeme svoje práva...�
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Práva v novinách
(Pod¾a uká�ky Nancy Flowersovej)

CIE¼:
Toto cvièenie zamerané na analýzu a diskusiu je dobrým úvodom k právam pre star-

�ích �tudentov, ktorí u� mô�u ma� predstavu o tom, èo sú ¾udské práva. Pomô�e im
pozna� ich práva a pou�i� rámec ¾udských práv v ka�dodenných situáciách.

HLAVNÁ MY�LIENKA:
� Práva na papieri sa vz�ahujú na ka�dodenné situácie.

ÈO POTREBUJETE:
� Najrôznej�ie staré noviny a èasopisy, dos� na to, aby ka�dá malá skupina mala aspoò

jeden výtlaèok.
� Tabu¾u alebo ve¾ký výkres a perá.
� V�eobecnú deklaráciu ¾udských práv a Zjednodu�enú verziu V�eobecnej deklarácie ¾ud-

ských práv z piatej èasti tohto manuálu.

ÈAS:
Jedna hodina.

AKO NA TO:
� Preèítajte triede nasledovný text:

�V na�om modernom svete máme prístup k väè�iemu mno�stvu informácií ako kedy-
ko¾vek predtým. K väè�ine z nás sa tieto informácie dostávajú pomocou médií, a to
najmä v správach. Ka�dý deò sú televízne obrazovky a noviny plné situácií a príbehov,
ktoré sú plné nádeje, tragické, ��astné, smutné, jednoduché alebo zlo�ité. Obvykle sa
pri otrasných príbehoch v správach cítime bezmocní. Av�ak pri druhom poh¾ade, s po-
mocou my�lienky ¾udských práv, vidíme vzory úspechu, kde sú práva chránené a ¾u-
dia sa pod¾a nich správajú, a vzory problémov, kde sú práva upierané.�

� Po�iadajte triedu, aby utvorila skupinky po �tyroch.
� Rozdajte noviny a èasopisy.
� Na celú tabu¾u/ výkres nakreslite ve¾ký kruh. Na jeho obvod napí�te nasledovné tri slovné

spojenia tak, aby boli èo najïalej od seba. (Poskytne dos� priestoru na neskor�ie nale-
penie výstri�kov z novín a èasopisov.)
Tri slovné spojenia:
� Práva poru�ované
� Práva chránené
� Práva vykonávané

� Po�iadajte skupiny, aby vo svojich èasopisoch a novinách na�li príklady ku ka�dému
zo slovných spojení na tabuli. Povzbuïte �tudentov k tomu, aby pou�ili v�etky èasti
novín a èasopisov, vrátane reklám, inzerátov a iných polo�iek.
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� V prípade potreby povzbuïte triedu nasledovnými príkladmi:
� Práva poru�ované:

To by mohol by� èlánok o tom, ako zavreli obecné zdravotné stredisko bez konzul-
tovania s miestnymi obyvate¾mi. To by ilustrovalo upretie práva na zdravie alebo
dokonca na �ivot!

� Práva chránené:
To by mohol by� príbeh o de�och zachránených pred ¾uïmi, ktorí ich zneu�ívali.

� Práva vykonávané:
To by mohol by� obrázok futbalistu dávajúceho gól, èo by ilustrovalo právo na vo¾-
ný èas, zdravie, slobodu zdru�ovania alebo dokonca cestovania (ak je to medziná-
rodný zápas).

� Keï trieda úlohu dokonèí (obvykle asi po desiatich minútach), po�iadajte ich, aby
vo V�eobecnej deklarácii ¾udských práv alebo v Zjednodu�enej verzii V�eobecnej de-
klarácie ¾udských práv na�li ten èlánok alebo tie èlánky, ktoré majú súvislos� s prí-
behmi a obrázkami nájdenými v novinách. Na túto èas� cvièenia im dajte ïal�ích desa�
minút.

� Teraz po�iadajte postupne ka�dú skupinu, aby prilepila svoje nálezy na tabu¾u/ ve¾ký
výkres. Kým tak robia, mali by vysvetli�, preèo vybrali práve ten príklad a ktoré èlánky
V�eobecnej deklarácie ¾udských práv ilustruje.

� Niektoré z vybraných prípadov budú situácie, kde to isté právo je chránené, poru�o-
vané a uplatòované zároveò! Pomocou ni��ie uvedených otázok pomô�te �tudentom
analyzova� tieto situácie.

OTÁZKY:
� Bolo ¾ahké nájs� príklady na situácie, kde sú práva poru�ované, chránené alebo uplat-

òované?
� Bolo niektoré zo slovných spojení �a��ie ilustrovate¾né? Preèo?
� Na�li ste nejaké novinové èlánky alebo iné príklady, ktoré sa vz�ahovali na v�etky tri

slovné spojenia? Ktoré? Preèo?
� Na�li ste nejaký príklad, kde práva jedného èloveka alebo skupiny boli chránené, a to

spôsobilo, �e práva niekoho iného boli poru�ené? Mohol by v takých situáciách by�
u�itoèný koncept �moje práva sa konèia tam, kde sa tvoje zaèínajú a naopak�? Bol by
výsledok pou�itia tohto konceptu lep�í pre v�etkých zainteresovaných? Preèo? Preèo nie?

MO�NOSTI:
� Ako projekt (pozri stranu 39) by �tudenti mohli preskúma� medzinárodné snahy chráni�

práva civilistov v konfliktných situáciách alebo obhajobu práv zranite¾nej skupiny vo
va�om okolí. (Poznámka: Hoci �tudenti musia vedie�, �e práva sú èasto poru�ované,
je dôle�ité, aby sa tie� dozvedeli, ako sú chránené, ak majú ma� pocit, �e obhajoba
¾udských práv je mo�ná.)

� Na strane 44 nájdete viac nápadov na sledovanie správ o právach v médiách. Na stra-
ne 102 sú nápady, ako roz�íri� toto povedomie v �kole.
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Spolu�itie � cvièenia
     zamerané na re�pekt

Tieto cvièenia zdôrazòujú, �e spôsob, akým na seba ka�dodenne vzájomne pôsobí-
me, má priamy dosah na re�pektovanie ¾udských práv. Hra s pravidlami vyvoláva otázky
o tom, ako sa tvoria zákony, a cvièenie o poèúvaní sa zameriava na právo na vlastný ná-
zor a zodpovednos� re�pektova� názory druhých.

Tieto cvièenia stavajú na cvièeniach pre mlad�ie deti na stranách 59�73.

Stanovanie
(Pod¾a my�lienky v Understand the Law 1994, The Citizenship Foudation)

CIE¼:
Táto hra pomáha �tudentom pochopi�, ako si komunity vytvárajú pravidlá a zákony

na ochranu práv ¾udí.

HLAVNÉ MY�LIENKY:
� Pravidlá správania sú prevenciou konfliktov a chránia práva.
� Tieto pravidlá je najlep�ie tvori� demokraticky.

ÈO POTREBUJETE:
Jeden súbor �situácií� zo strany 112 pre ka�dú skupinu.

ÈAS:
Asi jeden a pol hodiny

AKO NA TO:
� Rozde¾te triedu na malé skupinky po piatich alebo �iestich.
� Povedzte �tudentom:

�Predstavte si, �e idete so skupinou priate¾ov stanova�. Niekto vám povedal o nád-
hernom mieste na stanovanie � èistinka v lese blízko jazera, ïaleko od civilizácie. Nie-
ko¾ko tý�dòov ste to spolu plánovali a koneène pri�iel vytú�ený víkend. Po dlhej ceste
prídete na èistinku. Priniesli ste si v�etko, èo budete potrebova�, vrátane ve¾kého sta-
nu, v ktorom budete v�etci spa�. V blízkosti je studòa s pitnou vodou a máte povole-
nie rúba� drevo a robi� oheò. �iadne ïal�ie zariadenia nemáte, ani pravidlá, ani tábo-
rového správcu. Postavíte si tábor, zaplávate si a pripravíte sa na tý�deò plný zábavy.
Av�ak u� na konci prvého dòa v tábore zistíte, �e máte nezhody v tom, ako má tábor
fungova�. Uvedomíte si, �e bude lep�ie, ak sa dohodnete na spôsobe, ako urobi� prázd-
niny príjemnej�ími. Zvoláte poradu.�

� Po�iadajte �tudentov, aby v skupinách porozmý�¾ali o �tyroch�piatich problémoch,
s ktorými sa mô�e skupinka stretnú�. Po�iadajte ich, aby sa dohodli na rie�ení ka�dé-
ho problému.
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� Po�iadajte �tudentov, aby uva�ovali nad nasledovnými otázkami:
� Ako dospeli k rozhodnutiu?
� Nesúhlasil niekto?
� Bral sa ka�dého názor do úvahy?

� Teraz preèítajte �tudentom nasledovný text:
�Po porade ide v�etko dobre a veci sa zlep�ili. Av�ak po nieko¾kých ïal�ích dòoch vzniknú
nové problémy, ktoré spolu musíte vyrie�i� tak, aby sa u� neopakovali.�

� Ak mô�ete okopírova� �situácie� zo strany 112, rozdajte ka�dej skupine jeden súbor.
�tudenti v skupinách polo�ia �situácie� lícom na stôl a po jednom ich budú obraca�.
Zaka�dým by sa mali sna�i� dospie� k rozhodnutiu, ako �situáciu� rie�i�. Pod¾a mo�-
nosti by sa v�dy mali dohodnú�. (Ak ste nemali mo�nos� odkopírova� alebo ofoti� �si-
tuácie�, po jednom ich nahlas èítajte a sna�te sa dospie� k rozhodnutiu ako trieda, hoci
to bude �a��ie.)

� Ak niektoré skupiny skonèia hru skôr, po�iadajte ich, aby porozmý�¾ali o ni��ie uve-
dených otázkach.

� Keï v�etky skupiny hru ukonèia, spýtajte sa ich, aké rozhodnutia v jednotlivých �situ-
áciách� urobili. Ne�iadajte ka�dú skupinu o komentár ku ka�dej �situácii� � zabralo
by to prive¾a èasu.

� Pomocou ni��ie uvedených otázok nadvia�te na cvièenie diskusiou.

OTÁZKY:
� V tomto cvièení ste na ochranu práv v�etkých v tábore pou�ili pravidlá. Èo by sa sta-

lo, keby ste sa na pravidlách nemohli dohodnú�, alebo keby ich v�etci ignorovali?
� Èo robí pravidlo dobrým/ zlým?
� A èo zákony? Mali by ste v�dy poslúcha� zákony, aj keï sú zlé?
� Niektoré pravidlá a zákony sú nepísané. Napríklad nábo�enské zákony alebo zákony

morálky. Preèo niektoré skupiny ¾udí ctia tieto zákony, hoci nemusia?
� Dodr�iavanie pravidiel a zákonov sa obvykle vynucuje trestom alebo sankciami. Prav-

depodobne ste sa rozhodli pou�i� sankcie proti tým, ktorí poru�ia táborové pravid-
lá. Èo je cie¾om sankcií? Aké sankcie sú najefektívnej�ie? Mô�u ma� sankcie opaèný
úèinok?

MO�NOSTI:
� Toto cvièenie by mohlo by� východiskovým bodom pre vytvorenie pravidiel v trie-

de, na ktorých sa spoloène dohodnú �tudenti a uèitelia (na strane 38 nájdete ïal�ie
nápady).

� V mnohých krajinách je poprava trestom za najrôznej�ie �zloèiny�, od vra�dy po prie-
stupky ako obchodovanie na èiernom trhu. Toto cvièenie mô�e by� východiskom pre
diskusiu o tom, èi poprava skutoène zabraòuje kriminalite.
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KARTY SITUÁCIÍ PRE �STANOVANIE�:

Situácia 1
Niekto musí spa� pri vchode do stanu, ktorý sa dobre nezatvára. Do rána obvykle veci

tohto èloveka vypadnú von na mokrú trávu. On alebo ona sa s�a�uje, �e sa veci znièia.
Èo urobíte?

Situácia 2
Na porade ste sa v�etci dohodli, ako bude tábor fungova�. Teraz jeden z vás ignoruje

spoloèné rozhodnutie. Ako ho mô�ete prinúti� dodr�iava� pravidlá?

Situácia 3
Niekto nechal vodu v kotlíku vrie� nad ohòom a odi�iel si zapláva�. Kotlík spadol do

ohòa a iskry podpálili roh vá�ho stanu. Uvedomíte si, �e máte problém s bezpeènos�ou.
Mô�u prís� aj ïal�ie. Èo urobíte?

Situácia 4
Chodi� po vodu do studne je ve¾mi nudná práca. V�etci by si i�li rad�ej zapláva� ne�

po vodu. Av�ak jeden z vás si pri plávaní natiahol sval na ramene a nemô�e chodi� po
vodu. To znamená, �e ka�dý z ostatných bude musie� ís� po vodu viackrát. Èo urobíte?

Situácia 5
Dvaja z vás fajèia, ostatní nie. Nefajèiari silne protestujú proti smradu a dymu v sta-

ne, ale fajèiari majú pocit, �e by mali ma� mo�nos� pri oddychovaní fajèi�. Èo urobíte?

Situácia 6
Jeden z vás si priniesol rádio a skoro ráno si nahlas pú��a hudbu. To v�etkých nahne-

vá. Èo urobíte?

Situácia 7
V�etci bývate v jednom stane, ale nemô�ete sa dohodnú� na poriadku. Niektorí by mali

radi stan stále uprataný, iní nie. Hádky kazia atmosféru v tábore. Èo urobíte?

Situácia 8
Niekto znièí drahú gitaru, ktorá patrí inému a odmietne zaplati� za opravu. Èo urobíte?

Situácia 9
Vá� priate¾ sa k vám na nieko¾ko dní pridá. Má síce svoj vlastný stan, ale odmietne

dodr�iava� táborové pravidlá. Èo urobíte?

Situácia 10
Dvaja z vás si myslia, �e tábor by mal ma� pravidlá týkajúce sa po�ívania alkoholu.

Zvolajú poradu. Väè�ina z vás je proti úplnemu zákazu. Èo urobíte?
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Aktívne poèúvanie

CIE¼:
Cvièenie zamerané na poèúvanie pomáha �tudentom zlep�i� schopnos� poèúva� a roz-

mý�¾a�, èo robí poèúvanie �dobrým� a �zlým�.

HLAVNÉ MY�LIENKY:
� Poèúvanie je schopnos� dôle�itá pre vzájomné re�pektovanie práva na vlastný názor.

(Pozri Èlánok 12 Dohovoru o právach die�a�a a Èlánok 19 V�eobecnej deklarácie ¾ud-
ských práv v piatej èasti tohto manuálu.)

� Schopnos� poèúva� si mô�eme tréningom zlep�ova�.

ÈO POTREBUJETE:
Rámèeky �Èo nám pomáha poèúva�?� a �Èo nám bráni v poèúvaní?� zo strany 114

a� 115.

ÈAS:
Asi 30 minút

AKO NA TO:
� Rozde¾te triedu do dvojíc.
� Vysvetlite im, �e o chví¾u jeden z ka�dej dvojice bude musie� bez prestávky rozprá-

va�, kým druhý z dvojice ho bude èo najpozornej�ie poèúva�. Hovoriaci mô�e rozprá-
va� o èomko¾vek. Napríklad o sebe, o svojej rodine, o zaujímavom zá�itku...

� Nechajte dvojice rozhodnú� sa, kto bude hovori� a kto poèúva�.
� Dajte signál na zaèiatok rozprávania.
� Nechajte hovoriacich hovori� minútu alebo dve bez prestávky. Ak u� nebudú ma� o èom

rozpráva�, zatlieskajte a zastavte ich.
� Po�iadajte poèúvajúcich, aby partnerovi zopakovali jeho dve posledné vety. Táto po-

�iadavka je obvykle ve¾kým prekvapením � málokto bude schopný spomenú� si na tie
dve vety dokonale!

� Dvojice si vymenia roly. Ten, èo predtým poèúval, teraz rozpráva a naopak.
� Po pár minútach ich znova zastavte. Je pravdepodobné, �e poèúvajúci tentoraz dávali

väè�í pozor � tak�e ich po�iadajte, aby zopakovali posledné TRI vety, ktoré ich part-
ner povedal!

� Pomocou ni��ie uvedených otázok priveïte �tudentov k hlavným my�lienkam.

OTÁZKY:
� Dokázali ste si na vety spomenú�?
� Bolo jednoduch�ie spomenú� si na ne pri druhom pokuse? Preèo?
� Èo ste robili, èo vám pomohlo poèúva�? Robili ste nieèo zvlá�tne s va�ím telom? Ale-

bo s va�ou tvárou? A èo s va�ou mys¾ou?
� Èo vám bránilo v poèúvaní?
� Teraz uká�te triede informácie v rámèekoch � Èo nám pomáha poèúva�?� a �Èo nám

bráni v poèúvaní?� zo strany 114�115. Je v týchto rámèekoch nieèo, èo �tudenti pred-
tým nespomenuli? Preèo?
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� Poèúvanie je schopnos� dôle�itá pre re�pektovanie a ochranu ¾udských práv. Je zvlá��
dôle�itá pre Èlánok 12 Dohovoru o právach die�a�a a Èlánok 19 V�eobecnej deklará-
cie ¾udských práv, ale tie� pre v�etky ostatné èlánky. Preèo je to tak? Èo získavame tým,
�e poèúvame druhých? U� ste sa ocitli v situácii, keï vás nikto nepoèúval? Ako sa cí-
time, keï ostatní ignorujú ná� názor? Súhlasíte s názorom, �e svoju schopnos� poèú-
va� mô�eme zlep�i� trénovaním?

MO�NOSTI:
� Ak chcete, mô�ete v hre pokraèova�, èi u� výmenou partnerov alebo zvý�ením poètu

viet, ktoré si poèúvajúci musia zapamäta�.
� Mô�e by� zábavné opakova� hru nieko¾ko dní alebo tý�dòov a zaka�dým ju viac s�a-

�i�, aby �tudenti videli, �e ich schopnos� poèúva� sa zlep�uje.

ÈO NÁM BRÁNI V POÈÚVANÍ?

� Poèúvanie zapnuté�vypnuté
¼udia rýchlej�ie myslia, ako rozprávajú. To znamená, �e keï niekoho poèúvate, máte
ve¾a èasu na rozmý�¾anie. Èasto tento èas vyu�ívame na rozmý�¾anie o obede, alebo
èo sme robili vèera veèer, namiesto aby sme rozmý�¾ali o tom, èo nám druhý roz-
práva!

� Poèúvanie s predsudkami
V ka�dej èasti sveta existujú slová alebo slovné spojenia, pri ktorých poèutí ¾udia pre-
stanú poèúva�. Slová ako �kapitalistický�, �komunistický�, �fundamentalistický�. Keï
¾udia tieto slová poèujú, prestanú poèúva� a zaènú plánova� obranu alebo protiútok.

� Poèúvanie so zavretou mys¾ou
Niekedy rýchlo usúdime, �e hovoriaca osoba (alebo téma) je nudná, nemá pravdu, alebo
je bezvýznamná, alebo �e vieme, èo povie. Vtedy prestávame poèúva�.

� Vyru�ované poèúvanie
Hluk, svetlá, teplota, ostatné veci v miestnosti, alebo to, èo ste jedli na raòajky, to v�etko
nám mô�e zabráni� vypoèu� si, èo nám druhí chcú poveda�. Av�ak s trochou tréningu
aj za takýchto okolností mô�eme dobre poèúva�.
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ÈO NÁM POMÁHA POÈÚVA�?

Poèúvame tak telom ako mys¾ou
� otoète sa k hovoriacemu
� udr�iavajte kontakt oèami
� udr�iavajte otvorený postoj tela (neprekrí�te si ruky na prsiach, neotáèajte sa chrb-

tom...)
� nakloòte sa k hovoriacemu
� uvo¾nite sa

Poèúvajte, ÈO sa hovorí...
� zachy�te hlavnú tému, nielen �fakty�
� udr�iavajte myse¾ otvorenú
� myslite dopredu
� analyzujte a vyhodnocujte
� nepreru�ujte

Poèúvajte, AKO je to povedané...
� neverbálne signály (napríklad výraz tváre, dr�anie tela)
� tón hlasu

Poèúvanie je dôle�ité, preto�e...
� Ukazuje ¾uïom, �e si ceníte ich skúsenosti a to, èo hovoria
� Povzbudzuje ¾udí k úprimnému a vo¾nému rozprávaniu
� Vám mô�e pomôc� identifikova� oblasti, kde sa ¾udia zhodujú, alebo nezhodujú a po-

máha vám vymyslie� rie�enia týchto nezhôd
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Kto, ja?
       cvièenia zamerané
   na zodpovednos�

Tieto cvièenia zdôrazòujú osobnú zodpovednos�. Je v nich pou�itá morálna dilema zo
skutoèného �ivota, ktorá vyvoláva otázky o èestnosti a ka�dodennej zodpovednosti. Ïal�ie
cvièenie o cenzúre skúma zodpovedné pou�ívanie moci. Celkovým cie¾om týchto cvièení
je poukáza� na to, �e ku ka�dému právu prislúchajú zodpovednosti.

Tieto cvièenia stavajú na cvièeniach pre mlad�ie deti zo strán 74�80.

Práva a zodpovednosti

CIE¼:
Toto krátke cvièenie s vytváraním zoznamov a diskusiou pomáha �tudentom pocho-

pi� súvislos� medzi právami a zodpovednos�ami.

HLAVNÁ MY�LIENKA:
� Ku ka�dému právu existuje príslu�ná zodpovednos�.

ÈO POTREBUJETE:
� Zjednodu�enú verziu V�eobecnej deklarácie ¾udských práv (pozri stranu 162).
� Informáciu o právach a zodpovednostiach (pozri stranu 118).

ÈAS:
45 minút

AKO NA TO:
� Po�iadajte �tudentov, aby vytvorili dvojice. Nech ka�dý �tudent napí�e pä� dôle�itých

práv, ktoré by pod¾a neho mali by� v �kole a pä� dôle�itých práv, ktoré by pod¾a neho
mali by� doma. Napríklad právo na vlastný priestor.

� Po�iadajte �tudentov, aby si vymenili svoje zoznamy s partnermi. Nech ka�dý �tudent
vymyslí zodpovednosti, ktoré zodpovedajú právam na partnerovom zozname. Naprí-
klad zodpovednos� re�pektova� priestor ¾udí, s ktorými �ijú.

� Ka�dá dvojica prezentuje triede dve práva a ich príslu�né zodpovednosti. Uèite¾ napí-
�e práva aj zodpovednosti na tabu¾u.

� Po�iadajte �tudentov, aby si preèítali Informáciu o právach a zodpovednostiach. Za-
ènite diskusiu pomocou nasledovných otázok:
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OTÁZKY:
� Bolo ¾ahké alebo �a�ké vymyslie� ku ka�dému právu adekvátnu zodpovednos�?
� V príklade o bezpeènostných pásoch (pozri Informáciu o právach a zodpovednostiach

na strane 118), kto má pod¾a vás pravdu � vláda alebo ¾udia, ktorí si odmietajú za-
pnú� bezpeènostné pásy?

� Èo keby sa nejaký vá� známy zranil, preto�e nejaký vodiè si odmietol zapnú� bezpeè-
nostný pás? Ako by sa to mohlo sta�? Ako by ste sa cítili?

� Èo keby zomrelo choré die�a, preto�e lekár sa musel venova� o�etrovaniu vodièa, kto-
rý si nezapol bezpeènostný pás a zranil sa? Pozrite si Zjednodu�enú verziu V�eobec-
nej deklarácie ¾udských práv na strane 162. O ktoré práva i�lo v tomto prípade?

� Príde vám na um iný príklad, kde sú práva a zodpovednosti v konflikte?

MO�NOSTI:
� Keï�e otázky práv a zodpovedností sú v �kole be�né (napríklad právo pou�íva� zaria-

denia a zodpovednos� nenièi� ich), toto cvièenie mô�e by� základom pou�ívania jazy-
ka práv a zodpovedností v ka�dodenných situáciách.

� Ako ïal�í krok mô�u �tudenti a uèitelia vyvesi� zoznam práv a príslu�ných zodpoved-
ností na stenu. Keï nastanú konflikty, alebo vzniknú iné sporné otázky okolo práv,
ktoko¾vek mô�e k zoznamu pridáva�. Napríklad, ak si niektorí �tudenti �po�ièiavajú�
cudzie veci bez súhlasu majite¾a, niektorý �tudent sa mô�e rozhodnú� prida� na zoz-
nam: �Mám právo na súkromie a bezpeènos� svojich vecí / A tie� mám zodpovednos�
re�pektova� súkromie a bezpeènos� mojich spolu�iakov.� Mô�e by� u�itoèné zoznam
nadpísa�: �V�etci máme právo pridáva� k tomuto zoznamu / A v�etci máme zodpo-
vednos� nepísa� veci, ktoré by poru�ovali práva druhých.�

� Pre lep�ie ujasnenie práv a zodpovedností by si �tudenti mohli preèíta� informáciu
o �negatívnych� a �pozitívnych� právach zo strany 118, a potom identifikova� �nega-
tívne� a �pozitívne� práva vo V�eobecnej deklarácii ¾udských práv. (Zistia, �e mnohé
práva pozostávajú rovnako z �negatívneho� (zodpovednos�) ako z �pozitívneho� (prá-
vo) prvku.
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INFORMÁCIA O PRÁVACH A ZODPOVEDNOSTIACH

Ku ka�dému právu existuje príslu�ná zodpovednos�. Napríklad va�e právo slobodné-
ho vyjadrovania obmedzuje va�a zodpovednos� nehovori� nepravdivé veci, ktoré poni-
�ujú niekoho iného a urá�ajú jeho právo na dôstojnos� a dobrú reputáciu.

Rovnováha na�ich práv so zodpovednos�ami re�pektova� práva druhých znamená, �e
obvykle mô�eme na�e práva vyu�íva� len v urèitých medziach.

Existujú mnohé situácie, kde sa práva a zodpovednosti rôznych ¾udí dostávajú do
konfliktu. Niektoré krajiny majú napríklad zákony, ktoré prikazujú zapnú� si v aute bez-
peènostný pás. Mnohí ¾udia sú proti týmto zákonom, dôvodiac, �e je to obmedzovanie
ich práva na slobodné konanie.

Vlády týchto krajín dôvodia, �e ¾udia v autách majú voèi nemocniciam, lekárom a zvy�-
ku spoloènosti zodpovednos� urobi� v�etko pre to, aby sa vyhli zraneniu za volantom. Ar-
gumentuje sa, �e keï si ¾udia nezapnú bezpeènostný pás a zrania sa, oberajú o èas, penia-
ze a miesto v nemocnici chorých ¾uïí, a tým obmedzujú právo chorých ¾udí na o�etrenie.

INFORMÁCIA O �NEGATÍVNYCH� A �POZITÍVNYCH� PRÁVACH

Termín �negatívne právo� sa pou�íva na opis práva, ktoré zakazuje, aby nám niekto
ubli�oval, alebo robil nieèo nepríjemné. Príkladmi negatívnych práv je právo, aby èlovek
nebol zabitý, alebo sa k nemu zle nesprávali, alebo právo, aby vás neokradli. Toto sú
negatívne práva, preto�e hovoria NIE ka�dému, kto by vám mohol chcie� ublí�i�.

Termín �pozitívne právo� sa pou�íva na opis práva, ktoré deklaruje na�u slobodu nie-
èo urobi�. Napríklad právo na to, aby ste dostali zaplatené za va�u prácu, je pozitívnym
právom. Toto sú pozitívne práva, preto�e vám hovoria ÁNO, máte toto právo, a druhým
¾uïom, �e ÁNO, musia podporova� va�e právo. Napríklad vá� zamestnávate¾ má zodpo-
vednos� zaplati� vám.
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Zlodej?
(Prispôsobené zo strany 82 Understand the Law 1993, The Citizenship Foundation)

CIE¼:
Táto prípadová �túdia pomocou morálnej dilemy predstavuje �tudentom my�lienku

zodpovednosti v spoloènosti. Hoci osoba v prípadovej �túdii omylom dostane ve¾ké
mno�stvo peòazí, mnohí �tudenti u� budú ma� skúsenosti so situáciou, keï im v obcho-
de ve¾a vydali a oni museli urobi� podobné rozhodnutie.

HLAVNÁ MY�LIENKA:
� Ku ka�dému právu existuje príslu�ná zodpovednos�. Napríklad s právom na rovnocenné

postavenie pred zákonom má èlovek zodpovednos� re�pektova� zákon.

ÈO POTREBUJETE:
Zjednodu�enú verziu V�eobecnej deklarácie ¾udských práv (pozri stranu 162).

ÈAS:
Aspoò jedna hodina

AKO NA TO:
� Rozde¾te triedu na malé skupinky po piatich alebo �iestich.
� Preèítajte triede nasledovný text:

�Ka�dý mesiac si Alexander ukladá èas� platu na úèet v miestnej banke. Nie je to ve¾a,
ale je to preòho jediný spôsob, ako na�etri� na dovolenku s de�mi.
Ka�dý mesiac mu banka posiela výpis z úètu. Tento mesiac Alexander zistil, �e tam má
ove¾a viac peòazí, ako si myslel. Musí to by� omyl. Napí�e banke, �e mu pripísali o 2000
dolárov viac, ako mali.
�Nie,� hovorí banka, �nestala sa �iadna chyba. Peniaze sú va�e.� Alexander im napí�e
znova. �Dvakrát sme to skontrolovali,� hovorí banka, �urèite sme neurobili chybu.�
Alexander stále nie je spokojný. Napí�e tretí raz a banka mu znova povie, �e peniaze
sú jeho.
Po tomto má Alexander pocit, �e nemá èo strati�. Zaène peniaze míòa� na veci, ktoré
on a jeho rodina potrebuje. Kúpi nejaký nový nábytok, prerobí byt a zoberie rodinu
na tý�dòovú dovolenku.
Krátko na to si bankoví pracovníci uvedomia, �e urobili chybu. Tých 2000 dolárov, ktoré
dali Alexandrovi, patrí inému klientovi s rovnakým menom. Banka po�iada Alexandra,
aby peniaze vrátil. Dá im, èo mu zostalo, ale minul u� viac ako 1000 dolárov. Ob�alu-
jú ho z kráde�e.
Ak majú Alexandra pod¾a zákona uzna� za vinného z kráde�e, musia mu na súde do-
káza�, �e:
� konal neèestne
� si vzal alebo ponechal nieèo, èo patrilo niekomu inému
� mal v úmysle si to necha� nastálo.�
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� Po�iadajte �tudentov, aby sa v skupinách rozhodli, èi má Alexander by� uznaný vin-
ným z kráde�e. Pri h¾adaní odpovede by sa �tudenti mali sústredi� na tri otázky:
� Konal Alexander neèestne?
� Vzal Alexander nieèo, èo patrilo niekomu inému?
� Mal Alexander v úmysle si to necha�?

Ak �tudenti na v�etky tri otázky odpovedia áno, pod¾a zákona je Alexander vinný. Ak
�tudenti odpovedia na jednu alebo viac otázok nie, Alexander nie je vinný.
� Ak �tudenti rozhodnú, �e Alexander je pod¾a zákona vinný z kráde�e, aký trest by

mal pod¾a ich mienky dosta�?
Napríklad v Anglicku mô�e sudca za takýto preèin posla� èloveka do väzenia a� na desa�
rokov, alebo mu ulo�i� pokutu a� do vý�ky 2000 libier (èi�e asi 3000 dolárov). (Mô�e-
te si zisti�, aký by bol trest vo va�ej krajine a poveda� to �tudentom.)
� Ak �tudenti rozhodnú, �e Alexander nie je vinný, mal by pod¾a nich vráti� peniaze,

ktoré minul na rodinu a domov?

� Teraz povedzte triede, èo sa Alexandrovi skutoène stalo:
�Po trojdòovom súdnom procese porota Alexandra oslobodila. Poroty nemusia uvá-
dza� dôvody verdiktov, ale mô�eme predpoklada�, �e Alexandrove pokusy upozorni�
banku na omyl presvedèili porotu, �e nemal neèestné úmysly.
Hoci Alexander bol oslobodený spod ob�aloby z kráde�e, stále zostávala otvorená otáz-
ka vrátenia minutých peòazí. Nebolo v moci súdu sa touto otázkou zaobera� a banka
sa musela obráti� v tejto veci na iný súd.

OTÁZKY:
� Èo by ste na Alexandrovom mieste urobili vy? Preèo?
� Kto bol zodpovedný za nápravu chyby banky � Alexander alebo banka? Preèo?
� Zmenilo by to nejako va�u odpoveï, keby mno�stvo peòazí bolo men�ie alebo väè�ie?
� A èo iné prípady? Napríklad je to vodièova zodpovednos� zamknú� si auto alebo zod-

povednos� ostatných neukradnú� ho, keï nie je zamknuté?
� Predstavte si, �e ste Alexandrov priate¾/priate¾ka. Udali by ste ho polícii?
� Kto je zodpovedný za dodr�iavanie zákona?
� Pozrite si Zjednodu�enú verziu V�eobecnej deklarácie ¾udských práv (strana 162). O kto-

ré práva v tomto prípade ide?

MO�NOSTI:
� �tudenti mô�u napísa� príbeh o situácii, v ktorej oni museli na seba zobra� zodpoved-

nos� morálneho rozhodnutia. Napríklad nájdu na ulici peniaze � odovzdajú ich?
� Ako projekt by �tudenti mohli získa� informácie o právnom systéme vo va�ej krajine.

Mnohé súdy akceptujú divákov. Výsledkom projektu by mohol by� simulovaný súdny
proces prípadu, v ktorom ide o práva a zodpovednosti.
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Nechajte ma hovori�!

CIE¼:
Toto cvièenie sa zameriava na práva a zodpovednosti jednotlivca a �tátu týkajúce sa

slobody vyjadrovania. Keï�e dos� závisí od vzájomnej dôvery medzi �tudentmi a uèite-
¾om, je lep�ie toto cvièenie pou�i�, keï u� �tudenti majú skúsenosti s inými cvièeniami
o ¾udských právach.

HLAVNÉ MY�LIENKY:
� Ku ka�dému právu existuje príslu�ná zodpovednos�.
� Napríklad s právom na slobodu vyjadrovania má èlovek tie� zodpovednos� re�pekto-

va� názor druhých.

ÈAS:
Hodina a pol

ÈO POTREBUJETE:
Zjednodu�enú verziu V�eobecnej deklarácie ¾udských práv (na strane 162). Informáciu

o cenzúre zo strany 123.

AKO NA TO:
� Po�iadajte �tudentov, aby si predstavili, �e pí�u do miestnych novín. (Ak va�a oblas�

nemá miestne noviny, mô�ete si s triedou jedny vymyslie�, vrátane mena, periodicity
vydávania, atï.) Po�iadajte ich, aby napísali krátky list o nieèom, èo sa im v okolí vô-
bec nepáèi. Vysvetlite im, �e tieto listy nikto mimo triedy neuvidí. Zabezpeète, aby
ich skutoène nikto nevidel.

� Po tom, ako �tudenti napísali svoje listy, rozde¾te triedu do dvojíc. Po�iadajte, aby si
partneri vymenili listy. Teraz im povedzte, aby si predstavili, �e sú redaktormi miest-
nych novín. Dostali tento list a majú obavy, �e by mohol rozhneva� miestne úrady a sta-
rostu. Po�iadajte ich, aby vy�krtli (cenzurovali) tie èasti listu, ktoré pokladajú za ne-
bezpeèné. List mô�u zmeni� pod¾a ¾ubovôle.

� Vrá�te listy tým, ktorí ich písali. Buï ako trieda alebo v skupinách, diskutujte o ni��ie
uvedených otázkach.

� Po diskusii �tudentov oboznámte s Informáciou o cenzúre zo strany 123 a po�iadajte
ich, aby vymysleli príklad na ka�dý bod. Napríklad pod hlavièkou �ÈO sa cenzuruje�
je uvedené �umelci�. Spýtajte sa �tudentov, preèo by pod¾a nich niekto chcel cenzuro-
va� umelca. Ak va�a krajina má alebo v minulosti mala cenzúru, porozprávajte o tom
�tudentom a uveïte konkrétne príklady.



122p r v é  k r o k y

OTÁZKY:
� Pou�ili ste autocenzúru, kým ste napísali svoj list? Preèo alebo preèo nie?
� Pou�ili ste slu�ný alebo drzý jazyk?
� Ak ste napísali slu�ný list, bolo to preto, �e ste cítili zodpovednos� voèi pocitom dru-

hých alebo preto, �e ste sa báli prípadného trestu?
� Mysleli ste viac na to, ako napravi� situáciu, alebo ste jednoducho chceli ukáza� vá�

hnev?
� Ako ste sa cítili, keï bol vá� list cenzurovaný?
� Ako vyzeral vá� list po cenzúre?
� Ako ste vyberali, èo z partnerovho listu vy�krtnete?
� Ako by ste asi reagovali, keby ste boli miestnym úradníkom, ktorý dostal s�a�nos�?

Èo keby list útoèil na va�u osobnos�, alebo obsahoval vulgárny jazyk?
� Myslíte, �e vláda má zodpovednos� vypoèu� v�etky s�a�nosti, aj keï sú �nebezpeè-

né�? Preèo? Preèo nie?
� Bol vá� list �nebezpeèný�?
� Preèo sme pod¾a va�ej mienky robili toto cvièenie?

MO�NOSTI:
� Ak uznáte za vhodné, mô�ete cvièenie zmeni� tak, �e �tudenti si budú predstavova�,

�e pí�u do �kolských novín.
� Ako projekt (pozri stranu 39) po�iadajte triedu, aby nejaký èas sledovala noviny. �tu-

denti si mô�u vybra� nejakú udalos� a porovnáva�, ako o tej istej veci pí�u rôzne no-
viny.

� Ak �tudenti zaujmú postoj k nejakému problému v novinách, mohli by do nich ako trieda
napísa� slu�ný list, v ktorom vyjadria svoj názor.
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INFORMÁCIA O CENZÚRE

Sloboda vyjadrovania je ¾udské právo pod¾a V�eobecnej deklarácie ¾udských práv (Èlánok
19). Mnohí ¾udia veria, �e práve sloboda vyjadrovania je srdcom demokratickej spoloè-
nosti. Iní vravia, �e príli�ná sloboda vyjadrovania mô�e by� nebezpeèná. V mnohých kra-
jinách je sloboda prejavu obmedzovaná, ak spôsobuje násilie vyvolávaním bitiek, vyzýva
¾udí na vzburu alebo je rasistická èi fanatická.

V niektorých krajinách sa cenzuruje aj kritika vlády.

KTO robí cenzúru:
� oficiálni cenzori � vláda � zákon � médiá
� �tátni úradníci � zamestnávatelia � odbory � nátlakové skupiny

ÈO sa cenzuruje:
� informácie � prístup k informáciám � prejav
� kolektívne akcie � útoky na akceptované hodnoty � umelci
� spisovatelia � politická opozícia � kritici spoloènosti

PREÈO sa cenzuruje:
� aby sa zakryla nekompetentnos� a/ alebo informácie
� aby sa chránila vládna politika
� aby sa chránili zranite¾ní, napríklad mladiství
� aby sa chránil status quo
� aby sa chránili privilégiá
� aby sa uchránila moc

AKO sa cenzuruje:
� zabránením, aby sa nieèo urobilo (preventívna cenzúra)
� trestom po udalosti (trestajúca cenzúra)

KEDY sa cenzuruje:
� pred vo¾bami
� v èase rýchlych sociálnych zmien
� poèas národnej/ medzinárodnej krízy
� keï je vláda slabá a hrozí jej pád
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Èo by ste urobili vy?

CIE¼:
Táto prípadová �túdia o politickej vra�de povzbudzuje �tudentov k diskusii o zodpo-

vednostiach �tátu a jednotlivca.

HLAVNÁ MY�LIENKA:
� Ku ka�dému právu existuje príslu�ná zodpovednos�. Napríklad s právom na osobnú

bezpeènos� má èlovek zároveò zodpovednos� háji� toto právo pre druhých.

ÈO POTREBUJETE:
� Prípadovú �túdiu: Luis Diaz zo strany 125
� Informáciu o politických vra�dách zo strany 126
� Text �Èo sa stalo� zo strany 126

ÈAS:
Asi jedna hodina

AKO NA TO:
� Preèítajte, alebo nechajte �tudentov, aby si preèítali Prípad Luisa Diaza.
� Povedzte �tudentom, �e smrtiam, ako bola Luisova, sa hovorí nezákonné popravy alebo

politické vra�dy. Preèítajte, alebo po�iadajte �tudentov, aby si preèítali Informáciu
o politických vra�dách zo strany 126.

� Luisova rodina chce spravodlivos� pre ¾udí zodpovedných za jeho smr�. Armáda to
nechce. Po�iadajte triedu, aby v skupinkách po �tyroch alebo piatich diskutovala, preèo
má jeho rodina a armáda takéto názory. Tu je nieko¾ko otázok, ktoré u¾ahèia zaèiatok
diskusie:
� Kto je pod¾a vás zodpovedný za Luisovu smr�: armáda, vláda, Luis alebo vojak, ktorý

ho zastrelil?
� Aký vplyv by malo potrestanie vinníkov na ostatných èlenov bezpeènostných síl?
� Keby potrestali vinníkov, zmen�ila alebo zväè�ila by sa moc vlády, bezpeènostných

síl a armády? A èo ich imid�?
� Èo keby zostali nepotrestaní? Stratí armáda dôveru ¾udu?
� Zále�í na tom, èi armáda stratí dôveru ¾udu?
� Myslíte si, �e je v poriadku, keï vojaci nemô�u by� potrestaní za zabitie ani za ta-

kýchto okolností?
� Ak vojakov nepotrestajú, aký vplyv to bude ma� na poh¾ad verejnosti na právny sys-

tém (súdy, sudcov, atï.)

� Po�iadajte �tudentov, aby si predstavili, �e sa skrývali neïaleko a videli tvár aj armád-
ne èíslo vojaka, ktorý zabil Luisa, ale ich nikto nevidel.
Èo by ste vy urobili v takej situácii?
� I�li by ste domov a zabudli na v�etko? Dalo by sa to?
� I�li by ste na políciu poda� o tom správu?
� Povedali by ste Luisovej rodine alebo niekomu inému, èo ste videli?
� Urobili by ste nieèo iné? Èo? Preèo?

� Na konci cvièenia mô�ete triede preèíta� text �Èo sa stalo� (na strane 126).
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MO�NOSTI:
� Po�iadajte �tudentov, aby si predstavili, �e sú priatelia, rodina alebo kolegovia nieko-

ho, kto bol nezákonne popravený. Po�iadajte ich, aby napísali báseò alebo príbeh,
alebo nakreslili obrázok vyjadrujúci pravdepodobné pocity týchto ¾udí.

� Ako projekt (pozri stranu 39) po�iadajte �tudentov, aby si pripravili scénku, v ktorej
jeden �tudent bude predstavova� novinára, ktorý pri�iel urobi� rozhovor o smrti Lui-
sa Diaza s jeho rodinou. Nieko¾ko otázok, ktoré treba zvá�i�:
Chcú s novinárom hovori�? Je to nebezpeèné? Mô�u mu veri�? Èo chce ten novinár?
Aký je jeho názor na túto vra�du? Mô�e novinár pomôc� pri zverejòovaní prípadu?
Chcú to Luisovi priatelia, rodina, kolegovia?
Ka�dá skupina zahrá svoju scénku celej triede.

PRÍPAD LUISA DIAZA

17. septembra 1992 Luis Enrique Landa Diaz, 21-roèný �tudent medicíny na Carabobo
State University v Arague vo Venezuele, oslavoval 17. výroèie zalo�enia fakulty medicíny
so spolu�iakmi a profesorským zborom. Pod¾a svedkov sa kúsok odtia¾ odohrala ostrá
výmena názorov medzi nieko¾kými �tudentmi a príslu�níkmi Národnej gardy, ktorí v okolí
patrolovali. Dvadsa� èlenov Národnej gardy zaèalo na �tudentov strieka� slzný plyn.

O pol tretej po polnoci príslu�níci Národnej gardy zaèali smerom k �tudentom strie¾a�
naostro. Celý incident bol zachytený na video. Luisa Diaza zabila gu¾ka o nieko¾ko minút.

Zabitie sa zaèalo oficiálne vy�etrova� a jedného èlena Národnej gardy identifikovali ako
podozrivého. Zaèali sa procesy na vojenskom súde, ako aj na civilnom.

Av�ak v marci 1993 vojenský súd po�iadal o výluènú jurisdikciu nad prípadom.
V minulosti vojenské súdy opakovane oslobodili èlenov bezpeènostných síl obvinených
z poru�ovania ¾udských práv.

Rodina Luisa Diaza, ktorá sa sna�ila prípad zverejni�, sa stala terèom systematického
prenasledovania. Dostávali výhra�né telefonáty a na ich dom strie¾ali. V decembri 1992
strie¾ala na otca Luisa Diaza skupina ozbrojených mu�ov v aute a postrelili ho do kolena.
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INFORMÁCIA O POLITICKÝCH VRA�DÁCH

Termín �nezákonná poprava� opisuje protizákonné úmyselné zabitie na rozkaz vlády
alebo s jej súhlasom. Ak úrady odmietnu vy�etrova� neopodstatnené zabitie bezpeènost-
nými silami, alebo vykona� nad vinníkmi spravodlivos�, je to nezákonná poprava a zod-
povedná je za òu vláda. Mô�e sa pou�i� aj termín �politická vra�da�, keï�e je zrozumi-
te¾nej�í a zahàòa úmyselné a svojvo¾né zabitia ozbrojenými politickými skupinami.

Politické vra�dy sa odli�ujú od zabití, ktoré sa stanú v legálne odôvodnenom kontex-
te. Ak niekoho zabije vojak v sebaobrane alebo polícia pri pouliènej bitke, zabitie mô�e
by� právne ospravedlnite¾né. Taktie� ak je niekto popravený na základe usvedèenia z vi-
ny na spravodlivom súde, zodpovedný �tát bude argumentova�, �e toto zabitie je práv-
ne ospravedlnite¾né. Aj keï vojak zabije z osobných dôvodov a potom je potrestaný ako
ka�dý vrah, zabitie sa nepokladá za nezákonnú popravu. Podobne aj zabitie nepriate¾-
ského vojaka v boji je legálne.

Mnohé vlády, ktoré pou�ívajú politické vra�dy, sú viazané dohodami o re�pektovaní
¾udských práv. Niektoré vlády sa ani nesna�ia ospravedlni� svoje konanie. Niektoré pou-
�ívajú také vra�edné metódy, aby zakryli zloèin. Zabíjajú v noci, keï je obe� sama. Telá
potom zohavia a skryjú, aby ich nepoznali. Väè�ina vlád v�ak klame, alebo bagatelizuje
fakty.

V júni 1989 tanky èínskej armády zmasakrovali protestujúcich za demokraciu na Tie-
nanmenskom námestí v Pekingu. Televízne kamery prená�ali záznamy z demon�trácie do
celého sveta, tak�e to videli tisícky ¾udí. Stovky tiel boli objavené v márniciach a nemoc-
niciach. Napriek tomu èínska vláda pôvodne vyhlásila, �e nikto nebol zabitý. Túto verziu
neskôr poopravili: vláda povedala, �e 200 civilistov bolo zabitých pri zrá�kach medzi
vojakmi a demon�trujúcimi � silné podcenenie skutoènosti.

Niektoré vlády sa ospravedlòujú tým, �e násilie je v ich spoloènostiach be�né, alebo
�e je výsledkom etnických tlakov. Násilie bude be�né v ka�dej spoloènosti, kde sa poru-
�ujú ¾udské práva. Násilie medzi komunitami nie je nevyhnutným produktom etnického
alebo nábo�enského napätie. Èasto sa zaèína alebo zhor�uje pre oficiálne postupy.

ÈO SA STALO

Organizácia za ¾udské práva Amnesty International sa ujala Luisovho prípadu. Súèas-
�ou ich kampane k prípadu bolo, �e obyèajní ¾udia z celého sveta písali venezuelskej vlá-
de a �iadali, aby zaèala v prípade kona� a skonèila prenasledovanie jeho rodiny.

V júli 1995 obèiansky súd odsúdil príslu�níka Národnej gardy, ktorý zastrelil Luisa, na
18 rokov väzenia. Ten sa odvolal, na výsledok sa èaká.

Luisov otec povedal, �e to bolo: �... vïaka medzinárodnému tlaku... U� som stratil ná-
dej... Vyhrá�ky a útoky ma takmer odpísali. To v�etko sa va�ou kampaòou zmenilo.�
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Práva pre �ivot � cvièenia zamerané
          na univerzálnos� ¾udských práv

Tieto cvièenia pomáhajú �tudentom pochopi�, �e v�etci ¾udia majú rovnaké práva. Na�e
práva mô�u by� poru�ované, ale nikto nám ich nemô�e vzia�. Rodíme sa s nimi a s nimi
aj zomierame.

Tieto cvièenia stavajú na cvièeniach pre mlad�ie deti na stranách 80�87.

Koleso práv
(Z Human Rights Education Workshop on Women�s Human Rights and Gender Equa-

lity, presented by the Croatian NGO B.a.B.e, Sljeme, Croatia, March 1996)

CIE¼:
Toto cvièenie vyu�íva skutoèný zá�itok ako základ úvahy o tom, ako obhajujeme na�e

vlastné práva a práva druhých.

HLAVNÁ MY�LIENKA:
� Ka�dý u� v �ivote obhajoval vlastné práva a práva druhých, hoci pri tom mo�no

nepou�il slovo �právo�.

ÈO POTREBUJETE:
Tabu¾u alebo ve¾ký výkres a perá.

ÈAS:
Asi hodina

AKO NA TO:
� Toto je cvièenie pre skupinky �iestich ¾udí. Ak máte ve¾kú triedu, urobte cvièenie naj-

prv len s jednou malou skupinkou (napríklad cez obed). Títo �tudenti potom budú
vystupova� ako pomocníci v malých skupinách.

� Rozde¾te triedu do skupiniek po �iestich, v ka�dej skupine bude jeden pomocník.
� Pomocník vyzve ka�dého v skupine, aby si spomenul na situáciu, kedy sa �postavil�

za vlastné práva alebo práva druhých. (�tudenti si napríklad mô�u spomenú�, ako ich
v detstve z nieèoho nespravodlivo obvinili.) Ak chcú, mô�u svoju spomienku poroz-
práva� susedovi. Po piatich minútach by ka�dý �tudent mal ma� pripravené nasledov-
né informácie:
1. Udalos�, keï som sa �postavil� za práva
2. Èo sa stalo
3. Kde sa to stalo
4. Motív. Preèo som sa �postavil�
5. Kto alebo èo bolo mojím zdrojom podpory
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� Kým �tudenti rozmý�¾ajú, pomocník nakreslí ve¾ký kruh so �pajd¾ami.
� Pomocník teraz vyzve ka�dého èlena svojej skupiny, aby porozprával svoj príbeh pod-

¾a piatich vy��ie uvedených bodov.
� Ako èlenovia skupiny rozprávajú, pomocník napí�e, kde sa incident odohral na ko-

niec jednej �pajdle, a motív a zdroje podpory pozdå� �pajdle. (Pre u¾ahèenie mô�e
pomocník v�dy zosumarizova� príbeh, ak s tým ostatní èlenovia súhlasia.)

� Keï u� v�etci porozprávali svoje príbehy, pomocník pomocou ni��ie uvedených otá-
zok privedie �tudentov k hlavnej my�lienke.

OTÁZKY:
� Boli va�e zá�itky podobné/ rozdielne? Stali sa napríklad na verejnosti alebo v súkro-

mí, doma alebo v práci?
� Boli niektoré miesta alebo osoby zároveò pozitívne aj negatívne?
� Spomenul niekto ako zdroj podpory zákon alebo úrady? Preèo? Preèo nie?
� Ako ste sa cítili, keï ste na zá�itok spomínali?
� Boli to pozitívne zá�itky? Preèo? Preèo nie?
� Mali mnohí z vás podporu priate¾ov/ kolegov, rodiny? Preèo je pod¾a va�ej mienky takáto

podpora u�itoèná pri obhajobe ¾udských práv?

MO�NOSTI:
� Toto cvièenie je ve¾mi pru�né. Dá sa pou�i� na analýzu akéhoko¾vek minulého zá�itku

s akouko¾vek vekovou skupinou. Jeho prínos je najmä v tom, �e uká�e de�om, �e ich
zá�itky sú v mnohom podobné.

� �tudenti si mô�u pozrie� dokumenty o ¾udských právach v piatej èasti manuálu a zis-
ti�, o ktoré práva v ich príbehoch i�lo.

� Ako projekt po�iadajte �tudentov, aby poèas víkendu sledovali médiá a svoje vlastné
zá�itky. Ko¾ko príkladov obhajoby ¾udských práv na�li?
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�Mignonette�
(Zo strany 11 z Understand the Law 1994, The Citizenship Foundation)

CIE¼:
Tento morálne komplikovaný príbeh o práve na �ivot pomô�e �tudentom pochopi�,

ako práva fungujú v skutoènosti. Dá sa dobre spoji� s cvièeniami o konflikte, ktoré sa
zaèínajú na strane 141.

HLAVNÉ MY�LIENKY:
� Ka�dý má právo na �ivot.
� Existuje koncept �prirodzených práv�.

ÈAS:
Asi jedna hodina

ÈO POTREBUJETE:
Zjednodu�nú verziu V�eobecnej deklarácie ¾udských práv (zo strany 162).

AKO NA TO:
� Uká�te triede Èlánok 3 V�eobecnej deklarácie ¾udských práv (pozri stranu 158), ktorý

hovorí o práve na �ivot:
�Èlánok 3. Ka�dý má právo na �ivot, slobodu a bezpeènos� svojej osoby.�

� Rozde¾te triedu do skupiniek po piatich alebo �iestich.
� Preèítajte triede nasledovný príbeh:

�19. mája 1884 sa z Anglicka vybrali �tyria mu�i na jachte, ktorá sa volala Mignonette,
do Austrálie. Boli to kapitán Thomas Dudley, prvý dôstojník Edwin Stephens, námorník
Ned Brooks a Richard Parker, 17-roèný plavèík. 5. júla ve¾ká vlna narazila do boku jach-
ty. Jachta sa zaèala potápa�. Mu�i mali èas iba na to, aby zobrali dve konzervy jedla
a dostali sa do èlna, kým sa Mignonette potopila. �tyria ne��astníci boli uprostred At-
lantického oceánu, 1 600 mí¾ od pevniny, len s trochou zeleniny v konzervách. Po troch
dòoch sa im, celým vyhladoveným, podarilo chyti� korytnaèku. To im zabezpeèilo jedlo
a pitie, ale po deviatich dòoch bolo preè aj to. E�te stále 1 000 mí¾ od pevniny, bez jed-
la a s vodou, len ak pr�alo, námorníci strácali nádej. Kapitán v liste svojej �ene napísal,
�e ak nepríde �iadna loï, �èoskoro zomrieme... ¼utujem, �e som sa vôbec vydal na túto
cestu...� Existovala v�ak jedna �anca na pre�itie, aspoò pre troch èlenov posádky, na nie-
ko¾ko dní. Niekto by sa musel sta� potravou pre ostatných. Kapitán navrhol, aby �re-
bovali, ktorého z nich zabijú, ale Stephens a Brooks proti tomu namietali. �Ak máme
zomrie�, zomrieme v�etci spolu,� hovorili. Mladý Richard Parker nepovedal niè, len le-
�al na dne èlna takmer v bezvedomí.
Po ïal�ích dvoch dòoch bez jedla a vody kapitán presvedèil Stephensa, �e jeden z nich
by mal by� obetovaný pre záchranu ostatných, a �e jasným kandidátom bol Richard
Parker. Bol sirota, nemal �enu ani rodinu a u� bol na prahu smrti. Z kómy sa prebral
len obèas, aby sa napil morskej vody, z ktorej mu potom bolo e�te hor�ie. Vedeli, �e
ich malý èln sa blí�i k lodným trasám. Ka�dú chví¾u mohli zbada� nejakú loï � alebo aj
nemuseli. Dohodli sa, �e ak im nepríde �iadna pomoc do ïal�ieho dòa, zabijú chlap-
ca. �iadna pomoc nepri�la. Námorník Brooks sa na zabití nechcel zúèastni�. Kým on sa
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zakryl plá��om na jednom konci èlna, Dudley a Stephens sa zohli k bezvedomému
Parkerovi. �Richard, chlapèe,� za�epkal kapitán, �pri�iel tvoj èas.� Stephens sa pripra-
voval chyti� chlapcove nohy, ale nebolo treba. Richard bol príli� slabý na to, aby bojo-
val, keï kapitán chytil nô� a presekol ním chlapcovo hrdlo. Ïal�ie tri dni v�etci traja
mu�i pili jeho krv a jedli jeho srdce a peèeò. Na �tvrtý deò ich zbadali z nemeckej lo-
de Montezuma. V�etci traja mu�i boli ve¾mi slabí. Prvého dôstojníka a kapitána muse-
li na palubu vytiahnu� lanom.
Mu�i sa dostali do Anglicka 7. septembra. Dudley, Stephens a Brooks i�li rovno na úrady
a vysvetlili svoje dôvody pre zabitie chlapca.�

� Po�iadajte �tudentov, aby v skupinkách odpovedali na nasledovné otázky:
� Myslíte si, �e tí traja mu�i urobili nieèo zlé?
� Mali by ich ob�alova� zo zloèinu?
� Mali by by� v�etci ob�alovaní z rovnakého zloèinu?

� Teraz preèítajte triede ïal�iu èas� príbehu:
�Podobné incidenty sa stali u� predtým a tak Dudley, Stephens a Brooks boli ve¾mi
prekvapení, keï ich okam�ite ob�alovali z vra�dy � hoci od �aloby proti Brooksovi ne-
skôr upustili. Verejnos� sa o príbeh ve¾mi zaujímala a noviny o òom priná�ali podro-
bné správy. Zbierali sa peniaze na právnikov, ktorí mali mu�ov pred súdom obhajo-
va�. Pri procese sa v�etci zhodli na faktoch prípadu, ale porota mala ve¾mi �a�kú úlo-
hu. Sympatizovali s námorníkmi a boli by radi súhlasili, �e nie je nemorálne, keï niek-
to zabije druhého èloveka, aby si zachránil svoj �ivot. Uznali, �e je vra�dou úmyselne
zabi� niekoho, kto neohrozuje vá� vlastný �ivot. Sudca ponúkol porote východisko tým,
�e jej dovolil vynies� �zvlá�tny verdikt�. V òom porota uviedla fakty, ale rozhodnutie
o vine alebo nevine nechala na skupinu piatich sudcov.�

� Po�iadajte �tudentov, aby v skupinkách odpovedali na nasledovné otázky:
� Keby ste boli jedným z piatich sudcov, uznali by ste Dudleyho a Stephensa vinný-

mi z vra�dy?
� Preèo?
� Ak sú vinní, aký by mal by� trest?

� Teraz povedzte triede, èo sa stalo:
�Súd uznal Dudleyho a Stephensa vinnými z vra�dy. Trest za vra�du v tom èase bola
smr�, ale v tomto prípade ho zmenili na �es� mesiacov väzenia. Pod¾a vtedaj�ích zvyk-
lostí a v porovnaní so zachádzaním s inými námorníkmi v podobnej situácii, sa to aj
tak mnohým zdalo príli� tvrdé.�
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OTÁZKY:
� Právo Richarda Parkera na �ivot bolo poru�ené. A èo právo na �ivot ostatných mu�ov

v èlne?
� Èo by ste robili vy? Rad�ej by ste zomreli, akoby ste mali niekoho iného zabi�?
� Tento príbeh sa stal 64 rokov pred vytvorením V�eobecnej deklarácie ¾udských práv.

Mení to nejako právo Richarda Parkera na �ivot?
� Niektorí ¾udia tvrdia, �e existujú �prirodzené� zákony a práva, ktoré v�dy existovali,

sú spravodlivé a dáva ich zdravý rozum. Napríklad právo by� slobodný je pod¾a nich
�prirodzeným� právom. Súhlasíte s týmto názorom?

� Na aké ïal�ie veci okrem samotného �ivota by sme pod¾a vás mohli ma� �prirodzené�
právo? Urobte zoznam a porovnajte ho s právami vo V�eobecnej deklarácii ¾udských
práv.

MO�NOSTI:
� Èo keby mu�i neboli povedali úradom, �e chlapca zabili? Vyzvite �tudentov, aby uro-

bili scénky, príbehy, básne alebo imaginárne listy, v ktorých si predstavujú, �e sú tí
traja námorníci po desiatich rokoch. Aký pocit by mali z toho, èo urobili? Cítili by sa
vinní? Preèo? Preèo nie?

� Ako by ste reagovali, keby ste boli priatelia Richarda Parkera?
� Ako projekt by �tudenti mohli urobi� anketu medzi priate¾mi a rodinou s otázkou

�Èo sú pod¾a vás va�e prirodzené práva?� Výsledné dáta by mohli zhroma�di� a roz-
triedi� a potom pou�i� na diskusiu alebo na matematiku, napríklad na vytvorenie dia-
gramu.
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Irinin príbeh

CIE¼:
Cie¾om tejto prípadovej �túdie o osobe, ktorej práva boli systematicky poru�ované, je

roz�íri� vedomosti �tudentov o poru�ovaní ¾udských práv. Tie� je jej cie¾om rozvinú� v �tu-
dentoch vedomie, �e aj obyèajní ¾udia sa mô�u postavi� proti poru�ovaniu ¾udských práv.

HLAVNÁ MY�LIENKA:
� Jednotlivci, ale hlavne skupiny ¾udí, mô�u úspe�ne zabráni� poru�ovaniu ¾udských práv.

ÈO POTREBUJETE:
� Irinin príbeh zo strán 134�135.
� Zjednodu�enú verziu V�eobecnej deklarácie ¾udských práv.
� Informáciu o väzòoch svedomia

ÈAS:
Asi jedna hodina

AKO NA TO:
� Po�iadajte �tudentov, aby rýchlo vymysleli èo najviac dôvodov, pre ktoré vláda mô�e

niekoho legitímne uväzni�. Napríklad za vra�du, lúpe� atï. Napí�te tieto dôvody na
tabu¾u. Tejto èasti venujte najviac pä� minút.

� Preèítajte �tudentom Informáciu o väzòoch svedomia zo strany 135.
� Preèítajte �tudentom Irinin príbeh zo strany 134�135.
� Rozde¾te triedu do skupiniek po piatich alebo �iestich. Dajte ka�dej skupine exemplár

Zjednodu�enej verzie V�eobecnej deklarácie ¾udských práv zo strany 162. Po�iadajte
ich, aby zistili, ktoré Irinine práva pod¾a V�eobecnej deklarácie ¾udských práv boli
poru�ené (ak nemô�ete Deklaráciu rozmno�i�, èítajte práva po jednom nahlas a pýtaj-
te sa triedy, èi boli v Irininom prípade poru�ené).

� Ak niektoré skupiny skonèia skôr, po�iadajte ich, aby identifikovali metódy, ktoré pou-
�ila skupina Amnesty International z Milwaukee, aby dosiahla Irinino prepustenie.

� Pomocou ni��ie uvedených otázok zaènite diskusiu o Irininom prípade.
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OTÁZKY:
� Myslíte, �e bolo správne uväzni� Irinu? Preèo? Preèo nie?
� Ktoré Irinine práva boli poru�ené? Èo sa pod¾a vás sna�ili úrady dosiahnu� tým, ako

s Irinou zaobchádzali?
� ¼udia z organizácie za ¾udské práva Amnesty International nepoznali Irinu osobne, ani

neboli z jej krajiny. Preèo sa pod¾a vás zaujímali o jej osud?
� Aký vplyv malo pod¾a vás konanie týchto ¾udí na sovietsku vládu, na americkú vládu

a na Irinu? Preèo?
� Úrady, ktoré uväznili Irinu, a iné vlády, ktoré poru�ujú ¾udské práva, tvrdia, �e nepria-

telia �tátu strácajú svoje ¾udské práva, keï konajú proti �tátu. Preambula V�eobecnej
deklarácie ¾udských práv hovorí, �e v�etci máme �rovnaké a neodòate¾né práva�. Kto
má pod¾a vás pravdu? Preèo? Preèo je to dôle�ité?

� Keby vás nespravodlivo uväznili, ako by ste chceli, aby zareagoval svet?

MO�NOSTI:
� So star�ími de�mi pou�ite v tomto cvièení �tandardnú, nezjednodu�enú verziu V�eobec-

nej deklarácie ¾udských práv.
� Ako ïal�í krok po�iadajte star�ích �tudentov, aby napísali báseò z poh¾adu väzòa

v samotke, alebo aby zdramatizovali Irinin príbeh a predviedli ho ostatným �tuden-
tom v �kole.

� Irina písala básne do mydla. Mlad�ie deti by mohli experimentova� s písaním vodou
na zem alebo s palièkami atï...
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IRININ PRÍBEH

Deò po 29. narodeninách, 5. marca 1983 bola Irina Ratu�inskaja, poetka z Ukrajiny,
odsúdená na sedem rokov nútených prác a pä� rokov vyhnanstva za protisovietsku agi-
táciu a propagandu. Tento rozsudok sa zakladal na piatich básòach, o ktorých jej man�el
povedal, �e s politikou mali do èinenia to¾ko ako modlitba k Bohu. Tie� sa zúèastòovala
na demon�tráciách za to, aby vláda re�pektovala ¾udské práva.

Bola uväznená v Malej zóne, �peciálnej jednotke pre politické väzenkyne v Bara�eve
v Mordvinskej autonómnej republike v Ruskej federácii. Malá zóna mala najtvrd�í väzenský
re�im, ktorý sovietsky zákon pre �eny povo¾oval.

Irina na protest proti nevykurovaným celám a nedostatku jedla a lekárskej opatery
�trajkovala hladovkami. Trpela mnohými zdravotnými problémami, av�ak jej rodina ju
nesmela nav�tívi�, ani jej posla� lieky. Ako odpoveï na jej hladovky ju premiestnili do trest-
ného zariadenia vo väznici Yavas. Po príchode ju zbili do bezvedomia, celú noc ju nechali
na kamennej dlá�ke len v spodnej bielizni a nedostala väzenské lô�ko na zotavenie. Keï
sa sna�ila �alova� dozorcov, ktorí ju zbili, dali ju na samotku za �predstieranie, �e má
otras mozgu�.

V knihe Sivá je farbou nádeje Irina opisuje svoj �ivot vo väzení: �V�etky tie normy ¾ud-
ského správania, ktoré sú èloveku v�tepované u� od kolísky, sa tu schválne a systematic-
ky nièia. Je normálne chcie� by� èistá? Tak si zoberte svoju porciu solených sardel cez malý
otvor vo dverách cely holými rukami! Nedostanete tanier ani nô�, dokonca ani kúsok
papiera, aby ste si to mali kam polo�i�. A potom si oèistite ruky od zvy�kov rybích vnú-
torností o �aty, preto�e vodu nedostanete! Dostaòte svrab a ko�né plesne, �ite v �pine,
dýchajte odporný smrad vedra, ktoré vám slú�i ako WC, potom o¾utujete svoje preèiny!
�eny sú hanblivé? O to väè�í dôvod vyzliec� ich pri prehliadkach donaha, a keï ich po-
èas vy�etrovania zoberú okúpa� sa, �náhodou� vojde celá skupina chtivých a posme�ku-
júcich úradníkov KGB� Normálnemu èloveku sú odporné l�i a hrubos�? Stretnete sa s ta-
kým mno�stvom oboch, �e budete musie� pozbiera� v�etky vnútorné sily, aby ste mys-
leli na to, �e je aj iná realita!�

V roku 1983 sa Irininým prípadom zaèala zaobera� organizácia za ¾udské práva Am-
nesty International. Zaèali kampaò za prepustenie Iriny. Skupina Amnesty Internatio-
nal v Milwaukee v USA zorganizovala ve¾kú kampaò na zverejnenie Irininej zúfalej situ-
ácie. V èlánkoch v èasopisoch a novinách a v rozhovoroch v rozhlase, vrátane rozhovo-
ru s Voice of America, ktorý bol ve¾akrát vysielaný do ZSSR. Sovietskym úradom posie-
lali petície a poh¾adnice o Irine a sna�ili sa získa� pomoc amerických vládnych èinite-
¾ov, vrátane prezidenta. Taktie� sa kontaktovali s Irininým mu�om a svokrou. →
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V roku 1985 Amnesty International zistila, �e Irinu premiestnili na neznáme miesto.
Skupina v Milwaukee zorganizovala vypredaný koncert na jej narodeniny a na Medziná-
rodný deò detí. Na koncerte známy básnik preèítal jej básne a diváci si vypoèuli jej prí-
pad a dostali in�trukcie, ako napísa� listy na podporu tejto kampane.

Do roku 1986 sa Irinin prípad stal ve¾mi známym. Senátor Edward Kennedy na svojej
náv�teve v ZSSR diskutoval o prípade s generálnym tajomníkom Michailom Gorbaèovom.
V Anglicku bola usporiadaná hladovka na podporu Iriny a v Izraeli skupiny Amnesty In-
ternational rozdávali bro�úry o Irine. �tudenti v Denveri v Colorade pre òu usporiadali
narodeninovú party a písali jej ka�dý deò. Irinu koneène prepustili 9. októbra 1986. So-
vietske úrady jej tie� dovolili odcestova� do zahranièia, aby jej tam lekári pomohli. Irine
zakázali vo väzení písa� poéziu a nedostala papier ani písacie potreby. Ale ona vy�kra-
bávala svoje básne do ve¾kého kusa mydla vo svojej cele, nauèila sa ich naspamä� a po-
tom ich umyla. Takto napísala tristo básní. Keï pri�la na Západ, jej básne vydali.

INFORMÁCIA O VÄZÒOCH SVEDOMIA

Väzni svedomia sú mu�i, �eny a deti, zavretí za svoje presvedèenie, farbu pleti, po-
hlavie, etnický pôvod, jazyk alebo nábo�enstvo, ktorí nepou�ili násilie, ani naòho ne-
vyzývali.

Na celom svete sú vo väzniciach tisíce ¾udí, nie preto, �e sú zloèinci, ale pre svoje pre-
svedèenie. Èasto ich uväznia bez súdneho procesu alebo po tajnom procese alebo po
procese, na ktorom sa nemohli zúèastni�. Takéto uväznenie je proti V�eobecnej deklará-
cii ¾udských práv. Mnohým väzòom svedomia zobrali slobodu len za to, �e pokojne
nesúhlasili s vládou.
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Èo je správne? � cvièenia
     zamerané na spravodlivos�

V týchto cvièeniach zameraných na spravodlivos� sa pou�íva diskriminácia �ien a men�ín,
aby �tudenti pochopili nespravodlivos� v be�nom �ivote. Cie¾om je ukáza�, �e mnohým
¾uïom sa v ka�dodenných situáciách nespravodlivo upierajú ich ¾udské práva, a �e sa proti
tomu treba postavi� a vyhra�.

Tieto cvièenia stavajú na cvièeniach pre mlad�ie deti na stranách 88�93.

Vesnin príbeh
(Prispôsobené zo strany 16 v Understand the Law 1995, The Citizenship Foundation)

CIE¼:
Cie¾om tejto prípadovej �túdie je skúma� otázky spravodlivosti a ¾udských práv.

HLAVNÁ MY�LIENKA:
� Diskriminácia, aj rasová diskriminácia, je poru�ením ¾udských práv.

ÈAS:
Asi hodina a pol

ÈO POTREBUJETE:
Jeden exemplár Zjednodu�enej verzie V�eobecnej deklarácie ¾udských práv (zo strany

162) pre ka�dú skupinu.

AKO NA TO:
� Rozde¾te triedu do skupiniek po piatich alebo �iestich.
� Vysvetlite triede, �e mnohé krajiny majú zákony proti nespravodlivej diskriminácii na

základe rasy alebo pohlavia. Aj V�eobecná deklarácia ¾udských práv obsahuje èlánky
proti diskriminácii.

� Po�iadajte �tudentov, aby v skupinkách h¾adali èlánky proti diskriminácii v Zjednodu-
�enej verzii V�eobecnej deklarácie ¾udských práv. (Poznámka: skoro ka�dý èlánok ta-
kým èi onakým spôsobom súvisí s diskrimináciou.)

� Po desiatich minútach po�iadajte ka�dú skupinu, aby triede povedala jeden èlánok,
ktorý pokladá za relevantný. Po�iadajte ich, aby uviedli aj príklad toho, �e èlánok je
proti diskriminácii.
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� Preèítajte Vesnin príbeh:
Vesna je Rómka. Toto je jej príbeh.
�Vo výklade jedného obchodu s odevami som zbadala oznam, �e prijmú predavaèku.
Chceli niekoho vo veku od 18 do 23 rokov. Ja mám 19, tak som vo�la a na prácu som
sa spýtala, ale mana�érka mi povedala, aby som sa vrátila o dva dni, preto�e sa ne-
prihlásilo dos� ¾udí.
Dvakrát som sa vrátila a v�dy mi povedali to isté. Asi po tý�dni som tam i�la zas. Oznam
bol e�te stále vo výklade. Mana�érka bola príli� zaneprázdnená, aby sa so mnou roz-
právala, ale bolo mi povedané, �e miesto je u� obsadené.
Keï som odi�la z obchodu, bola som taká rozèúlená, �e som po�iadala priate¾ku, kto-
rá nie je Rómka, aby sa i�la spýta� na to miesto. Keï sa vrátila, povedala, �e ju na pon-
delok pozvali na pohovor.�

� Teraz preèítajte mana�érkinu odpoveï:
�Mala som pocit, �e by pre Vesnu bolo �a�ké pracova� tu pre vzdialenos�, ktorú by
musela ka�dý deò precestova�. Bolo by to dvanás� kilometrov dvoma autobusmi. Nie
je dobré pre obchod, keï personál prichádza stále neskoro. Rad�ej by som zamestna-
la niekoho z okolia.
Osoba, ktorej som miesto ponúkla, sa mi zdala najlep�ia.�

� Teraz po�iadajte �tudentov, aby v skupinkách rozhodli:
� Myslíte, �e Vesnu diskriminovali? Preèo?
� Ak áno, èo by pod¾a vás obchod mal urobi�?
� Èo by mohla so situáciou urobi� Vesna? Myslíte, �e jej priate¾ka Nerómka by jej mala

pomôc� dosiahnu� spravodlivos�? Ako?
� Teraz povedzte triede, èo sa stalo:

�Vesna i�la s prípadom na zvlá�tny európsky súd pre diskrimináciu. Súd súhlasil, �e
bola diskriminovaná. Aj iných ¾udí, ktorí bývali ïaleko od obchodu, pozvali na poho-
vor. Dievèa, ktoré prácu nakoniec dostalo, malo 16 rokov, bielu poko�ku a bývalo od
obchodu rovnako ïaleko ako Vesna. Obchod musel Vesne vyplati� od�kodné za urá�-
ku jej citov.�

OTÁZKY:
� Vesnu diskriminovali pre jej národnos�. Mana�érka o nej v skutoènosti niè nevedela.

Ktoré skupiny sa diskriminujú vo va�ej krajine? Preèo? Súhlasíte s touto diskrimináciou?
� Viete nieèo o týchto skupinách? Myslíte si, �e tieto vedomosti sú správne?
� �Ignorancia povzbudzuje predsudky a dáva priestor pre diskrimináciu.� Súhlasíte

s týmto tvrdením?

MO�NOSTI:
� Ako ïal�í krok mô�ete po�iada� �tudentov, aby napísali príbehy, básne, drámu, ale-

bo nakreslili obrázky o situácii, keï sa oni cítili diskriminovaní. Napríklad pre vek ale-
bo pohlavie. Aké by to bolo, keby vás stále diskriminovali? Ak �tudenti súhlasia, mô�ete
ich výtvory vyvesi� na stenu triedy.

� Ako projekt (pozri stranu 39) by trieda mohla skúma� skupinu, ktorá je vo va�ej krajine
diskriminovaná. Sústredi� by sa mali na otázku �Je táto diskriminácia odôvodnená?�
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Ona nepracuje

CIE¼:
Cie¾om tohto cvièenia � projektu je pritiahnu� pozornos� �tudentov k diskriminácii �ien

a povzbudi� ich, aby proti nej bojovali.

HLAVNÁ MY�LIENKA:
� Diskriminácia �ien je poru�ovaním ¾udských práv.

ÈO POTREBUJETE:
� Zjednodu�enú verziu V�eobecnej deklarácie ¾udských práv zo strany 162.
� Text �Ona nepracuje� zo strany 139.
� Rady, ako robi� projekty zo strany 39.
� Tabu¾u alebo ve¾ký výkres.

ÈAS:
Dve vyuèovacie hodiny a domáca úloha

AKO NA TO:
� Preèítajte �tudentom text �Ona nepracuje�.
� Spolu s triedou urobte zoznam v�etkých prác, ktoré man�elka musí urobi�.
� Teraz spravte �brainstorming� a vymyslite dôvody, preèo si ten mu� nemyslí, �e jeho

�ena �pracuje�. Vyzvite �tudentov, aby vymysleli èo najviac dôvodov. Napríklad pre-
to, �e za to nedostáva peniaze, alebo �e pod¾a neho je jeho práca �a��ia. (Na strane
36 nájdete rady, ako robi� �brainstorming�.) Tejto èasti sa venujte asi pä� minút.

� Teraz urobte �brainstorming� a vymyslite dôvody, preèo �enine zodpovednosti sú prá-
cou. Napríklad preto, �e má dlh�í pracovný deò. Tejto èasti tie� venujte asi pä� minút.

� Povedzte �tudentom, �e Èlánky 1 a 2 V�eobecnej deklarácie ¾udských práv sa zvlá��
zmieòujú o rovnocennosti pohlaví. Preèítajte im tieto èlánky � èi u� plnú verziu alebo
zjednodu�enú. (Pozri piatu èas� manuálu.)

� Po�iadajte �tudentov, aby vytvorili dvojice. Ka�dá dvojica urobí zoznam prác, ktoré
treba robi� v ich domácnostiach a okolo nich.

� Po piatich minútach vám postupne ka�dá dvojica nadiktuje jednu polo�ku. Po posled-
nej dvojici zaène zas prvá a tak dokola, a� kým u� nikto nemá ïal�í nápad. Napí�te
v�etky nápady na tabu¾u.

� Po�iadajte �tudentov, aby vytvorili skupinky po �tyroch alebo piatich. Ka�dá skupina
si vytvorí dotazník o domácich prácach. Cie¾om dotazníka je získa� informácie o do-
mácich prácach v okolí. �tudenti musia formulova� otázky tak, aby od ¾udí, s ktorými
sa budú zhovára�, zistili èo najviac. Mô�u to by� otázky ako:
� Kto u vás varí?
� Pomáhajú mu�i a deti pri domácich prácach?
� Ko¾ko èasu zaberú domáce práce?
� Majú �eny okrem domácich prác e�te zamestnanie?
Ka�dý dotazník bude trochu iný. Prípadne by mohla celá trieda spolupracova� na vy-
tvorení jedného dotazníka.

� Dajte �tudentom tý�deò na to, aby pomocou dotazníkov urobili vo svojom okolí prie-
skum. Pripomeòte im, �e sa majú pýta� aj mu�ov, aj �ien!
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� Po prieskume si urobte hodinu, na ktorej vám �tudenti podajú správy. Mô�u by� uro-
bené ako matematická analýza odpovedí alebo ako slovná správa alebo ako cvièenie
Rozprávajúca palièka (rady, ako pou�i� túto metódu, sú na strane 77), kde ka�dý �tu-
dent mô�e poveda� jednu vec, ktorú v prieskume zistili.

� Poèas podávania správ alebo po òom pomocou nasledujúcich otázok pomô�te �tuden-
tom analyzova� ich výsledky:

OTÁZKY:
� Zistili ste nieèo prekvapujúce?
� Aký pocit ste mali z vá�ho zistenia?
� Zmenili va�e zistenia vá� názor na prácu, ktorú robia �eny? Preèo? Preèo nie?
� Objavili ste nejaké úlohy, ktoré mô�u robi� len mu�i?
� Objavili ste nejaké úlohy, ktoré mô�u robi� len �eny?
� Chlapci, chceli by ste robi� v�etky práce, ktoré robia �eny? Preèo áno alebo preèo nie?
� Je správne, �e �eny musia robi� v�etky tieto práce?
� Èím mô�eme prispie� my tu v triede alebo doma k tomu, aby sme sa navzájom k se-

be správali rovnocennej�ie? Ktoré úlohy mô�u robi� len mu�i alebo len �eny? Ktoré
úlohy mô�u robi� spolu?

MO�NOSTI:
� Ako projekt mô�ete po�iada� �tudentov, aby spoèítali, ko¾ko je v tý�dni hodín a po-

tom vypoèítali, ko¾ko èasu strávi ka�dý èlen ich rodiny spánkom, prácou, oddychom,
hrou, atï. Výsledky mô�u usporiada� do �tatistickej tabu¾ky, alebo vypoèíta� na per-
centá. Potom �tudentom klaïte otázky podobné tým vy��ie uvedeným, aby ste pri-
tiahli ich pozornos� na bremeno domácich prác, ktoré �eny musia nies�, a na rozdiely
v �ivotoch chlapcov a dievèat. Je pravdepodobné, �e dievèatá majú menej vo¾ného èasu
ako chlapci. Sústreïte sa na to, èi si �tudenti myslia, �e táto situácia je spravodlivá.

ONA NEPRACUJE
�Máte ve¾a detí?� spýtal sa doktor.
��estnás� sa narodilo, ale len devä� �ije,� odpovedal.
�Pracuje va�a �ena?�
�Nie, je doma.�
�Rozumiem. Ako trávi deò?�
�No, ráno o �tvrtej vstane, ide po vodu a drevo, zalo�í oheò a uvarí raòajky. Potom

ide k rieke opra� �aty. Potom ide dole do mesta da� zomlie� kukuricu a kúpi� na trhu, èo
treba. Potom varí obed.�

�Vy chodíte naobed domov?�
�Nie, nie. Ona mi ho prinesie na pole, sú to asi tri kilometre.�
�A potom?�
�No, stará sa o sliepky a prasce. A, samozrejme, celý deò sa stará o deti. Potom uro-

bí veèeru, aby bola hotová, keï prídem domov.�
�A po veèeri ide spa�?�
�Nie, ja idem spa�. Ona e�te musí porobi� okolo domu a� do desiatej.�
�Ale vy hovoríte, �e va�a �ena nepracuje?�
�Nie. Povedal som vám. Celý deò je doma.�
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Výhody a nevýhody
(Pod¾a Amnesty International USA HRE Resource Notebook: Women�s Rights)

CIE¼:
Toto cvièenie �tudentom pomáha skúma� ich vlastné postoje a chápanie rozdielov medzi

tým, ako spoloènos� zaobchádza s mu�mi a tým, ako zaobchádza so �enami.

HLAVNÁ MY�LIENKA:
� Diskriminácia �ien je poru�ením ¾udských práv.

ÈO POTREBUJETE:
Zjednodu�enú verziu V�eobecnej deklarácie ¾udských práv.

ÈAS:
Jedna hodina

AKO NA TO:
� Po�iadajte triedu, aby sa rozdelila na malé skupinky chlapcov a dievèat. V ideálnom

prípade by ste mali ma� rovnaký poèet chlapèenských a dievèenských skupín. Vysvet-
lite, �e ka�dá skupina dostane za úlohu vytvori� zoznam, ktorý sa potom pou�ije pri
diskusii.

� Po�iadajte chlapèenské skupinky, aby spísali zoznamy výhod a nevýhod �enskosti.
Dievèatá urobia to isté pre chlapcov. Dajte im na to desa� minút.

� Zoznamy by mali ma� rovnaký poèet výhod a nevýhod.
� Teraz spojte skupinky do dvojíc tak, aby v ka�dej dvojici bola jedna chlapèenská a jedna

dievèenská skupinka. Ka�dá dievèenská skupinka preèíta svoj zoznam chlapèenskej
skupinke a odpovie na ich reakcie.

� Teraz to isté urobia chlapèenské skupinky.
� V prípade potreby pou�ite nasledovné otázky na zaèatie diskusie:

OTÁZKY:
� Bolo ¾ahké prís� na výhody a nevýhody toho, �e je èlovek mu� alebo �ena? Preèo? Pre-

èo nie?
� Napísali ste na zoznam veci, ktoré by sme mohli nazva� erotickými?
� Myslíte si, �e takéto zov�eobecòovanie o ¾uïoch je realistické? Sú takí aj ¾udia, kto-

rých poznáte?
� Bolo toto cvièenie u�itoèné? Preèo? Nauèili ste sa nieèo, èo ste predtým nevedeli?

MO�NOSTI:
� Toto cvièenie sa mô�e pou�i� aj na skúmanie iných odli�ností, napríklad národnos�,

spoloèenská trieda, nábo�enstvo...
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Moje práva / Tvoje práva �
      cvièenia zamerané na situácie,
   v ktorých sa práva
         dostávajú do konfliktu

V týchto cvièeniach sa pou�ívajú imaginárne situácie, aby �tudenti lep�ie pochopili, �e
tam, kde sa konèia práva jedného èloveka a zaèínajú sa práva druhého, mô�u nasta� roz-
pory. V hre �Èo teraz� musia �tudenti spolupracova� na rie�eniach situácií, kde sú práva
v rozpore.

Tieto cvièenia stavajú na cvièeniach pre mlad�ie deti na stranách 94�99.

Èo teraz?
(Prispôsobené zo strany 19 Understand the Law 1994, The Citizenship Foundation.)

CIE¼:
Táto vzru�ujúca hra uèí �tudentov dve dôle�ité veci:

� �e medzi potrebami komunity ako celku a právami jednotlivca mô�e existova� napätie.
� �e je dôle�ité diskutova�, aby sa dosiahlo rie�enie, ktoré bude vyhovova� v�etkým, ak

sa toto napätie má odstráni�.

HLAVNÉ MY�LIENKY:
� Niekedy sa ¾udia dostávajú do situácií, kde sú práva v konflikte.
� Tieto konflikty je najlep�ie rie�i� otvorenou diskusiou.

ÈAS:
Asi jedna hodina

ÈO POTREBUJETE:
� Príbeh �Stroskotanie na planéte Mobius� zo strany 143.
� Hrací plán zo strany 147.
� Kartièky s problémovými situáciami zo strán 144�146. (Budete potrebova� jeden hra-

cí plán a jeden súbor problémových situácií pre ka�dú �tvoricu �tudentov. Po�iadajte
�tudentov, aby si ich odpísali, alebo ich rozmno�te.)
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AKO NA TO:
� Po�iadajte �tudentov, aby utvorili �tvorice.
� Ka�dej skupine dajte hrací plán zo strany 147 a jeden set kartièiek s problémovými

situáciami zo strán 144�146. Ka�dá situácia musí by� na zvlá�tnej kartièke.
� Preèítajte �tudentom príbeh �Stroskotanie na planéte Mobius� zo strany 143.
� Preèítajte nahlas nasledovné pravidlá hry:

Pravidlá:
� Pomie�ajte kartièky s problémovými situáciami a polo�te ich lícom na stôl.
� Zdvihnite jednu kartièku. Preèítajte problémovú situáciu. Ka�dý problém má dve mo�né

rie�enia: �A� alebo �B�. Va�a skupina si MUSÍ jedno rie�enie vybra�.
� Po ka�dom rozhodnutí vyfarbite príslu�né políèko/ políèka na hracom pláne. Zaènite

naspodku a pokraèujte k záchrannej rádiostanici navrchu. Keï si vyberiete mo�nos� �A�,
vyfarbite JEDNO políèko. Keï si vyberiete mo�nos� �B�, vyfarbite DVE políèka.

� Ïal�iu kartièku otoète len vtedy, keï ste skonèili rozhodovanie o predo�lej situácii.
� Napriek tomu, �e odpovede �B� vás posúvajú rýchlej�ie ako �A�, nesmiete si ich vy-

bera� len z toho dôvodu. V�dy urobte to, èo skupina pokladá za správne, aj keï to
spomalí vá� postup.

� Nemusíte hru ukonèi� presným poètom políèok.
� Keï sa va�a skupina dostane k záchrannej rádiostanici, spoèítajte, ko¾ko krokov ste

urobili. Do rámèeka na hracom pláne napí�te poèet odpovedí �A� a �B�.

� �tudenti teraz zaènú hra�. Pozorujte ich, aby ste sa uistili, �e rozumejú pravidlám, ale
zakroète, len ak to bude naozaj nevyhnutné.

� Niektoré skupiny skonèia skôr ako ostatné. Po�iadajte ich, aby diskutovali o ni��ie
uvedených otázkach, kým neskonèia aj ostatní.

� Keï v�etky skupiny dohrajú, spýtajte sa ich na skóre. Potom preèítajte nasledovný text:

AKÁ STE BOLI SKUPINA?

�8�10 krokov: Va�e rozhodnutia pomohli skupine dosta� sa k záchrannej rádiostanici
rýchlo, ale pravdepodobne ste cestou stratili nieko¾ko ¾udí.

11�13 krokov: Sna�ili ste sa so skupinou pohybova� èo najrýchlej�ie, ale brali ste oh¾ad
aj na potreby niektorých èlenov.

14�16 krokov: �elania jednotlivcov ste postavili nad potreby skupiny. To znamená, �e
vám cesta trvala ove¾a dlh�ie.�

� Teraz sa vrá�te k cie¾u hry a pomocou nasledovných otázok priveïte �tudentov k hlav-
ným my�lienkam hry.
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OTÁZKY:
� Bolo vo va�ej skupine �a�ké robi� niektoré rozhodnutia? Ktoré? Preèo?
� Boli niektoré rozhodnutia ¾ah�ie ako iné? Preèo? Boli také rozhodnutia, na ktorých sa

zhodla väè�ina triedy? Boli také rozhodnutia, na ktorých sa va�a skupina nevedela
dohodnú�? Boli niektorí èlenovia va�ej skupiny energickej�í vo svojich názoroch? Do-
stal ka�dý �ancu poveda� svoj názor? Museli ste ako posledné východisko pri niektorej
situácii pou�i� hlasovanie?

� Vo v�etkých problémových situáciách i�lo o práva jednotlivcov a skupiny. O ktoré kon-
krétne práva i�lo? (�tudenti mô�u identifikova� príslu�né èasti Zjednodu�enej verzie
V�eobecnej deklarácie ¾udských práv zo strany 162.)

� Mnohé situácie z hry sa vyskytujú v be�nom �ivote. Napríklad tá o peniazoch. Táto
skupina stroskotancov bola èosi ako miniverzia na�ej spoloènosti. Ako sa takéto roz-
hodnutia robia v skutoènom �ivote? Myslíte, �e je to tak spravodlivé? Je ich výsled-
kom �dobrá� dohoda? Èo je to �dobrá� dohoda? Ako inak by sa mohli robi� rozhod-
nutia?

MO�NOSTI:
� Ka�dá situácia je východiskom pre ve¾kú diskusiu. Niektoré súvisia s otázkami preru-

�enia tehotenstva, nespôsobilosti, moci, globálneho rozdelenia majetku, apod. �tu-
denti by ako projekt (pozri stranu 39) mohli skúma� paralelu niektorej zo situácií na
kartièkách v skutoènom �ivote.

� Vyzvite �tudentov, aby napísali báseò, príbeh, drámu, alebo nakreslili obrázok k nie-
ktorej situácii. Napríklad by mohli by� matkou z problémovej situácie 5. Ako sa cíti?
Èo si myslí?

� Predstavte si, �e sa va�a skupina rozhodla zosta� na planéte. Súdiac pod¾a problémo-
vých situácií, aké pravidlá by ste mali ma� na ochranu práv chudobných, chorých a sta-
rých? Ako by ste sa na nich dohodli? Ako by ste si vynútili ich dodr�iavanie?

STROSKOTANIE NA PLANÉTE MOBIUS

Vesmírna loï Voyager spoloènosti Cosmic Holiday sa na ceste zo Zeme na prázdnino-
vú planétu Funfaria dostala do meteorovej búrky. Loï sa silne po�kodila a v�etky komu-
nikaèné systémy boli znièené skôr, ako mohol pilot vysla� núdzové volanie o pomoc. Pi-
lot núdzovo pristál na najbli��ej planéte � Mobiuse.

Planéta je takmer nepreskúmaná, ale stroskotanci vedia, �e má kyslíkovú atmosféru
podobnú pozemskej a �e cestovatelia pred nimi in�talovali na Severnom póle Mobiusu
záchrannú rádiostanicu. Nane��astie v�ak loï stroskotala v blízkosti opaèného pólu. Cesta
k rádiostanici mô�e trva� mesiace.

Ste vo ve¾kej skupine stroskotancov a vydáte sa na cestu k rádiostanici. Podarilo sa vám
zachráni� trochu jedla a zásob, ale cestou sa prihodí nieko¾ko situácií, ktoré budete mu-
sie� spolu vyrie�i�. Ak ich nevyrie�ite rýchlo, mô�e utrpie� celá skupina a nikdy sa nedo-
stanete k rádiostanici.
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PROBLÉMOVÉ SITUÁCIE K HRE �ÈO TERAZ�:

Problémová situácia 1
Jedna èlenka va�ej skupiny rada spieva. Nane��astie v�ak spieva stále. Niektorým ¾u-

ïom to nepreká�a, ale iní vravia, �e sa z toho idú zblázni�.
a. Neurobíte niè a necháte ju, nech si spieva, kedy chce?
b. Po�iadate ju, aby si nespievala v prítomnosti druhých?

Problémová situácia 2
Nieko¾ko ¾udí, ktorí sa pri pristávaní zranili, vás spoma¾ujú. Obávate sa, �e sa vám zásoby

jedla minú skôr, ne� sa dostanete k rádiostanici.
a. Spomalíte na ich úroveò a riskujete �ivoty ostatných?
b. Necháte ich za sebou, prièom mo�no zomrú?

Problémová situácia 3
Skupina sa nevie dohodnú�, kto ju bude vies�. Da� slovo ka�dému by bola ve¾ká strata

èasu.
a. Ponecháte systém, kde má ka�dý mo�nos� vyjadri� svoj názor?
b. Zvolíte jedného vodcu, ktorý bude robi� rozhodnutia rýchlo?

Problémová situácia 4
Èlenovia jednej rodiny s handicapovaným die�a�om sa s�a�ujú, �e sa oò nemô�u dob-

re stara�. Die�a trpí.
a. Pridelíte rodine ïal�iu osobu, aby im pomohla?
b. Neurobíte niè. Necháte rodinu, nech si svoje problémy rie�i sama.

Problémová situácia 5
Jednej èlenke skupiny sa narodí die�a. Je choré a pri cestovaní pravdepodobne zomrie.

a. Zadr�íte skupinu, kým matka a die�a budú môc� cestova�?
b. Pôjdete ïalej s nádejou, �e die�a to pre�ije?

Problémová situácia 6
Jedna stará pani zomrie. Objavíte, �e so sebou niesla ve¾ké mno�stvo peòazí, ktoré si

teraz nárokuje jej dcéra.
a. Dovolíte dcére necha� si peniaze?
b. Prinútite ju odovzda� peniaze, aby ich nemohla pou�i� na nespravodlivý nákup prí-

delov?
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Problémová situácia 7
Skupina objaví jazierko so svetlozelenou tekutinou. Táto tekutina spôsobuje, �e sa po

jej vypití ¾udia cítia ��astní, av�ak niektorí jej pijú prive¾a a stávajú sa z nich lenivci.
a. Necháte ich pi� tú tekutinu?
b. Zaká�ete pitie vody z jazierka celkom?

Problémová situácia 8
14�roèný chlapec sa správa hrozne, èím naru�uje postup skupiny. Jeho rodièia si s ním

nevedia rady, ale nechcú dovoli� nikomu inému, aby to skúsil.
a. Re�pektujete prianie rodièov?
b. Dáte die�a do inej rodiny?

Problémová situácia 9
Jeden z vodcov skupiny ochorel a potrebuje transfúziu. Nieko¾ko ¾udí má rovnakú krvnú

skupinu ako on, ale nikto sa nehlási, preto�e sa boja infekcie.
a. Dovolíte ¾uïom, aby odmietli, ak chcú?
b. Prinútite ich da� krv?

Problémová situácia 10
Jeden èlen skupiny neustále kritizuje spôsob, akým vodcovia vedú skupinu. Jeho ko-

mentáre ovplyvòujú postoje ostatných.
a. Necháte ho v tom pokraèova�?
b. Poviete mu, aby bol ticho, a oddelíte ho od ostatných?

Problémová situácia 11
Jedna èlenka skupiny odmieta plni� zadané úlohy. Tvrdí, �e to nemá zmysel � �e v�et-

ci sú odsúdení na neúspech. Je ve¾mi deprimovaná.
a. Necháte ju, nech si robí, èo chce?
b. Vyhrá�ate sa jej trestom, ak nebude pracova�?

Problémová situácia 12
Postar�í pár, ktorý má pocit, �e brzdí skupinu, navrhne, aby ich ostatní nechali po-

zadu.
a. Pomô�ete im vyrovna� sa s cestou?
b. Prijmete ich návrh?
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Problémová situácia 13
Zistíte, �e èlovek, ktorému ste dali na staros� zásoby jedla, si odsedel �es� rokov za

kráde�. A� doteraz svoju prácu robil dobre.
a. Veríte mu a necháte ho ïalej robi� správcu zásob?
b. Neriskujete a na jeho miesto dáte niekoho iného?

Problémová situácia 14
Dvaja èlenovia skupiny sa pohádajú. Na dnes veèer plánujú bitku.

a. Necháte ich pobi� sa?
b. Zaká�ete im to, aby sa náhodou nepridali ïal�í?

Problémová situácia 15
Teplota na planéte je nízka. Niektorí pasa�ieri pri stroskotaní vesmírnej lode stratili svoje

teplé obleèenie.
a. Dovolíte ¾uïom, aby si ponechali svoje veci, preto�e sa tak èi onak o chví¾u obnosia?
b. Prinútite v�etkých, aby sa podelili o obleèenie?

Problémová situácia 16
Niekto kradol. Jednu �enu prichytili, ako z ta�ky kradla peniaze.

a. Potrestáte ju za ten preèin, o ktorom viete iste, �e ho spáchala?
b. Potrestáte ju tvrdo ako príklad pre ostatných?
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Scénka �Uteèenci�

CIE¼:
V tomto cvièení je pou�itý dialóg, v ktorom uteèenci a imigraèní úradníci vyjadrujú rôzne

postoje k právam uteèencov. Cie¾om je roz�íri� vedomosti �tudentov o právach uteèen-
cov.

HLAVNÁ MY�LIENKA:
� Uteèenci sú zvlá�� zranite¾ná skupina so �pecifickými právami.

ÈO POTREBUJETE:
� �Argumenty a mo�nosti imigraèných úradníkov� zo strany 150.
� �Argumenty a mo�nosti uteèencov� zo strany 150.
� Informácie o uteèencoch zo strany 151.

ÈAS:
Jedna hodina

AKO NA TO:
� Zaènite �brainstormingom�, aby ste zistili, èo si �tudenti myslia o uteèencoch. Napí�-

te na tabu¾u slovo �uteèenec� a po�iadajte �tudentov, aby povedali prvé, èo im pri
tom slove napadne. (Mohli by vám pomôc� rady o �brainstormingu� na strane 36.)

� Preèítajte triede Informáciu o uteèencoch zo strany 151, aby ste uviedli tému.
� Pod¾a rád na strane 33 pomô�te �tudentom zahra� dialóg.
� Preèítajte nasledovný scenár (ak chcete, mô�ete si pre krajiny X a Y vymyslie� nejaké

mená):
�Je tmavá, studená a vlhká noc na hranici medzi krajinami X a Y. Práve tam pri�iel zá-
stup uteèencov, ktorí utekajú pred vojnou v krajine X. Chcú prejs� do krajiny Y. Sú hladní,
unavení a je im zima. Nemajú peniaze ani dokumenty, okrem pasov. Imigraèní úradní-
ci krajiny Y majú rôzne názory � niektorí by radi nechali uteèencov prejs�, iní ich chcú
vráti�. Uteèenci sú zúfalí a rôznymi argumentmi sa sna�ia imigraèných úradníkov pre-
svedèi�.�

� Jedna tretina triedy bude hra� imigraèných úradníkov z krajiny Y. Dajte im �Argumen-
ty a mo�nosti imigraèných úradníkov� zo strany 150.

� Druhá tretina triedy bude hra� uteèencov. Tejto skupine dajte �Argumenty a mo�nosti
uteèencov� zo strany 150.

� Povedzte �tudentom, �e mô�u pou�i� argumenty zo svojich papierov, ale aj akéko¾vek
iné, èo im prídu na um. Ak to pomô�e, nakreslite na zem èiaru, ktorá bude predsta-
vova� hranicu. Povedzte �tudentom, �e od zaèiatku dialógu majú desa� minút na to,
aby dospeli k rie�eniu, prièom rie�ením mô�e by� niektorá z mo�ností uvedených v rám-
èekoch alebo iné rie�enie.

� Je na vás a na �tudentoch rozhodnú�, èi �uteèenci� a �imigraèní úradníci� budú argu-
mentova� spolu ako skupina, alebo èi jednotlivci na seba zoberú zodpovednos� jed-
notlivých argumentov.

� Zvy�ní �tudenti budú pozorovate¾mi. (Polovica mô�e sledova� �imigraèných úradníkov�
a druhá polovica zasa �uteèencov�.)
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� Dajte �uteèencom� aj �imigraèným úradníkom� pred dialógom nieko¾ko minút, aby si
pozreli svoje argumenty a mo�nosti, a dohodli sa na taktike.

� Zaènite dialóg. Zastavte ho pod¾a úsudku.
� Po dialógu diskutujte o nasledovných otázkach. Je to dôle�ité, aby �tudenti videli, èo

sa nauèili.

OTÁZKY:
� Ako dopadla situácia? Èo sa stalo?
� Aký to bol pocit by� uteèencom?
� Aký to bol pocit by� imigraèným úradníkom?
� Uteèenci majú právo na ochranu pod¾a Konvencie súvisiacej so �tatútom uteèencov

z roku 1951. Dostali títo uteèenci svoje právo na ochranu? Preèo áno alebo preèo nie?
� Mala by pod¾a vás krajina ma� právo posla� uteèencov preè?
� Urobili by ste to vy sami? Èo keby ste vedeli, �e v ich krajine ich èaká smr�?

MO�NOSTI:
� Ak máte èas, zahrajte dialóg znovu, ale vymeòte �tudentom úlohy.
� Kancelária vysokého komisára OSN pre uteèencov (UNHCR) je zodpovedná za ochranu

práv uteèencov. Po�iadajte triedu rozdelenú do skupín, aby sa zahrali na oficiálny tím
vyslaný UNHCR, ktorý má pomôc� uteèencom z krajiny X. �tudenti by mali napísa�
oficiálnu správu zahàòajúcu nasledovné otázky:
� Akými argumentmi by ste mohli presvedèi� imigraèných úradníkov, aby pustili ute-

èencov do krajiny?
� Robia imigraèní úradníci nieèo zle?
� Vz�ahujú sa na to niektoré èlánky z dokumentov o ¾udských právach v piatej èasti

manuálu?
� Èo mô�eme s touto správou urobi�, aby sme prinútili krajinu Y k ochrane práv ute-

èencov?
� Projekt (pozri stranu 39): �tudenti by mohli zisti� viac o problémoch s právami ute-

èencov. U�itoèným zdrojom by mohli by� uteèenci vo va�ej krajine. (Na strane 45 ná-
jdete rady, ako s niekým urobi� rozhovor.)

� Po�iadajte �tudentov, aby napísali vlastnú vymyslenú verziu scény na hranici. Mohlo
by to by� napríklad z poh¾adu uteèenca � die�a�a.

� Ako ïal�í krok by �tudenti mohli usporiada� zbierku dôle�itých vecí a odovzda� ich
uteèencom vo va�ej krajine.
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ARGUMENTY A MO�NOSTI IMIGRAÈNÝCH ÚRADNÍKOV

Mô�ete pou�i� tieto argumenty a akéko¾vek, ktoré vám napadnú.

� Sú zúfalí, nemô�eme ich posla� naspä�.
� Ak ich po�leme naspä�, budeme zodpovední za ich prípadné zavretie, muèenie alebo

zabitie.
� Máme právnu povinnos� prija� uteèencov.
� Nemajú peniaze a budú potrebova� �tátnu podporu. Na�a krajina si to nemô�e dovo-

li�.
� Mô�u dokáza�, �e sú skutoène prenasledovaní? Mo�no tu len h¾adajú lep�í �ivotný

�tandard.
� Na�a krajina je vojenským a obchodným partnerom krajiny X. Nemô�eme ich chráni�.
� Mo�no majú zruènosti, ktoré potrebujeme.
� V na�ej krajine je dos� uteèencov. Musíme sa stara� o na�ich vlastných ¾udí. Nech idú

do bohat�ej krajiny.
� Ak ich pustíme, budú sa toho do�adova� aj ïal�í.
� Nehovoria na�ím jazykom, vyznávajú iné nábo�enstvo a jedia iné jedlo. Nebudú sa vedie�

integrova�.
� Prinesú nám politické problémy.

Pred dialógom porozmý�¾ajte o nasledovných mo�nostiach:
� Pustíte cez hranicu v�etkých uteèencov?
� Pustíte len niektorých?
� Rozdelíte ich pod¾a veku, profesie, majetku...?
� Urobíte nieèo iné?

ARGUMENTY A MO�NOSTI UTEÈENCOV

Mô�ete pou�i� tieto argumenty a akéko¾vek ïal�ie, èo vám napadnú:

� Máme právo dosta� azyl.
� Na�e deti sú hladné, máte morálnu zodpovednos� pomôc� nám.
� Zabijú nás, ak sa vrátime.
� Nemáme peniaze.
� Nemáme kam inam ís�.
� V na�om meste som bol lekárom.
� Chceme len úkryt, kým sa budeme môc� bezpeène vráti�.
� Aj iných uteèencov ste k vám pustili.

Pred dialógom porozmý�¾ajte o nasledovných mo�nostiach:

� Rozdelíte sa, ak vás o to imigraèní úradníci po�iadajú?
� Pôjdete domov, ak sa pokúsia vás posla� spä�?
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INFORMÁCIE O UTEÈENCOCH

Ka�dý rok desa�tisíce ¾udí musia opusti� svoje domovy a èasto krajiny v dôsledku pre-
nasledovania alebo vojny. Títo ¾udia sa stávajú uteèencami. Takmer v�dy sa musia s�aho-
va� v rýchlosti, zanecha� majetok, roztrha� rodinné zväzky. Mnohí sa u� nikdy nevrátia
domov. V roku 1992 bolo vo svete takmer 19 miliónov uteèencov.

Väè�ina uteèencov h¾adá útoèisko v susednej krajine. Iní musia precestova� ve¾ké vzdia-
lenosti, aby na�li bezpeèie. Uteèenci èasto prichádzajú na letiská a do prístavov ïaleko
od rodnej krajiny a �iadajú o povolenie na vstup.

V roku 1951 Organizácia Spojených národov prijala Konvenciu súvisiacu so �tatútom
uteèencov. Viac ako polovica krajín sveta s Konvenciou súhlasila. Chránia uteèencov a sú-
hlasia s tým, �e ich nebudú núti� k návratu do ich krajiny, kde by mohli riskova� prena-
sledovanie alebo smr�. Èlánok 33 Konvencie hovorí: ��iaden podpísaný �tát nijakým
spôsobom nevy�enie alebo nevráti uteèenca k hraniciam územia, kde by jeho �ivot ale-
bo sloboda boli ohrozené pre jeho rasu, nábo�enstvo, národnos�, èlenstvo v konkrétnej
spoloèenskej skupine, alebo pre politický názor.�

To tie� platí v prípade, �e vláda chce posla� uteèenca do inej krajiny, odkia¾ by ho mohli
posla� domov. Vlády tie� musia vypoèu� po�iadavky uteèencov, ktorí �iadajú o azyl v ich
krajine. Tento princíp platí pre v�etky krajiny, bez oh¾adu na to, èi v roku 1951 Konven-
ciu podpísali alebo nie.

Pod¾a Konvencie je uteèencom èlovek, ktorý opustil svoju krajinu a nemô�e sa vráti�
pre reálny strach z prenasledovania pre rasu, nábo�enstvo, národnos�, èlenstvo v kon-
krétnej spoloèenskej skupine alebo politický názor.

Konvencia z roku 1951 tie� hovorí o tom, �e by uteèenci nemali by� diskriminovaní
a mali by dosta� plné práva v krajine, kde sa pri�li ukry�. Aj mnohé èlánky V�eobecnej
deklarácie ¾udských práv chránia uteèencov. Av�ak krajiny sa nemô�u dohodnú� na defi-
nícii �skutoèného� uteèenca. Médiá a politici èasto �iadajú limitova� poèet uteèencov,
argumentujúc, �e zapríèiòujú rasové napätie a nedostatok bytov a pracovných miest.

V posledných rokoch vlády mnohých bohatých krajín zní�ili poèet uteèencov, ktorým
povolia vstup, a to z dvoch dôvodov. Po prvé � cestovanie lietadlom zlacnelo a to zname-
ná, �e viac uteèencov z tretieho sveta sa chce dosta� do rozvinutých krajín. Po druhé � pokles
svetovej ekonomiky zmen�il potrebu ve¾kej pracovnej sily. To znamená, �e uteèenci, ktorí
predtým prichádzali ako robotníci, sa teraz musia uchádza� o �tatút uteèenca.

Bohaté krajiny odôvodòujú re�trikcie argumentom, �e uteèenci nie sú obe�ami utláèa-
nia, len chcú lep�í �ivotný �tandard. Volajú ich �ekonomickí migranti�. Na ochranu práv
uteèencov Valné zhroma�denie Spojených národov 14. decembra 1950 zalo�ilo Kance-
láriu vysokého komisára OSN pre uteèencov (UNHCR) v �eneve.

Vlády èasto tvrdia, �e strach uteèencov je zvelièený alebo nepravdivý. Uteèencov pred
týmto argumentom chránia organizácie, ktoré pou�ívajú dôkazy o poru�ovaní ¾udských
práv v uteèencovej krajine, aby tak presvedèili vládu, �e by mala uteèencovi dovoli� po-
�iada� o azyl.
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Mimo�kolské
             aktivity

Tieto cvièenia �tudentom pomáhajú chápa� ¾udské práva ako nieèo, èo mô�u obhajo-
va�, alebo za èo mô�u bojova�, kdeko¾vek �ijú. Mnohé cvièenia na predchádzajúcich stra-
nách tie� obsahujú návrhy akcií v èasti �Mo�nosti�.

Tieto cvièenia stavajú na cvièeniach pre mlad�ie deti na stranách 100�103.

Sila èinu

CIE¼:
Cie¾om tejto prípadovej �túdie o slávnom organizátorovi kampaní za ¾udské práva

je ukáza� silu èinu pomocou príkladu niekoho, kto akciami úspe�ne bojoval za svoje práva.

HLAVNÁ MY�LIENKA:
� Jednotlivci, ale najmä skupiny, mô�u s úspechom kona� proti poru�ovaniu ¾udských

práv.

ÈO POTREBUJETE:
Príbeh Mahatmu Gándhího zo strany 153.

ÈAS:
Asi pol hodiny

AKO NA TO:
� Preèítajte Gándhího príbeh.
� Pomocou nasledovných otázok zaènite diskusiu (mô�u vám pomôc� rady zo strany 37).

OTÁZKY:
� Indovia protestovali bez násilia. Èo myslíte, preèo?
� Keby boli protestovali násilím, napríklad zabitím britských vojakov, ako by pod¾a vás

reagovali Briti? Myslíte, �e by pritom zomrelo tie� ve¾a Indov?
� Gándhí �iadal �sympatie sveta v tomto boji Práva proti Moci�. Myslíte si, �e ¾udia vo

svete by s ním tak sympatizovali, keby Indovia boli napadli Britov? Preèo?
� Myslíte si, �e pokojný protest bol v tomto prípade správnou vo¾bou? A èo v iných

prípadoch? Napríklad vo va�ej krajine?
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MO�NOSTI:
� Dajte triede príklad osoby alebo skupiny z va�ej krajiny, ktorá bojovala aktívne za svoje

práva. Ako projekt (pozri stranu 39) by �tudenti mohli skúma� túto osobu alebo sku-
pinu a urobi� plagát, príbeh alebo divadelnú hru o tom, èo zistili.

PRÍBEH MAHATMU GÁNDHÍHO

Mahatma (Ve¾ká du�a) dal nenásiliu nový význam. Povedal, �e nie je hodno ma� niè
získané násilím.

Narodil sa ako Mohandas Karamchand Gándhí v roku 1869 v Gujarate v Indii. Praco-
val ako právnik v Anglicku a potom v Ju�nej Afrike. Tam po prvý raz za�il rasovú diskri-
mináciu. Boli tam zákony, ktoré zakazovali ¾uïom s ple�ou inou ako bielou ve¾a vecí, ako
napríklad sta� sa právnikom, alebo cestova� vo vlaku prvou triedou. Gándhí videl, �e mnohí
èernosi v Ju�nej Afrike sú chudobní a bieli sa k nim zle správajú. Organizoval protestné
akcie a za boj proti nespravodlivosti bol väznený.

Gándhího od zaèiatku viedlo pri jeho protestoch hlboké nábo�enské presvedèenie. Veril,
�e násilie je v�dy zlé.

Gándhí sa vrátil do Indie v roku 1915. Aj tam na�iel ve¾a chudoby. Briti v Indii vládli
tvrdo, pýtali dane, ktoré si ¾udia nemohli dovoli�, bránili Indom vládnu� ich vlastnej kra-
jine, bránili indickému priemyslu a pou�ívali silu na ovládanie ¾udí. V roku 1930 Gándhí
zaèal protestova� kvôli problému, ktorý sprvu Britov neznepokojoval, preto�e sa zdal ne-
podstatný � daò zo soli. So¾ sa dá získa� z morskej vody, ale v Indii v�etku so¾ vyrába-
la a predávala britská vláda, ktorá na tom dobre zarábala. Gándhí povedal, �e so¾ patrí
Indii a �e on prekroèí tento zákon.

Najprv po�iadal hlavu britskej vlády v Indii, krá¾ovského miestodr�ite¾a, aby s ním túto
otázku prediskutoval. Krá¾ovský miestodr�ite¾ odmietol, mysliac si, �e vec nie je dôle�i-
tá. A tak sa 12. marca 1930 60-roèný Gándhí so svojimi nasledovníkmi vydal na 322-ki-
lometrový pochod k moru, kde chcel �a�i� so¾. 24 dní ¾udia v Indii aj na celom svete sle-
dovali jeho postup. Oèakávanie bolo napäté. 6. apríla, sledovaný tisíckami divákov, Gán-
dhí vo�iel do mora a zdvihol za hrs� soli. Tento akt vzdoru bol signálom pre národ. Po-
zdå� celého indického pobre�ia ¾udia ilegálne vyrábali so¾. Gándhí napísal: �Chcem sym-
patie sveta v tomto boji Práva proti Moci.� O mesiac neskôr Gándhího zatkli a desa�tisí-
ce ¾udí uväznili.

Gándhí a ¾udia v Indii protestovali roky, kým britská vláda koneène odi�la. Stále orga-
nizovali pochody, odmietali spolupracova� a spôsobovali problémy britským úradom tým,
�e sa dávali uväzni�.

India nakoniec v roku 1947 uspela, britská vláda odi�la a ona získala nezávislos�.
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Scénky

CIE¼:
Cie¾om tohto cvièenia je povzbudi� �tudentov k tomu, aby svoje práva vyu�ívali v sku-

toènom �ivote.

HLAVNÁ MY�LIENKA:
� Poru�ovanie ¾udských práv sa vyskytuje v be�ných situáciách a postavi� sa proti tomu

mô�u be�ní ¾udia.

ÈO POTREBUJETE:
� Zjednodu�enú verziu V�eobecnej deklarácie ¾udských práv zo strany 162 (jeden exem-

plár pre �tyroch�piatich �tudentov).
� Rady, ako vyu�i� rolové hry zo strany 33.
� Situácie na rolové hry zo strany 155.

ÈAS:
Jeden a pol hodiny

AKO NA TO:
� Rozde¾te triedu na skupinky po troch alebo �tyroch. Preèítajte situáciu k dialógu 1 a po-

�iadajte �tudentov, aby identifikovali, na ktoré èlánky V�eobecnej deklarácie ¾udských
práv sa situácia vz�ahuje. Ni��ie uvádzame nieko¾ko pravdepodobných odpovedí, ale
zoznam nie je vyèerpávajúci. Dajte im na to pä� a� desa� minút.

� Zopakujte so situáciami k dialógom 2 a 3.

K dialógu 1 sa vz�ahujú tieto èlánky:
Èlánok 2, èlánky 6 a 7, a èlánok 13.

K dialógu 2 sa vz�ahujú tieto èlánky:
Èlánok 20 a èlánok 23.

K dialógu 3 sa vz�ahujú tieto èlánky:
Èlánky 19 a 20, a èlánok 24.

� Teraz triedu prerozde¾te do troch skupín a ka�dej skupine dajte jednu situáciu. Ka�dá
skupina zahrá svoj dialóg, koniec si vymyslia sami. Budú musie� rozhodnú�, kto koho
hrá a ako zahrajú koniec situácie. (Na strane 33 nájdete rady, ako postupova� pri rolo-
vých hrách.)

� Ka�dá skupina zahrá svoju scénku celej triede. Po ka�dej scénke sa spýtajte hercov,
aký z nej mali pocit. Potom po�iadajte triedu, aby vymyslela iné mo�né zakonèenia.
Vyzvite ich, aby porozmý�¾ali o spôsoboch, ktorými by ¾udia v situáciách mohli zabráni�
poru�ovaniu ich práv.

MO�NOS�:
� Ak je trieda malá, alebo máte nedostatok èasu, nieko¾ko �tudentov mô�e zahra� jed-

nu scénku celej triede.
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DIALÓGY:

1: Ida chce nav�tívi� svoju sestru vydatú v susednej krajine. Na hranici ju úradníci odmietnu
pusti�. Vravia, �e je príli� chudobná a nebude si môc� dovoli� zaplati� za hotel.

2: Ivan je èistiè v spoloènosti na umývanie áut. V zime mu kúsky ¾adu doráòajú ruky. Je-
ho �éf hovorí, �e mu nekúpi rukavice, lebo sú príli� drahé. Ivan si nemô�e dovoli� zapla-
ti� za ne sám. Po�iada odbory, aby mu pomohli. Keï to zistí jeho �éf, vyhodí ho.

3: Posledný park v meste chcú zmeni� na parkovisko. Desa� ¾udí zo susedstva v parku
pokojne demon�truje. Vravia, �e potrebujú miesto, kde mô�u oddychova�, a kde sa ich
deti mô�u hra�. Príde polícia a vraví, �e nemajú povolenie demon�trova� a �e majú ís�
domov. Demon�trujúci si sadnú na zem a odmietnu sa pohnú�. Polícia ich rozo�enie ná-
silím, prièom nieko¾kých zraní.
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èas� piata:

dokumenty
o ¾udských právach

♥ V�eobecná deklarácia ¾udských práv strana 157

♥ Zjednodu�ená verzia V�eobecnej deklarácie ¾udských práv strana 162

♥ Zjednodu�ená verzia Dohovoru o právach die�a�a strana 165

♥ Zhrnutie práv z Dohovoru o právach die�a�a strana 169

�Oblepili sme steny triedy skutoènými textami
dokumentov � naozaj tvorili pozadie v�etkých na�ich aktivít.�

Chorvátsky náv�tevník �koly
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V�eobecná deklarácia
       ¾udských práv

prijatá a vyhlásená rezolúciou Valného zhroma�denia 217 A (III)
z 10.decembra 1948

Preambula

Preto�e uznanie prirodzenej dôstojnosti a rovných a neodòate¾ných práv v�etkých èlenov
¾udskej rodiny je základom slobody, spravodlivosti a mieru vo svete,

preto�e ignorovanie ¾udských práv a pohàdanie nimi viedlo k barbarským èinom urá�a-
júcim svedomie ¾udstva, a vybudovanie sveta, v ktorom sa budú ¾udské bytosti zbavené
strachu a núdze te�i� slobode prejavu a viery, bolo vyhlásené za najvy��í cie¾ ¾udstva,

preto�e je nevyhnutné, aby boli ¾udské práva chránené zákonom, ak nemá by� èlovek
donútený uchy¾ova� sa ako k poslednej mo�nosti k odboju proti tyranii a útlaku,

preto�e je nevyhnutné podporova� rozvoj priate¾ských vz�ahov medzi národmi,
preto�e národy Organizácie Spojených národov znovu potvrdili v Charte svoju vieru

v základné ¾udské práva, v dôstojnos� a hodnotu ¾udskej osobnosti, ako aj v rovnaké práva
�ien a mu�ov a rozhodli sa podporova� sociálny rozvoj a lep�ie �ivotné podmienky vo
väè�ej slobode,

preto�e èlenské �táty sa zaviazali usilova� sa v spolupráci s Organizáciou Spojených
národov o zvý�enie v�eobecného uznania a zachovávania ¾udských práv a základných
slobôd,

preto�e rovnaké chápanie týchto práv a slobôd je nanajvý� dôle�ité pre plnú realizá-
ciu tohoto záväzku,

Valné zhroma�denie
vyhlasuje túto V�eobecnú deklaráciu ¾udských práv ako spoloèný �tandard, ktorý majú

dosiahnu� v�etky národy a �táty s cie¾om, aby sa ka�dý jednotlivec i ka�dý orgán spo-
loènosti, majúc túto deklaráciu stále na zreteli, sna�il výuèbou a výchovou zvy�ova� úctu
k týmto právam a slobodám a zabezpeèi� postupnými vnútro�tátnymi i medzinárod-
nými opatreniami ich v�eobecné a úèinné uznávanie a zachovávanie tak medzi národ-
mi èlenských �tátov navzájom, ako aj medzi národmi území spadajúcich pod ich prá-
vomoc.
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Èlánok1
V�etci ¾udia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti a právach. Sú obdarení rozumom

a svedomím a mali by sa k sebe správa� v duchu bratstva.

Èlánok 2
Ka�dý je nosite¾om v�etkých práv a slobôd, ktoré zakotvuje táto deklarácia, bez oh¾a-

du na odli�nosti akéhoko¾vek druhu, ako sú rasa, farba, pohlavie, jazyk, nábo�enstvo,
politické a iné presvedèenie, národný alebo sociálny pôvod, majetok, rodové alebo iné
postavenie.

Ïalej sa nesmie robi� nijaký rozdiel na základe politického, právneho èi medzinárod-
ného postavenia krajiny alebo územia, ku ktorým osoba prinále�í, èi u� ide o krajinu ale-
bo územie nezávislé, poruèenské, nesamosprávne, alebo podrobené inému obmedzeniu
suverenity.

Èlánok 3
Ka�dý ma právo na �ivot, slobodu a osobnú bezpeènos�.

Èlánok 4
Nikto nesmie by� dr�aný v otroctve alebo nevo¾níctve, v�etky formy otroctva a obchodu

s otrokmi sú zakázané.

Èlánok 5
Nikto nesmie by� podrobovaný muèeniu alebo krutému ne¾udskému, èi poni�ujúce-

mu zaobchádzaniu alebo trestu.

Èlánok 6
Ka�dý má právo, aby bol v�ade uznávaný jeho právny status.

Èlánok 7
V�etci sú si rovní pred zákonom a majú právo na rovnakú právnu ochranu bez akej-

ko¾vek diskriminácie. V�etci majú právo na rovnakú ochranu proti akejko¾vek diskriminá-
cii, ktorá poru�uje túto deklaráciu, a proti akémuko¾vek podnecovaniu takejto diskrimi-
nácie.

Èlánok 8
Ka�dý má právo, aby mu kompetentné vnútro�tátne súdy poskytli úèinnú ochranu proti

èinom, ktoré poru�ujú základné práva priznané mu ústavou alebo zákonom.

Èlánok 9
Nikto nesmie by� svojvo¾ne zatknutý, zadr�aný alebo vyhostený.

Èlánok 10
Ka�dý má rovnaké právo by� spravodlivo a verejne vypoèutý pred nezávislým a ne-

stranným súdom, ak ide o urèenie jeho práv a povinností alebo o akéko¾vek trestné ob-
vinenie proti nemu.
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Èlánok 11
1. Ka�dý, kto je obvinený z trestného èinu, má právo by� pova�ovaný za nevinného, pokia¾

zákonným postupom nebola preukázaná jeho vina vo verejnom konaní, v ktorom mu
boli dané v�etky záruky nevyhnutné na jeho obhajobu.

2. Nikto nesmie by� uznaný vinným zo spáchania nejakého trestného èinu spoèívajúceho
v konaní alebo opomenutí, ktoré v èase spáchania nebolo pod¾a vnútro�tátneho ale-
bo medzinárodného práva trestným èinom. Rovnako nesmie by� ulo�ený �a��í trest,
ne� aký bolo mo�né ulo�i� v èase spáchania trestného èinu.

Èlánok 12
Nikto nesmie by� vystavený svojvo¾nému zasahovaniu do súkromia, rodiny, domova

alebo kore�pondencie, ani útokom na svoju èes� a poves�. Ka�dý má právo na právnu
ochranu proti takýmto zásahom alebo útokom.

Èlánok 13
1. Ka�dý má právo na slobodu pohybu a bydliska vnútri hraníc ktoréhoko¾vek �tátu.
2. Ka�dý má právo opusti� ktorúko¾vek krajinu, vrátane svojej vlastnej, a vráti� sa do svojej

krajiny.

Èlánok 14
1. Ka�dý má právo vyh¾ada� a pou�íva� v iných krajinách azyl pred prenasledovaním.
2. Tohto práva sa nemo�no dovoláva� v prípadoch stíhaní skutoène vyvolaných nepoli-

tickými trestnými èinmi alebo konaniami, ktoré odporujú cie¾om a zásadám Organizá-
cie Spojených národov.

Èlánok 15
1. Ka�dý má právo na �tátnu príslu�nos�.
2. Nikto nesmie by� svojvo¾ne zbavený svojej �tátnej príslu�nosti ani práva svoju �tátnu

príslu�nos� zmeni�.

Èlánok 16
1. Plnoletí mu�i a �eny majú právo bez akéhoko¾vek obmedzenia zakladajúceho sa na ra-

se, národnosti alebo nábo�enstve uzavrie� man�elstvo a zalo�i� rodinu. Pokia¾ ide o man-
�elstvo, sú oprávnení poèas jeho trvania i pri jeho rozviazaní na rovnaké práva.

2. Man�elstvo mô�e by� uzatvorené iba na základe slobodného a plného súhlasu nastá-
vajúcich man�elov.

3. Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoloènosti a má právo na ochranu
spoloènosti i �tátu.

Èlánok 17
1. Ka�dý má právo na vlastný majetok tak sám, ako aj v spoloèenstve s inými.
2. Nikto nesmie by� svojvo¾ne zbavený vlastného majetku.

Èlánok 18
Ka�dý má právo na slobodu myslenia, svedomia a nábo�enstva. Toto právo zahàòa

slobodu zmeni� svoje nábo�enstvo alebo vieru a slobodu sám èi spoloène s inými, verej-
ne alebo súkromne, prejavova� svoje nábo�enstvo alebo vieru vo výuèbe, praktickom
�ivote, bohoslu�bách a obradoch.
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Èlánok 19
Ka�dý má právo na slobodu presvedèenia a prejavu. Toto právo zahàòa slobodu za-

stáva� názory bez zasahovania a právo vyh¾adáva�, prijíma� a roz�irova� informácie a my�-
lienky akýmiko¾vek prostriedkami a bez oh¾adu na hranice.

Èlánok 20
1. Ka�dý má právo na slobodu pokojného zhroma�ïovania a zdru�ovania.
2. Nikto nesmie by� nútený by� èlenom nejakého zdru�enia.

Èlánok 21
1. Ka�dý má právo podie¾a� sa na vláde vo svojej krajine, priamo alebo prostredníctvom

slobodne zvolených zástupcov.
2. Ka�dý má právo vstúpi� za rovnakých podmienok do verejných slu�ieb vo svojej

krajine.
3. Vô¾a ¾udu nech je základom vládnej moci. Táto vô¾a nech je vyjadrená v pravidelne

konaných a nefal�ovaných vo¾bách na základe v�eobecného a rovného hlasovacieho
práva tajným hlasovaním alebo obdobným spôsobom zaruèujúcim slobodu hlaso-
vania.

Èlánok 22
Ka�dý má ako èlen spoloènosti právo na sociálne zabezpeèenie a na to, aby mu bola

národným úsilím a medzinárodnou spoluprácou, v súlade s organizáciou a prostriedka-
mi príslu�ného �tátu, zabezpeèená realizácia hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv
nevyhnutných pre jeho dôstojnos� a slobodný rozvoj jeho osobnosti.

Èlánok 23
1. Ka�dý má právo na prácu, na slobodnú vo¾bu zamestnania, na spravodlivé a vhodné

pracovné podmienky, ako aj na ochranu pred nezamestnanos�ou.
2. Ka�dý má bez akejko¾vek diskriminácie právo na rovnaký plat za rovnakú prácu.
3. Ka�dý, kto pracuje, má právo na spravodlivú a primeranú odmenu, ktorá zabezpeèu-

je jemu samému i jeho rodine �ivotnú úroveò zodpovedajúcu ¾udskej dôstojnosti, do-
plnenú v prípade potreby inými prostriedkami sociálnej ochrany.

4. Ka�dý má právo na ochranu svojich záujmov zaklada� odborové organizácie a pristu-
pova� k nim.

Èlánok 24
Ka�dý má právo na odpoèinok a zotavenie, vrátane rozumného vymedzenia pracov-

ného èasu a pravidelnej platenej dovolenky.

Èlánok 25
1. Ka�dý má právo na �ivotnú úroveò zabezpeèujúcu jemu i jeho rodine zdravie a blaho-

byt, vrátane vý�ivy, o�atenia, bývania, lekárskej starostlivosti a nevyhnutných sociál-
nych slu�ieb, ako aj právo na zabezpeèenie v nezamestnanosti, chorobe, pracovnej
nespôsobilosti, vdovstve, starobe alebo v iných prípadoch ním nezavinenej núdze
o �ivobytie.

2. Materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú starostlivos� a pomoc. V�etky deti, èi
man�elské alebo neman�elské, musia po�íva� rovnakú sociálnu ochranu.
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Èlánok 26
1. Ka�dý má právo na vzdelanie. Vzdelanie musí by� bezplatné, prinajmen�om v elemen-

tárnych a základných stupòoch. Základné vzdelanie musí by� povinné. Technické a od-
borné vzdelanie musí by� v�eobecne prístupné a vy��ie vzdelanie musí by� rovnako
prístupné v�etkým na základe schopností.

2. Vzdelanie musí smerova� k plnému rozvoju ¾udskej osobnosti a k posilneniu úcty k ¾ud-
ským právam a základným slobodám. Musia podporova� porozumenie, zná�anlivos�
a priate¾stvo medzi v�etkými národmi, rasovými a nábo�enskými skupinami, ako aj
aktivity Organizácie Spojených národov na zachovanie mieru.

3. Rodièia majú prednostné právo zvoli� si druh vzdelania pre svoje deti.

Èlánok 27
1. Ka�dý má právo slobodne sa zúèastòova� na kultúrnom �ivote spoloènosti, te�i� sa

z umenia a podie¾a� sa na vedeckom pokroku a jeho prínosoch.
2. Ka�dý má právo na ochranu morálnych a materiálnych záujmov vyplývajúcich z vedec-

kej, literárnej alebo umeleckej tvorby, ktorej je autorom.

Èlánok 28
Ka�dý má právo na spoloèenský a medzinárodný poriadok, v ktorom mô�u by� práva

a slobody, zakotvené v tejto deklarácii, plne realizovate¾né.

Èlánok 29
1. Ka�dý má povinnosti voèi spoloènosti, v ktorej jedine mô�e slobodne a plne rozvinú�

svoju osobnos�.
2. Pri výkone vlastných práv a slobôd mô�e by� ka�dý podrobený iba takým obmedze-

niam, ktoré sú zákonom stanovené výhradne na to, aby bolo zabezpeèené plné uzna-
nie a re�pektovanie práv a slobôd iných a aby bolo vyhovené spravodlivým po�iadav-
kám morálky, verejného poriadku a v�eobecného blaha v demokratickej spoloènosti.

3. Výkon týchto práv a slobôd nesmie by� v nijakom prípade v rozpore s cie¾mi a zása-
dami Organizácie Spojených národov.

Èlánok 30
Niè v tejto deklarácii nemo�no vyklada� tak, aby to dávalo ktorémuko¾vek �tátu alebo

skupine, èi osobe právo vyvíja� akúko¾vek aktivitu, alebo sa dopusti� èinu, ktorý by sme-
roval k potlaèeniu niektorého z práv alebo slobôd tu zakotvených.
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Zjednodu�ená verzia
V�eobecná deklarácia ¾udských práv

V�EOBECNÁ DEKLARÁCIA ¼UDSKÝCH PRÁV BOLA PRIJATÁ A VYHLÁSENÁ
REZOLÚCIOU VALNÉHO ZHROMA�DENIA 217A / III/ 10. DECEMBRA 1948

Preambula:
Generálne zhroma�denie uznáva, �e dôstojnos�, rovnoprávnos� a neodòate¾nos� práv

v�etkých èlenov ¾udského spoloèenstva je základom slobody, spravodlivosti a mieru na
svete, prièom ¾udské práva sa musia chráni� právnymi normami a musia podporova� pria-
te¾ské vz�ahy medzi národmi. Predstavitelia Spojených národov potrvdili svoju vieru v ¾ud-
ské práva, v dôstojnos� a hodnotu ¾udskej bytosti, v rovnaké práva mu�ov a �ien.

Èlánok 1
Ka�dý èlovek je slobodný a rovný v dôstojnosti a právach. ¼udia sú obdarení rozumom

a svedomím a mali by sa k sebe správa� v duchu bratstva.

Èlánok 2
V�etci ¾udia sú si rovní neh¾adiac na pôvod, farbu ko�e, na pohlavie, nábo�enstvo, po-

litické presvedèenie alebo jazyk, ktorým hovoria .

Èlánok 3
Ka�dý èlovek má právo na �ivot a osobnú bezpeènos�.

Èlánok 4
Nikto nemá právo zaobchádza� s tebou ako s otrokom a ani ty nemá� právo urobi�

z iného èloveka otroka.

Èlánok 5
Nikto nemá právo ubli�ova� inému èloveku a nemá právo muèi� ho.

Èlánok 6
Ka�dý má právo na rovnos� pred zákonom.

Èlánok 7
Zákony sú rovnaké pre v�etkých, musia sa aplikova� na ka�dého rovnako.

Èlánok 8
Ka�dý má právo na právnu ochranu v prípade, ak jeho práva neboli re�pektované.

Èlánok 9
Nikto nesmie by� svojvo¾ne zatknutý, zadr�aný alebo vyhostený z krajiny.
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Èlánok 10
Ka�dý má právo na spravodlivý a verejný súd.

Èlánok 11
Ka�dý èlovek sa musí pova�ova� za nevinného, kým mu nebude preukázaná vina.

Èlánok 12
Nikto nesmie by� vystavený svojvo¾nému zasahovaniu do súkromia, rodiny domova

alebo kore�pondencie, ani útokom na svoju èes� a poves�. Ka�dý má právo na právnu
ochranu proti takýmto zásahom alebo útokom.

Èlánok 13
Ka�dý má právo cestova� pod¾a svojho �elania.

Èlánok 14
Ka�dý èlovek má právo odís� do inej krajiny a po�iada� tam o ochranu, ak je prenasle-

dovaný alebo ak mu hrozí nebezpeèenstvo prenasledovania.

Èlánok 15
Ka�dý má právo patri� do nejakej krajiny. Nikto nemá právo bráni� inému èloveku patri�

do inej krajiny, ak si to tento èlovek praje.

Èlánok 16
Ka�dý èlovek má právo o�eni� sa (vyda� sa) a zalo�i� si rodinu.

Èlánok 17
Ka�dý èlovek má právo vlastni� majetok. Nikto nesmie by� svojvo¾ne zbavený vlastné-

ho majetku.

Èlánok 18
Ka�dý má právo na slobodu myslenia, svedomia a nábo�enstva. Toto právo zahàòa slo-

bodu zmeni� nábo�enstvo a prejavova� svoje nábo�enstvo alebo vieru vo výuke, prak-
tickom �ivote, bohoslu�bách a obradoch.

Èlánok 19
Ka�dý èlovek má právo poveda�, èo si myslí, a má právo poskytova� a získava� infor-

mácie.

Èlánok 20
Ka�dý má právo na slobodu pokojného zhroma�ïovania a zdru�ovania, nikto nesmie

by� nútený by� èlenom nejakého zdru�enia.

Èlánok 21
Ka�dý má právo podie¾a� sa na vláde vo svojej krajine, priamo alebo prostredníctvom

slobodne zvolených zástupcov v nefal�ovaných vo¾bách.
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Èlánok 22
Ka�dý má právo na sociálne zabezpeèenie a na realizáciu hospodárskych, sociálnych

a kultúrnych práv nevyhnutných pre jeho dôstojnos� a slobodný rozvoj jeho osobnosti.

Èlánok 23
Ka�dý má právo na prácu, a na rovnaký plat za rovnakú prácu. Ka�dý má právo na

ochranu svojich záujmov zaklada� odborové organizácie.

Èlánok 24
Ka�dý má právo na odpoèinok.

Èlánok 25
Ka�dý má právo na dôstojnú �ivotnú úroveò, ako aj právo na zabezpeèenie v neza-

mestnanosti, chorobe, vdovstve a starobe. Materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú
starostlivos� a pomoc.

Èlánok 26
Ka�dý má právo na vzdelanie. Vzdelanie musí by� bezplatné, prinajmen�om v elemen-

tárnych a základných stupòoch. Základné vzdelanie musí by� povinné.

Èlánok 27
Ka�dý má právo slobodne sa zúèastòova� na kultúrnom �ivote spoloènosti.

Èlánok 28
Ka�dý má právo na taký spoloèenský poriadok, v ktorom mô�u by� práva a slobody,

zakotvené v deklarácii, plne realizované.

Èlánok 29
Ka�dý má povinnosti voèi spoloènosti v ktorej jedine mô�e slobodne a plne rozvinú�

svoju osobnos�. Pri výkone svojich práv a slobôd mô�e by� ka�dý podrobený len takým
obmedzeniam, ktoré sú zákonom stanovené na to, aby bolo zabezpeèené plné uznanie
a re�pektovanie práv a slobôd iných. Výkon týchto práv a slobôd nesmie by� v rozpore
s cie¾mi a zásadami Organizácie Spojených národov.

Èlánok 30
Niè v tejto deklarácii nemo�no vyklada� tak, aby to dávalo �tátu alebo skupine osôb,

èi osobe právo vyvíja� akúko¾vek aktivitu, alebo dopusti� sa èinu, ktorý by smeroval k po-
tlaèeniu niektorého z práv alebo slobôd tu zakotvených.
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Zjednodu�ená verzia
Dohovoru o právach die�a�a

Cie¾om Dohovoru je ustanovi� normy na obranu detí pred zanedbávaním a zneu�íva-
ním, ktorému sú ka�dodenne do istej miery deti vystavované v ka�dej krajine. Dohovor
zoh¾adòuje rozdiely jednotlivých krajín v oblasti kultúry, politiky a materiálneho zabez-
peèenia. V centre pozornosti Dohovoru je záujem die�a�a. Práva zakotvené v Dohovore
sa dajú rozdeli� do troch skupín:

Zabezpeèenie: právo vlastni�, dostáva� alebo ma� prístup k istým veciam alebo slu�-
bám (napríklad právo na meno a národnos�, zdravotnú starostlivos�, vzdelávanie, od-
dych a hru, a starostlivos� o handicapovaných a siroty).

Ochrana: právo by� chránený pred �kodlivým konaním a praktikami (napríklad odde-
lenie od rodièov, vojenská povinnos�, komerèné alebo sexuálne zneu�ívanie, a fyzické
a psychické týranie)

Úèas�: Právo die�a�a by� vypoèuté pri rozhodnutiach, ktoré ovplyvnia jeho �ivot. So
zvy�ovaním schopností by die�a malo dostáva� viac príle�itostí zapoji� sa do èinnosti
spoloènosti, èo ho pripraví na �ivot v dospelosti (napríklad sloboda vyjadrovania sa a ná-
zoru, kultúry, nábo�enstva a jazyka).

Preambula

Preambula udáva tón interpretácie v�etkých 54 èlánkov Konvencie. Zmieòuje sa o hlav-
ných textoch OSN, ktoré ju predchádzajú a majú priamy dosah na deti, tie� sa zmieòuje
o dôle�itosti rodiny pre harmonický vývoj die�a�a, o dôle�itosti zvlá�tnych opatrení a sta-
rostlivosti, vrátane vhodnej právnej ochrany, pred narodením, ako aj po òom a o dôle�i-
tosti tradícií a kultúrnych hodnôt ka�dého národa pre vývoj die�a�a.

Èlánok 1: Definícia die�a�a
Ka�dá ¾udská bytos� do 18 rokov, pokia¾ pod¾a zákona vz�ahujúceho sa na konkrétne

die�a nedosiahne plnoletos� skôr.

Èlánok 2: Nediskriminovanie
Ka�dému die�a�u bez výnimky sa musia zabezpeèi� v�etky práva. �tát musí die�a chráni�

bez výnimky. �tát musí die�a chráni� pred akouko¾vek formou diskriminácie.

Èlánok 3: Najlep�ie záujmy die�a�a
Pri akomko¾vek konaní týkajúcom sa detí sa bude najväè�í oh¾ad bra� na najlep�ie zá-

ujmy die�a�a.

Èlánok 4: Implementácia práv
Povinnos� �tátu zabezpeèi�, �e práva uvedené v Konvencii sa implementujú.

Èlánok 5: Práva a povinnosti, rodièov, rodiny a komunity
�táty musia re�pektova� rodièov a rodinu v ich starostlivosti o die�a.
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Èlánok 6: �ivot, pre�itie a rozvoj
Právo die�a�a na �ivot a povinnos� �tátu zabezpeèi� pre�itie a rozvoj die�a�a.

Èlánok 7: Meno a �tátna príslu�nos�
Právo od narodenia ma� meno, dosta� �tátnu príslu�nos� a pozna� svojich rodièov a prá-

vo na ich starostlivos�.

Èlánok 8: Ochrana identity
Povinnos� �tátu pomôc� die�a�u znovu ustanovi� identitu, ak mu bola predtým proti-

zákonne vzatá.

Èlánok 9: Neoddelenie od rodièov
Právo die�a�a zachova� kontakt s rodièmi v prípade odlúèenia. Ak je odlúèenie zaprí-

èinené zadr�aním, uväznením alebo smr�ou, �tát poskytne informácie die�a�u alebo ro-
dièom o chýbajúcom èlenovi rodiny.

Èlánok 10: Rodinné stretnutie
Po�iadavky na opustenie krajiny alebo na vstup do nej kvôli rodinnému stretnutiu sa

budú vybavova� humánnym spôsobom. Die�a má právo udr�iava� pravidelný kontakt
s oboma rodièmi, aj keï �ijú v rôznych �tátoch.

Èlánok 11: Protiprávne premiestnenie a nevrátenie detí
�tát bude bojova� proti únosom detí partnerom alebo tre�ou osobou.

Èlánok 12: Vyjadrenie názoru
Právo die�a�a vyjadri� svoj názor a na to, aby jeho názor brali do úvahy.

Èlánok 13: Sloboda vyjadrovania a informácií
Právo h¾ada�, dostáva� a oznamova� informácie v rôznych formách, vrátane umenia,

tlaèe, písania.

Èlánok 14: Sloboda my�lienok, svedomia a nábo�enstva
�táty musia re�pektova� práva a povinnosti rodièov usmeròova� die�a vo vyu�ívaní tohto

práva v súlade s vyvíjajúcim sa chápaním die�a�a.

Èlánok 15: Sloboda zdru�ovania
Právo die�a�a na slobodu zdru�ovania a pokojného zhroma�ïovania.

Èlánok 16: Súkromie, èes�, reputácia
�iadne die�a nebude vystavené zasahovaniu do jeho súkromia, rodiny, domova alebo

kore�pondencie.

Èlánok 17: Prístup k informáciám a médiám
Die�a bude ma� prístup k informáciám z rôznych zdrojov, zvlá�tny pozor sa bude dáva�

na men�iny a budú sa podporova� zásady na ochranu detí pred �kodlivými materiálmi.

Èlánok 18: Rodièovská zodpovednos�
Obaja rodièia majú spoloènú zodpovednos� za výchovu die�a�a a poèas výkonu rodi-

èovských zodpovedností sa im bude poskytova� zvlá�tna pomoc.



167 è a s �  p i a t a :  d o k u m e n t y  o  ¾ u d s k ý c h  p r á v a c h

Èlánok 19: Zneu�ívanie a zanedbávanie
(kým je die�a v rodine alebo inej starostlivosti)

�táty majú povinnos� chráni� deti pred v�etkými formami zneu�ívania. Sprístupnia sa
sociálne programy a podporné slu�by.

Èlánok 20: Alternatívna starostlivos� o deti v neprítomnosti rodièov
Právo die�a�a na alternatívnu starostlivos� so zákonmi a povinnos�ou �tátu bra� po-

trebný oh¾ad na kontinuitu v nábo�enskom, kultúrnom, jazykovom a etnickom zázemí
pri zabezpeèovaní alternatívnej starostlivosti.

Èlánok 21: Adopcia
�táty musia zabezpeèi�, aby adopciu vykonávali len kompetentné orgány. Po vyèerpa-

ní rie�ení v rámci �tátu sa mô�e uva�ova� o medzinárodnej adopcii.

Èlánok 22: Deti � uteèenci
Deti � uteèenci dostanú zvlá�tnu ochranu. �táty budú v tomto zmysle spolupracova�

s medzinárodnými organizáciami a tie� znovu spoja rodiny detí oddelených od rodièov.

Èlánok 23: Handicapované deti
Právo na zvlá�tnu starostlivos� a vzdelanie pre lep�í �ivot v spoloènosti.

Èlánok 24: Zdravotná starostlivos�
Prístup k slu�bám preventívnej a lieèebnej zdravotnej starostlivosti, ako aj postupné

rie�enie tradièných praktík, ktoré po�kodzujú die�a.

Èlánok 25: Pravidelná revízia
Die�a umiestnené za úèelom starostlivosti, ochrany alebo lieèenia má právo na to, aby

jeho umiestnenie bolo pravidelne kontrolované.

Èlánok 26: Sociálne zabezpeèenie
Právo die�a�a na sociálne zabezbeèenie.

Èlánok 27: �ivotný �tandard
Rodièovská zodpovednos� zabezpeèi� adekvátne �ivotné podmienky na rozvoj die�a-

�a aj v prípade, keï jeden z rodièov �ije v inej krajine ako die�a.

Èlánok 28: Vzdelanie
Právo na bezplatné základné vzdelanie, prístupnos� odborného vzdelania, a potreba

opatrení na zní�enie poètu �tudentov, ktorí nedokonèia �kolu.

Èlánok 29: Ciele vzdelania
Vzdelanie by malo podporova� rozvoj osobnosti die�a�a a jeho talentov, prípravu na

zodpovedný �ivot v dospelosti, re�pekt voèi ¾udským právam, ako aj voèi kultúrnym a ná-
rodným hodnotám krajiny, v ktorej die�a �ije, a ostatných.

Èlánok 30: Deti z men�ín a domorodé deti
Právo die�a�a, ktoré patrí k men�inovej alebo domorodej skupine, �i� v zhode so svo-

jou kultúrou a pou�íva� vlastný jazyk.
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Èlánok 31: Hra a oddych
Právo die�a�a hra� sa, oddychova� a zúèastòova� sa na kultúrnom a umeleckom �ivote.

Èlánok 32: Ekonomické vykoris�ovanie
Právo die�a�a na ochranu proti �kodlivým formám práce a proti vykoris�ovaniu.

Èlánok 33: Narkotiká a psychotropné substancie
Ochrana die�a�a pred ich nezákonným u�itím a proti pou�itiu die�a�a na ich distribú-

ciu a produkciu.

Èlánok 34: Sexuálne vykoris�ovanie
Ochrana die�a�a pred sexuálnym vykoris�ovaním, vrátane prostitúcie a pou�ívania detí

v pornografických materiáloch.

Èlánok 35: Únos, predaj a obchod
Povinnos� �tátu zabráni� únosu, predaju a obchodu s de�mi.

Èlánok 36: Iné formy vykoris�ovania

Èlánok 37: Muèenie, trest smrti, odòatie slobody
Povinnosti �tátu voèi de�om vo väzení.

Èlánok 38: Ozbrojené konflikty
Deti do 15 rokov sa nesmú priamo zúèastni� na vojenských akciách. �iadne verbova-

nie detí do 15 rokov.

Èlánok 39: Uzdravenie a reintegrácia
Povinnosti �tátu zabezpeèi� prevýchovu a spoloèenskú reintegráciu detských obetí

vykoris�ovania, muèenia alebo ozbrojeného konfliktu.

Èlánok 40: Spravodlivos� pre mladistvých
Zaobchádzanie s die�a�om obvineným z poru�enia zákona musí podporova� zmysel

die�a�a pre dôstojnos�.

Èlánok 41: Práva die�a�a v iných dokumentoch

Èlánok 42: �írenie Konvencie
Povinnos� �tátu oboznámi� s Konvenciou deti i dospelých.

Èlánky 43�54: Implementácia
Tieto odseky umo�òujú Komisii pre práva die�a�a dohliada� na implementáciu Kon-

vencie.

Titulky èlánkov sú len pre u¾ahèenie h¾adania. Netvoria súèas� textu. (UNICEF � UK)
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Zhrnutie práv
      z Dohovoru o právach die�a�a

� Deti majú právo by� so svojou rodinou alebo s ¾uïmi, ktorí sa o ne najlep�ie postarajú.
� Deti majú právo na dostatok jedla a pitnej vody.
� Deti majú právo na adekvátny �ivotný �tandard.
� Deti majú právo na zdravotnú starostlivos�.
� Handicapované deti majú právo na zvlá�tnu starostlivos� a vzdelávanie.
� Deti majú právo hra� sa.
� Deti majú právo na bezplatné vzdelanie.
� Deti majú právo by� v bezpeèí a aby sa im neubli�ovalo, alebo ich nezanedbávali.
� Deti nesmú by� vyu�ívané ako lacná pracovná sila alebo ako vojaci.
� De�om musí by� dovolené hovori� ich vlastným jazykom a vyznáva� ich vlastné nábo-

�enstvo a kultúru.
� Deti majú právo vyjadri� svoje názory a stretáva� sa, aby svoje názory vyjadrili.

(UNICEF � UK)
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♥ Budovanie sietí v oblasti výchovy k ¾udským právam strana 171
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v ¾udských právach strana 181
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�Rozhodne sme si nemysleli, �e sa nájde
také mno�stvo ¾udí s takým ve¾kým záujmom.�

Organizátor workshopu
v Maïarsku
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Budovanie sietí v oblasti
       výchovy k ¾udským právam

Naèo sa buduje sie�?

Racionálne zdôvodnenie: Vo va�ej krajine sa urèite nájdu mnohí ¾udia, ktorí majú
záujem o zaèlenenie otázok ¾udských práv do vyuèovania, alebo takí, ktorí z titulu svojej
funkcie za túto oblas� zodpovedajú. Ak sa vám podarí zisti�, kto títo ¾udia sú, mô�ete sa
spolu s nimi deli� o informácie, spolu plánova� a kona� a takto si u�etri� mnoho èasu a ener-
gie.

Tlak: Ak va�a krajina uznala medzinárodné dokumenty, ako napr. V�eobecnú deklará-
ciu ¾udských práv, oficiálni predstavitelia sú povinní kona� tak, aby tieto ¾udské práva pre-
sadzovali. Keï budete kona� ako sie�, skupina, bude pre vás jednoduch�ie presvedèi�
oficiálnych predstavite¾ov, aby podporili va�u prácu v oblasti vzdelávania v ¾udských
právach. Napríklad tým, �e dajú uèite¾om platené vo¾no, aby sa mohli zúèastni� na �ko-
leniach. V niektorých krajinách oficiálni predstavitelia poskytli aj finanèné prostriedky
a priestory, v ktorých sa workshopy konali.

Materiály: V niektorých krajinách ako Rumunsko a Albánsko si skupiny, siete vytvorili
svoje vlastné materiály k vzdelávaniu v ¾udských právach a prelo�ili a upravili si aj zahra-
nièné materiály. Tieto siete zorganizovali aj preskú�anie týchto materiálov priamo v trie-
de a zabezpeèili ich distribúciu uèite¾om.

Rady od iných sietí a skupín: Organizácie vo va�ej krajine, ktoré vedú kampaò za práva
�ien, men�ín, detí, postihnutých ¾udí a iných skupín, mô�u tejto novej sieti poskytnú� rady
vychádzajúc z vlastných skúseností.

Zahranièné kontakty: Uèitelia, �tudenti, univerzitní pracovníci a ¾udia v iných kraji-
nách budú ma� pravdepodobne väè�í záujem o kontakt so sie�ou, skupinou ne� s jed-
notlivcami alebo s jednotlivými �kolami. Je to hlavne preto, lebo kontakt prostredníctvom
siete je racionálnej�í z h¾adiska èasu, peòazí aj energie.

Prístup k finanèným zdrojom: Z toho istého dôvodu sa sie� zrejme ¾ah�ie dostane
aj k zdrojom financovania. Subjekty poskytujúce granty rad�ej poskytnú prostriedky zo-
skupeniu osôb, ktoré bude ma� dostatok energie na dokonèenie projektu, ne� jednot-
livcovi. Ak sie� obsahuje skupiny ¾udí, ktoré pracujú na rôznych aspektoch tej istej ve-
ci, vytvára sa priestor pre spoloèný projekt a spoloèné vyu�itie prostriedkov. Napríklad
skupina uèite¾ov v jednom meste mô�e zorganizova� �kolenie pre uèite¾ov so �kolite¾-
mi z iného mesta. Takáto spolupráca by bola prínosom pre obe skupiny.
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PRI VYTVÁRANÍ SIETE VÁM MÔ�U POMÔC� TIETO OTÁZKY:

� Ak vo va�ej oblasti sie� zatia¾ neexistuje, mô�ete zaèa� tým, �e si sami polo�íte
tieto otázky: Máme v krajine ¾udí, ktorí majú skúsenosti alebo záujem o vzdelá-
vanie v ¾udských právach? Koho z nich poznáme alebo na koho máme kontakt?
Kde pôsobia? Uvádzame nieko¾ko príkladov ¾udí, s ktorými by bolo vhodné sa kon-
taktova�:

Máte kontakty v �kolách?
Uèitelia pred�kolskej prípravy, v základnej �kole, v strednej �kole
�tudenti, rodièia
Triedni uèitelia
Psychológovia, sociálni pracovníci, pedagógovia, ïal�í pracovníci

Máte kontakty so vzdelávacími in�titúciami?
Pracovníci v oblasti vzdelávania dospelých, výskumní pracovníci v oblasti vzdelávania,

pracovníci kni�níc,
Univerzitní pracovníci, metodici

Máte kontakty s orgánmi zodpovednými za vzdelávanie?
Osoby zodpovedné za formulovanie v�eobecnej politiky v oblasti vzdelávania, osoby

zaoberajúce sa hodnotením

Máte kontakty s mimovládnymi organizáciami (NGO):
V krajine? V regióne? V zahranièí?
(Mimovládne organizácie sú skupiny ¾udí, èasto dobrovo¾níkov, ktorí sa nenásilnými

prostriedkami sna�ia o niektoré zmeny v spoloènosti.)

Máte kontakty v miestnej komunite, v médiách?
V rozhlase/ TV / novinách
V kluboch mláde�e, nábo�enských organizáciách
V miestnych orgánoch, odboroch, profesijných zdru�eniach

� Ako èo najlep�ie vyu�i� tieto kontakty? Aké sú va�e priority? Napríklad:
� S ktorými ¾uïmi je kontakt naju�itoènej�í?
� Na kontakt akého mno�stva ¾udí máte èas, energiu a zdroje?
� Je najlep�ie sústredi� sa na posilnenie u� nadviazaných kontaktov?
� Je potrebné sústredi� sa na ¾udí, ktorých podporu potrebujete, av�ak zatia¾ ju ne-

máte? Napríklad orgány zodpovedné za vzdelávanie?
� Je mo�né alebo potrebné pokúsi� sa stimulova� tie in�titúcie, v ktorých nepoznáte

nikoho, kto by mal záujem o vzdelávanie v ¾udských právach? Napríklad v �kole, kde
nikoho nepoznáte?

� Je mo�né alebo potrebné, aby niekto zbieral informácie o aktivitách v oblasti vzdelá-
vania v ¾udských právach a sústreïoval ich na jednom mieste? Kto? Ako? Napríklad
niekto by mohol zhroma�ïova� materiály a ulo�i� ich v samostatnej miestnosti v �ko-
le, kde by sa k nim mohol dosta� ktorýko¾vek èlen siete.
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Organizácia workshopu
      s témou ¾udských práv

Pod pojmom �workshop� rozumieme praktické �kolenie, kde �kolitelia a úèastníci spolu
pou�ívajú participatívne vyuèovacie metódy podobné tým, ktoré sú popísané v tejto
príruèke, aby si zlep�ili zruènosti, znalosti a postoje k ¾udským právam a vyskú�ali si, ako
ich zavies� v �kole.

Organizácia workshopu o vzdelávaní v ¾udských právach mô�e vyzera� dos� kompli-
kovane. Av�ak dobré plánovanie v predstihu mô�e predís� vzniku problémov poèas
workshopu. Aj v takom prípade v�ak �iadny workshop nie je úplne dokonalý a nejaké
problémy sa vyskytnú v�dy, no tieto treba pova�ova� za praktické skúsenosti, ktoré vám
pomô�u nabudúce to urobi� ove¾a lep�ie.

Ko¾ko èasu potrebujete? Ak ide o vá� prvý workshop, predtým, ne� sa pustíte do
práce, postarajte sa o to, aby ste mali dostatok èasu. Ak chcete zorganizova� krátky
workshop (jeden a� dva dni) s jedným alebo dvoma �kolite¾mi, budete na organizáciu
potrebova� minimálne �es� a� osem tý�dòov. Èím viac �kolite¾ov a èím dlh�í workshop,
tým viac èasu budete potrebova�. V�dy je lep�ie, keï vám nejaký èas zostane, ne� aby
ste ho mali málo!

Èo chcete workshopom dosiahnu�? Nad touto otázkou sa dôkladne zamyslite. U�et-
ríte si ve¾a èasu a energie, ak si ciele dôkladne ujasníte a ak ich pochopí aj tím �kolite¾ov,
organizátori a úèastníci.

Kto sa na workshope zúèastní? Ak to, napríklad, budú uèitelia, dôle�ité je vedie�,
aké vekové skupiny �iakov uèia, èi u� majú skúsenosti so vzdelávaním v ¾udských prá-
vach, s participatívnymi metódami výuèby alebo s workshopmi. Treba tie� vedie�, od-
kia¾ sú, ako na workshop pricestujú, kto zaplatí cestovné náklady. Sú aj iné skupiny, pre
ktoré by mohla by� úèas� na workshope prínosom? Napríklad �tudenti, zástupcovia miest-
nych vzdelávacích in�titúcií, �kolskí in�pektori alebo riaditelia �kôl. Niekedy je vhodné,
aby sa pozvanie dostalo aj k dôle�itým ¾uïom, ako sú riaditelia �kôl, preto�e sa dá pred-
poklada�, �e podporia uèite¾ov, keï sa neskôr pokúsia aplikova� vo svojich �kolách to, èo
sa na workshope nauèili.

Èo sa potrebujú nauèi� a ako? Budú tu, napríklad, teoretické prezentácie, alebo pôjde
o rozvoj praktických výuèbových schopností ako hranie rolí alebo brainstorming. Aké pred-
mety vyuèujú? Oèakávate, �e zaèlenia vzdelávanie v ¾udských právach do súèasného roz-
vrhu, alebo ich budú vyuèova� ako mimo�kolskú aktivitu? S ktorými konkrétnymi prob-
lémami ¾udských práv sa doma oni alebo ich �iaci stretávajú?
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Kto im mô�e pomôc� rozvíja� tieto zruènosti? Budú �kolitelia zo zahranièia? Domá-
ci �kolitelia sú lacnej�í, nie je potrebné tlmoèenie, ¾ah�ie ich mo�no zorganizova� a lep�ie
poznajú situáciu v krajine. Ko¾ko �kolite¾ov budete potrebova�? Pre malú skupinu �koli-
te¾ov je ove¾a ¾ah�ie zostavi� workshop a navzájom komunikova�. Treba v�ak ma� dosta-
toèný poèet �kolite¾ov, aby sa mohli strieda�, a aby ste úèastníkov neunavili tým, �e stále
vidia jednu osobu. V�eobecne platí pravidlo, �e èím dlh�í je workshop, tým viac �kolite-
¾ov potrebujete.

Je tie� ve¾mi dôle�ité, aby pri plánovaní, vedení a hodnotení workshopu �kolitelia
pracovali ako tím rovnocenných jednotlivcov. Hoci niektorí �kolitelia mô�u ma� viac skú-
seností s workshopmi, iní mô�u ma� rovnako cenné iné skúsenosti, ako napríklad lep�iu
znalos� miestnej situácie. Tím �kolite¾ov by mal ma� na pamäti to, �e vlastne �utvárajú�
demokratický �týl výuèby, èo mô�e by� pre úèastníkov rovnako dôle�ité ako samotný
obsah workshopu. Panovaèný �odborník� mô�e svojimi gestami a správaním protireèi�
slovným vyjadreniam o rovnosti a ¾udských právach.

Ko¾ko úèastníkov a �kolite¾ov potrebujete? Ak máte viac ako dvadsa�pä� úèastníkov,
je �a�ké zabezpeèi� komunikáciu a aktívnu úèas�. Väè�ie skupiny v�ak mo�no pri niektorých
aktivitách rozdeli�. Dvaja �kolitelia mô�u, napríklad, vies� dve skupiny s 8�10 úèastník-
mi. Ak máte príli� málo úèastníkov, mô�e to by� mrhanie èasom, energiou aj peniazmi.

Ako dlho má workshop trva�? Obyèajne nie dlh�ie ako tri alebo �tyri dni spolu, pre-
to�e participatívna výuèba je ve¾mi únavná. Urobte dostatoèné mno�stvo prestávok, aby
si úèastníci aj �kolitelia oddýchli, av�ak prestávky by nemali by� pridlhé, inak si premr-
háte èas naplánovaný na aktivity.

Ktorý èas je ten najvhodnej�í? Toto zväè�a závisí od úèastníkov a �kolite¾ov. Mô�u sa
uvo¾ni� z práce a od domácich povinností? Niektoré obdobia sú vhodnej�ie, iné menej.
Napríklad koniec �kolského roka uèite¾om obyèajne nevyhovuje, preto�e majú v tom èa-
se ve¾a práce, ale obdobie jarných alebo letných prázdnin mô�e by� vyhovujúce. Ak je
potrebné, aby sa uèitelia uvo¾nili zo �koly, je dobré pozhovára� sa s nadriadeným orgá-
nom pre vzdelávanie v danej oblasti a pokúsi� sa ich presvedèi�, aby takéto uvo¾nenie
umo�nili.
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Èo bude potrebné zorganizova�? Buïte realisti. V�dy je lep�ie úlohy si rozdeli�, ne�
sa sna�i� spravi� si v�etko sám. Zrejme bude potrebné zorganizova�:

� Ubytovanie pre �kolite¾ov a úèastníkov.
� Vhodný priestor pre workshop so stolièkami, ktoré mo�no vo¾ne premiestòova�. Bu-

dete potrebova� papier a perá. Dostatok priestoru, svetlo a súkromie sú ve¾mi dôle�i-
té. �peciálne vybavenie, ako napríklad audiovizuálne zariadenie alebo materiály pre
participatívne cvièenia. Pamätajte na to, aby ste e�te pred zaèiatkom workshopu ove-
rili, èi v�etky zariadenia fungujú! (Poznámka o pou�ívaní modernej technológie: Hoci
rôzne moderné pomôcky mô�u va�e �kolenie ozvlá�tni� a zracionalizova�, mô�u sa aj
pokazi�, alebo mô�u tie� pôsobi� ru�ivo. Zvlá�tne vybavenie pou�ívajte len vtedy, keï
to zlep�uje kvalitu workshopu.)

� Peniaze. Budete zrejme musie� zaplati� za ubytovanie, priestory, cestovné náklady,
stravu, prípravu materiálov, tlmoèníkov a podobne. Pokryjú tieto náklady orgány z ob-
lasti vzdelávania, súkromné spoloènosti, nadácie, úèastníci? Naplánujte si náklady hneï
na zaèiatku. Jednotlivé polo�ky nepodhodnocujte.

� Komunikácia s úèastníkmi, �kolite¾mi a financujúcimi subjektmi. Úèastníci potrebujú
pozvánky s udaním dátumu pre odoslanie prihlá�ok. Vopred budú mo�no potrebo-
va� aj program a niektoré materiály. Aj �kolitelia by sa mali stretnú� vopred, alebo
komunikova� po�tou, telefonicky alebo faxom, aby si workshop naplánovali a dohod-
li sa, kto urobí ktorú èas�. Financujúce subjekty tie� potrebujú vedie�, kedy majú po-
sla� peniaze a ako sa pou�ijú.

� Ako ïalej po workshope? Po workshope budete zrejme chcie� ïalej rozvíja� kontakty,
ktoré ste nadviazali, a budova� na skúsenostiach, ktoré ste nadobudli. Mô�ete, naprí-
klad:
� Po�iada� úèastníkov workshopu, aby sformulovali svoje návrhy, poznámky a kritic-

ké pripomienky k workshopu. Pomôc� vám mô�e anonymný dotazník s otázkami
typu �Ktorá èas� workshopu bola najviac/najmenej zaujímavá a u�itoèná?�

� Vymeòte si adresy, aby sa úèastníci mohli podeli� o informácie, navzájom sa pod-
porova� a diskutova� o svojich skúsenostiach.

� Zaènite vydáva� jednoduchý spravodaj s my�lienkami, skúsenos�ami, informáciami...
� Zorganizujte nadväzujúce workshopy s ïal�ími podrobnos�ami k témam, ktoré boli

pod¾a úèastníkov naju�itoènej�ie.
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Príklad workshopu
   o ¾udských právach

Tento trojdòový workshop je kombináciou nieko¾kých workshopov o vzdelávaní v ¾ud-
ských právach, ktoré Amnesty International v 1995 a 1996 usporiadala v strednej a vý-
chodnej Európe. V�imnite si, �e je to kombinácia praktických cvièení, minipredná�ok a dis-
kusií. Jednotlivé aktivity sú podrobne vysvetlené v iných èastiach tejto príruèky. Mini-
predná�ky vychádzajú z informácií v prvej èasti tejto príruèky. Trvanie udané pri jednot-
livých bodoch programu je pribli�né, no ka�dý deò trvá asi sedem hodín.

Súbor materiálov k tomuto workshopu mo�no pou�i� so skupinou uèite¾ov alebo iných
¾udí, ktorí sa zaujímajú o ¾udské práva, kdeko¾vek v strednej a východnej Európe, no
dúfame, �e vám poslú�i aj ako odrazový mostík pre rozvíjanie va�ich vlastných nápadov,
preto�e vy najlep�ie viete, ako èo najvhodnej�ie splni� va�e konkrétne potreby.

(Èasti tohto programu vychádzajú z modelového workshopu, ktorý zostavili Nancy
Flowers a Ellen Moore.)

Deò 1: Úvod k ¾udským právam

� Príchod úèastníkov (15 minút)
Rozdajte materiály (u�itoèná mô�e by� prvá, druhá a piata èas� tejto príruèky) a kar-
tièky s menami (staèí aj kúsok papiera a �pendlík)

� Predstavenie (15 minút)
Predstavte hostite¾skú organizáciu a spolupracujúcich partnerov

� Zahrievacie kolo (15 minút)
Ka�dý (vrátane �kolite¾ov) sa predstaví (mô�ete pou�i� osnovu �Hry na mená� zo stra-
ny 89)

� Pripomienky (10 minút)
Uveïte program a metodiku. Vysvetlite, �e program sa mô�e zmeni� v závislosti od
toho, ako úèastníci zhodnotia príslu�ný deò (ïal�ie informácie o hodnotení worksho-
pu sú na strane 181)

� Oèakávania (20 minút)
Spýtajte sa úèastníkov: �Èo oèakávate od tohto kurzu?� Ak je to potrebné, mô�u si
úèastníci predtým, ne� svoje oèakávania predlo�ia skupine, sformulova� svoje my�lienky
na papier. Zapí�te oèakávania na ve¾ký hárok papiera a odlo�te si ho na posledný deò.
Ak majú niektorí úèastníci oèakávania, ktoré workshop nesplní, poznamenajte si to.
Ak je to mo�né, pozhovárajte sa s týmito úèastníkmi neformálne, cez prestávku, o tom,
ako by sa mohli dozvedie� viac o veciach, ktoré ich zaujímajú.
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� Prestávka (30 minút)

� Minipredná�ka (15 minút)
�Èo sú to ¾udské práva?� (pozri stranu 15)

� Vymyslená krajina (60�75 minút)
Aktivita, pri ktorej úèastníci zostavia dokument o ¾udských právach pre novú krajinu
(pozri stranu 106)

� Obed (90 minút)

� Minipredná�ka (15 minút)
�Èo je to vzdelávanie v ¾udských právach?� (pozri stranu 17)

� Animované video k V�eobecnej deklarácii o ¾udských právach a diskusia (45 mi-
nút) pozri stranu 190

� Práva v novinách (60 minút)
Úèastníci v miestnych novinách a èasopisoch h¾adajú príklady uplatòovania práv, po-
ru�ovania práv, ochrany práv a konfliktu práv. (pozri stranu 108)

� Prestávka (30 minút)

� Osobné poznámky (15 minút)
Po�iadajte úèastníkov, aby sa na zostávajúcu èas� kurzu pripravili tak, �e si sformulujú
vlastné odpovede na tieto otázky:
�Èo sú pod¾a vá�ho názoru najdôle�itej�ie problémy, ktoré sa v oblasti ¾udských práv
vyskytujú vo va�ej krajine? Zamyslite sa hlavne nad situáciami, kde sa do konfliktu do-
stávajú práva jednotlivých skupín.� �Ako sa tieto problémy rie�ia?� Ako by sa dali vy-
rie�i�? Je vôbec rie�enie mo�né?

� Hodnotenie (15 minút)
Vysvetlite, �e hodnotenie je dôle�ité, preto�e pomáha �kolite¾om upravi� náplò work-
shopu pod¾a potrieb úèastníkov. Po�iadajte úèastníkov aby napísali anonymné od-
povede na tieto otázky: �Èo sa vám z dne�ného dòa páèilo najviac? Èo sa vám páèi-
lo najmenej? Aké zmeny by ste urobili?� Odpovede zozbierajte. Tímu �kolite¾ov vy-
èleòte veèer èas, aby sa na odpovede pozreli. Ak je to mo�né, upravte program tak,
aby úèastníkom vyhovoval (ïal�ie informácie o hodnotení workshopu nájdete na
strane 181).
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Deò 2: Práva die�a�a

� Zahrievacie kolo (15 minút)
Aktívne poèúvanie (pozri stranu 113)

� Spätná väzba (15 minút)
�kolitelia zhrnú hodnotenie predchádzajúceho dòa a uvedú zmeny v programe.

� �Akú ochranu a aké práva deti najviac potrebujú?� (15 minút)
Pou�ite pravidlá brainstormingu (pozri stranu 36) a polo�te úèastníkom túto otázku.

� Minipredná�ka (15 minút)
�Dohovor o právach die�a�a�, po ktorej nasledujú otázky (pozri stranu 165). Ak zos-
tane èas, malé skupinky mô�u vymenova� tie èlánky Dohovoru o právach die�a�a, kto-
ré sú alebo nie sú uplatòované u detí vo va�ej krajine.

� Aktívne presadzovanie práv (60 minút)
Upravte aktivitu na strane 127 ak, aby sa úèastníci zamysleli nad tým, kedy ako deti
�povstali� do boja za svoje práva.

� Prestávka (30 minút)

� Výuèbová metóda �Kolotoè� (prvých 60 minút)
Úèastníci sa rozdelia do �tyroch skupín. Ka�dá skupina sa postupne dostane do v�et-
kých �tyroch rohov miestnosti. V ka�dom rohu miestnosti je iný �kolite¾, ktorý pred-
vádza inú aktivitu. �kolitelia sa nepresúvajú, tak�e ka�dý �kolite¾ predvádza tú istú ak-
tivitu �tyri razy, v�dy pre inú skupinu úèastníkov. Ka�dé predvedenie trvá tridsa� mi-
nút � dvadsa�pä� minút trvá samotné predvedenie a pä� minút majú úèastníci na to,
aby zadefinovali zruènosti, postoje, vedomosti a metodiku, ktoré sa v aktivite pou-
�ili (pozri stranu 18). �Kolotoè� je vhodný spôsob na rýchle predvedenie nieko¾kých
aktivít.

Mo�no pou�i� ¾ubovo¾né �tyri krátke aktivity, napríklad:
1. Výhody/nevýhody (pozri stranu 140)
2. Hra s kalendárom (pozri stranu 86)
3. Siete konfliktov (pozri stranu 98)
4. Poznaj svoje jablko (pozri stranu 90)

Poznámka: tieto �tyri aktivity trvajú od 30 do 60 minút. Aby �Kolotoè� fungoval, musia
v�etky trva� 30 minút. Mo�no to dosiahnu� tak, �e pou�ijete len osnovu ka�dej aktivi-
ty. Ak sa do 30 minút aktivita neukonèí a je u� èas, aby sa skupiny vymenili, struène
dorozprávajte úèastníkom zvy�nú èas� aktivity. Kolotoè nezdr�iavajte.
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� Obed (90 minút)
(Obed mo�no poda� v strede �Kolotoèa�, keï ka�dá skupina absolvovala dve aktivity
a e�te dve ju èakajú.)

� Pokraèovanie výuèbovej metódy �Kolotoè� (ïal�ích 60 minút)

� Prestávka (30 minút)

� Minipredná�ka (30 minút)
�Ako si zostavi� vlastné aktivity k výuèbe o ¾udských právach� (pozri stranu 47)

� Zhodnotenie dòa (15 minút)

Deò 3: Ako si odnies� ¾udské práva domov?

� Zahrievacie kolo (30 minút)
�Krátky kvíz� zo strany 56

� Spätná väzba (15 minút)
�kolitelia zhrnú hodnotenie predchádzajúceho dòa a uvedú zmeny v programe.

� Minipredná�ka (15 minút)
�Vzdelávanie v ¾udských právach a základné �kolské dokumenty, uèebné osnovy�

� �Ako sa mô�u ¾udské práva sta� súèas�ou uèebných osnov?� (30 minút)
Pou�ite pravidlá brainstormingu (pozri stranu 36) a polo�te úèastníkom túto otázku.
Ïal�ie aspekty zaèlenenia ¾udských práv do uèebných osnov sú na strane 30.

� Osobné poznámky (15 minút)
Po�iadajte úèastníkov, aby si sformulovali a zapísali vlastné odpovede na tieto otázky:
�Ako sa vy osobne mô�ete pokúsi� zaèleni� vzdelávanie v ¾udských právach do aktivít
vo va�ej vlastnej triede, �kole alebo komunite? Bude to naozaj prínosom?

� Navrhnite si vlastné aktivity (90 minút)
Spolu s úèastníkmi rýchlo zostavte zoznam problémov z oblasti ¾udských práv, ktoré
by do svojej výuèby najrad�ej zaèlenili. Po�iadajte úèastníkov, aby pracovali samostat-
ne alebo v malých skupinách a zostavili hodiny vzdelávania k ¾udským právam veno-
vané týmto problémom, ktoré by mohli pou�i� vo svojom vzdelávacom prostredí. Ak
je to potrebné, pomô�te úèastníkom tak, �e zhrniete minipredná�ku �Ako si zostavi�
vlastné aktivity k výuèbe o ¾udských právach� z druhého dòa. (V rámci tejto aktivity si
úèastníci mô�u pod¾a potreby urobi� prestávku.)
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� Obed (90 minút)

� Prezentácia vzorových hodín (60 minút)
(Tieto prezentácie nemusia by� dokonalé ani úplné � úèelom tejto aktivity je pokúsi�
sa o prvý krok pri príprave vlastných materiálov.)

� Návrat spä� do reality (30 minút)
Po�iadajte úèastníkov v skupinách, aby zostavili dva zoznamy. Jeden s faktormi, kto-
ré by im mohli pomôc� zavies� vzdelávanie v ¾udských právach v domácom prostredí,
a druhý s faktormi, ktoré bránia zavedeniu vzdelávania v ¾udských právach v domá-
com prostredí. Po�iadajte skupiny, aby tieto zoznamy porovnali. Mô�u niektoré body
na zozname �pomoci� prekona� preká�ky na zozname �problémov�?

Ako mo�no tieto preká�ky odstráni�?

� Závereèné zhodnotenie (30 minút)
Po�iadajte úèastníkov, aby napísali anonymné odpovede na otázky z formuláru kom-
plexného hodnotenia na strane 182.

� Hovoriaca palièka
Predlo�te zoznam oèakávaní z prvého dòa. Pomocou aktivity na strane 77 dajte úèast-
níkom mo�nos� vyjadri� sa, èi sa ich oèakávania naplnili, a poveda� aj èoko¾vek iné, èo
chcú vyjadri�. Pamätajte na to, �e sa nemusia vyjadri�, ak nechcú.

� Odovzdanie certifikátov
(Je to dobrý nápad � hlavne vtedy, ak ich podpí�e zástupca miestneho orgánu zodpo-
vedného za vzdelávanie.)

KONIEC
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Hodnotenie vá�ho workshopu
   o vzdelávaní v ¾udských právach

Hodnotenie workshopu je u�itoèné z viacerých dôvodov, medziiným aj preto, lebo:

� zabezpeèí, �e �kolitelia sa dozvedia, èo po�adujú úèastníci;
� �kolitelia tak dostanú okam�itú spätnú reakciu, pozitívnu aj negatívnu, èo im pomô�e

zlep�i� zvy�ok �kolenia aj nasledujúce �kolenia;
� úèastníkom sa dá najavo, �e ich názory sú cenné;
� údaje z týchto hodnotení mo�no predlo�i� potencionálnym záujemcom o financovanie.

(Táto èas� o hodnotení vychádza z príspevku Felisy Tibbittsovej: �Evaluation of In�Service
Teacher Trainings�.)

Anonymné hodnotiace formuláre sa rozdávajú úèastníkom obyèajne denne a/alebo na
konci �kolenia. Neformálnu spätnú väzbu mo�no poda� aj ústne na stretnutí celej skupi-
ny alebo v men�ích intímnej�ích skupinkách, kde si ju vypoèujú jednotliví �kolitelia a po-
delia sa o túto spätnú reakciu s ostatnými èlenmi �koliaceho tímu.

Anonymné hodnotiace formuláre mô�u by� v plnej då�ke alebo skrátené. Niekedy je
vhodné skrátené formuláre vypåòa� denne a a v�etko ukonèi� dlhým formulárom na kon-
ci �kolenia. Na dlhom formulári je mo�no vhodné uvies� aj otázku, ako úèastníci plánujú
zavies� výuèbu v ¾udských právach o vlastnej triede v nasledujúcich �tyroch a� �iestich
mesiacoch. Tieto údaje mo�no potom pou�i� pri organizovaní podpory úèastníkov po tom,
ako sa vrátia do svojho domáceho prostredia.

VZOR SKRÁTENÉHO HODNOTIACEHO FORMULÁRA:

1. Èo sa vám na dne�nom �kolení páèilo najviac?
2. Èo sa vám páèilo najmenej?
3. Aké sú va�e návrhy na zlep�enie?

(Keï�e otázok je málo, mo�no ich preèíta� alebo vyvesi� na vidite¾né miesto, odkia¾ si
ich úèastníci opí�u. U�etrí sa tak èas �kolite¾a.)
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VZOR DLHÉHO HODNOTIACEHO FORMULÁRA:

Organizaèné aspekty workshopu: (prosím, za�krtnite ✓✓✓✓✓)

Vynikajúce Dobré Uspokojivé Nevhodné
1. �koliaca miestnos�
2. Ubytovanie
3. Strava
4. Doprava

Vzdelávacie aspekty workshopu:

Pou�ite stupnicu: 1 = ve¾mi u�itoèné, 2 = dos� u�itoèné, 3 = neve¾mi u�itoèné, a zhod-
no�te, do akej miery bol workshop u�itoèný v týchto oblastiach:

5. Pouèenie o k¾úèových dokumentoch o ¾udských právach, princípoch a mechanizmoch
ochrany �

6. Oboznámenie sa s participatívnou výuèbovou metódou �

7. Pouèenie o konkrétnych aktivitách v oblasti ¾udských práv, ktoré mo�no pou�i� v pros-
tredí triedy �

8.  Pou�ite stupnicu: 1 = ve¾mi u�itoèné, 2 = dos� u�itoèné, 3 = neve¾mi u�itoèné, a zhod-
no�te, do akej miery boli pre vás u�itoèné jednotlivé èasti workshopu:

(tu organizátori uvedú jednotlivé body)

9. Èo bolo pre vás na �kolení najcennej�ie?

10. Ktorý aspekt �kolenia bol najmenej u�itoèný?

11. Aké sú va�e návrhy na zlep�enie �kolenia?

12. Ako plánujete pou�i� to, èo ste sa na �kolení nauèili, vo va�ej triede, v �kole alebo
v inom vzdelávacom prostredí?
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Vzor metódy vizuálneho hodnotenia:

Formuláre a diskusie nie sú jediným spôsobom hodnotenia. Pre zmenu alebo pre krát-
kos� èasu mô�ete pou�i� aj metódu vizuálneho hodnotenia. Tu je príklad takejto metódy
vizuálneho hodnotenia:

Na ve¾ký hárok papiera alebo na tabu¾u nakreslite terè (teda nieko¾ko sústredných kru-
hov okolo èerveného bodu v strede a èiary, ktoré kruhy delia na výseky, ako keby ste krájali
tortu. Poèet výsekov musí by� rovnaký ako poèet aspektov, ktoré chcete hodnoti�, teda
jednotlivé body �kolenia, organizaèné aspekty, atï.)

Povedzte úèastníkom, �e �kolitelia opustia miestnos� (mo�no poèas prestávky v prog-
rame). Úèastníci poèas ich neprítomnosti do ka�dého výseku umiestnia jednu znaèku. Ak
si myslia, �e konkrétna prezentácia bola vynikajúca, znaèku umiestnia blízko èerveného
stredu terèa v príslu�nom výseku. Ak si myslia, �e niektorý aspekt nebol u�itoèný, umies-
tnia znaèku do niektorého z vonkaj�ích kruhov.
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U�itoèné organizácie

Tieto organizácie publikujú materiály pre výchovu k ¾udským právam, organizujú wor-
kshopy a sú schopné poskytnú� rady. Èím presnej�ie poviete akú pomoc potrebujete, tým
lep�ie a rýchlej�ie vám poradia. Mnohé z dole spomenutých organizácií nie sú ve¾kými
organizáciami a ich zamestnanci sú èasto ve¾mi vy�a�ení, ale ochotní poradi�, ak presne
vedia, v akej oblasti radu potrebujete.

Organizácia: Council of Europe / Rada Európy
Adresa: Directorate of Education, Culture and Sport, F�67075 Strasbourg Cedex, France
Tel: (33) 88413073, Fax: (33) 88412753
Vyu�itie: Poskytuje dokumentáciu, tréningy a fondy na podporu výchovy k ¾udským
právam a na Európsku kooperáciu. Human Rights Information Centre of the Council of
Europe (tá istá adresa) koordinuje dokumentaèné strediská ¾udských práv, ktoré existujú
v mnohých krajinách strednej a východnej Európy.

Organizácia: ONetherlands Helsinki Committee � Human Rights Education Programs /
Holandský Helsinský výbor � oddelenie pre výchovu k ¾udským právam /
Adresa: Jansveld 44, 3512 BH Utrecht, the Netherlands.
Tel: (31) 1 30 2302 535, Fax: (31) 1 30 2302 524
E�mail: 102402.2402@ COMPUSERVE.COM
Vyu�itie: Práca s lokálnymi partnermi v Rumunsku, Albánsku, na Ukrajine a Estónsku pre
vývoj �túdijných plánov a tréning uèite¾ov vo výuke ¾udských práv.

Organizácia: Milan �imeèka Foundation
Adresa: Hviezdoslavovo nám. 17, 81102 Bratislava, Slovakia
Tel/Fax: (0042 7) 333 552
E�mail: MSF@ MBOX.BTS.SK
Vyu�itie: Publikuje a prekladá do slovenèiny materiály a knihy, kazety a videá k výchove
o ¾udských právach a robí workshopy pre uèite¾ov základných a stredných �kôl, tak ako
aj pre rôznych pracovníkov iných vzdelávacích in�titúcií..

Organizácia: Canadian Human Rights Foundation
Adresa: 1425 Rene�Levesque Blvd. W, Suite 307, Montreal, Canada H 3H 1T7
Tel: (1) 514 954 0382, Fax: (1) 514 954 0659
E�mail: CHRF@VIR.COM
Vyu�itie: �tvr�roène èasopis �Speaking About Rights�. Organizuje Medzinárodný trénin-
gový program o ¾udských právach (The International Human Rights Training Programme),
ktorý umo�òuje viac ako 100 úèastníkom z 35 krajín zúèastni� sa ka�dý jún/júl na trojtý�-
dòovom intenzívnom kurze. Cie¾om je poskytnú� praktické návody ako posilni� a rozví-
ja� prácu v oblasti ¾udských práv, u¾ahèi� pochopenie podstaty ¾udských práv a ich vzá-
jomné prepojenie,  napomôc� vytváraniu kontaktov a podpori� partnerské aktivity. Jazy-
ky, v ktorých sa tréningový program koná sú angliètina a francú��tina.
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Organizácia: The Citizenship Foundation
Adresa: Weddel House, 13 West Smithfield, London EC1A 9HY
Tel: 0171 236 2171, Fax: 0171 329 3702
E�mail: CITIFOU@GN.APC.ORG
Vyu�itie: Produkuje materiály, ktoré sú zamerané na výchovu k uvedomelému obèian-
stvu, niektoré sú prelo�ené do ru�tiny, alebo aj do iných jazykov. Sú urèené de�om aké-
hoko¾vek veku.

Organizácia: Ob�èestvo Memorial
Adresa: Maly Karetny 12, Moskva 103151
Telefón: 7 095 299 1180
Vyu�itie: Sleduje a protestuje proti poru�ovaniu ¾udských práv v Rusku, a po�aduje re-
habilitáciu obetí stalinizmu. Taktie� má aktívny program výuky ¾udských práv. Má poboèky
po Rusku a v iných �tátoch bývalého Sovietskeho zväzu.

Organizácia: Polish Helsinki Foundation for Human Rights
Adresa: Maryla Nowicka, Bracka 18, apt.62, 00�028 Warsaw, Poland
Tel/Fax: (48 22) 26 98 75, 29 69 96
Vyu�itie: Obsiahly program výchovy ¾udských práv zahròujúci kurz ¾udských práv pre
absolventov univerzít, výchovu polície, väzenských strá�cov, novinárov a sudcov. Taktie�
výchovy cez televíziu, filmy a noviny.

Organizácia: Magna Carta, Centre for Human Rights Promotion
Adresa: Vojnoviæeva 26, 10000 Zagreb, Croatia
Tel/Fax: (385) 1 412 420
E�mail: MILENA.BEADER@ZAMIR�ZG.ZTN.APC.ORG
Vyu�itie: Magna Carta má kni�nicu materiálov výchovy k ¾udským právam v srb�tine
a chorvát�tine a organizuje HRE workshopy.

Organizácia: Amnesty International � Europe Development Team
Adresa: Amnesty International, International Secretariat, 1 Easton Street, London,
WC1X 8DJ, United Kingdom
Tel/Fax: (44) 171 413 5500, Fax: (44) 171 956 1157
E�mail: AMNESTYIS@GN.APC.ORG
Vyu�itie: Mô�e Vás skontaktova� s inými ¾uïmi vo Va�ej krajine a v iných krajinách strednej
a východnej Európy, ktorí sa zaujímajú o ¾udské práva a výchovu ¾udských práv.

Organizácia: Insitute for Pedagogical Research
Adresa: Petrit Muka, Vice�Director, In�Service Training
Rruga �Naim Frasheri� 37, Tirana, Albania
Tel/Fax: (355) 42 238 60, alternatívny Fax: 42 306 30
Vyu�itie: In�titút produkuje Children s Activity Books for Human Rights for Forms 1�8,
a podporné návody pre uèite¾ov.
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Organizácia: Ukrainian Centre for Human Rights
Adresa: Ludmyla Zablotska, Chervonoarmiiska 64, UKR�252005 Kyiv, Ukraine
Tel/Fax: (7 44) 227 2124, 227 2398; alternative Fax: 227 2220
Vyu�itie: Centrum vyvinulo program výchovy ¾udských práv so �tudentskými textami
a metodickou príruèkou pre uèite¾ov, pre pou�ite v desiatej forme? v Ukrajine.

Organizácia: Education in Human Rights Network (EIHRN)
Adresa: Audrey Osler, Secretary, EIHRN, c/o School of Education,
University of Birmingham, Birmingam, England, B15 2tt
Tel: (44) 121 414 3344
Fax: (44) 121 414 4865
Vyu�itie: Neformálna skupina jedincov a organizácií zaoberajúca sa výchovou ¾udských
práv, zalo�ená v Anglicku v 1987. Táto skupina vydáva �Human Rights Education Newslet-
ter�, ktorý je mo�né objedna� u Margot Brown, University College of Ripon and York St.
John, Lord Mayor�s Walk, York, England YO3 7EX.
Taktie� organizujú roène letnú �kolu pre úèastníkov z Ve¾kej Británie.

Organizácia: North American Partners for Human Rights Education (NAPHRE)
Adresa: University of Minnesota Human Rights Center, 229 � 19th Avenue South,
Minneapolis, Minnesota, USA 55455
Tel: (1) 616 626 0041, Fax: (1) 612 625 2011
E�mail: NFLOWERS@IGC.APC.ORG
Vyu�itie: Èlenstvo v NAPHRE obsahuje predplatné èasopisu �The Fourth R�, prístup k ma-
teriálom a konzultantom Human Rights Education Clearinghouse situovaného v Centre
¾udských práv na univerzite v Minnesote, k èasopisom iných èlenských organizácií, k in-
formáciám a kurzom o ¾udských právach. Partnerskými organizáciami NAPHRE sú napr.
Amnesty International USA, Amnesty International Canada a Street Law Inc.

Organizácia: The World Association for the School as an Instrument of Peace ( EIP),
Adresa: 5rue de Simplon, CH�1207 Geneva, Switzerland
Tel/Fax: (44 22) 736 44 52, 753 06 53
Vyu�itie: Svetová organizácia �kôl ako nástrojov mieru ( EIP) je mimovládna organizácia,
ktorá má konzultatívny status pri Organizácii spojených národov (OSN), pri UNESCO, ILO,
a pri Rade Európy. V 1984 roku EIP zalo�ila medzinárodné tréningové centrum CIFEDHOP.
Toto centrum je medzinárodnou nadáciou, ktorá organizuje kurzy o výchove k ¾udským
právam pre uèite¾ov základných a stredných �kôl, stredných odborných �kôl a uèilí��, a pe-
dagogických fakúlt. Kurzy sa konajú ka�doroène, pracovné jazyky sú angliètina a francúz-
�tina. Centrum poskytuje pre uèite¾ov zo strednej a východnej Európy, ktorí sa na kurz
prihlásia, finanèné granty, ktoré kryjú výdavky spojené s cestou a pobytom na kurze.
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Sponzori

Tieto organizácie spravidla poskytujú granty na podporu programov zameraných na
výchovu k ¾udským právam. Uvádzame nieko¾ko u�itoèných rád, ktoré vám pomô�u pri
kontakte s týmito organizáciami, prípadne sa vám zídu pri písaní grantových �iadostí.

Najskôr napí�te krátky list, v ktorom sa predstavíte a vypýtate si potrebné detaily
a podmienky k �iadosti o grant. Opí�te krátko va�e zámery, popí�te struène èomu sa
chcete venova� a ko¾ko na to potrebujete peòazí. Prípadne uveïte, ko¾ko finaèných zdro-
jov u� máte.

Sponzor vám po�le buï vlastný �tandardný formulár na �iados� o grant, alebo vás po-
�iada, aby ste vy vypracovali �iados�/ prípadne poslali projekt.

Ak budete písa� vlastnú �iados�:
� v úvode spomeòte dôvody a pozadie vzniku projektu
� popí�te podrobne èinnos�, ktorej sa chcete venova� a presne definujte èo potrebujete

a ko¾ko finanèných prostriedkov bude realizácia va�ich zámerov sta�
� vypracujte podrobný rozpoèet a polo�ky v òom odôvodnite

Sponzor vám odpovie buï kladne alebo záporne. Ak jeho odpoveï bude kladná, do-
hodne si s vami podmienky, za ktorých vám bude posiela� finanèné prostriedky ( napr.
zvlá�tny bankový úèet, re�im splátok atï.)

POZOR!
Sponzori majú prísne pravidlá, ktoré im urèujú, na aké aktivity, prípadne spotrebné

predmety mô�u poskytova� finaèné prostriedky. Niektorí z nich mô�u pokry� výdavky spo-
jené s platmi zamestnancov, niektorí prispievajú na cestovné náklady alebo financujú kúpu
poèítaèa. Taktie� sa mô�e sta�, �e vám urèia maximálnu vý�ku grantu, ktorý mô�u pride-
li�. Ak vám niektorý zo sponzorov odpovie, �e vám nemô�e poskytnú� finanèné pros-
triedky na to, èo �iadate, je zbytoèné ho ïalej �prehovára��. Pokúste sa v�ak u niektoré-
ho iného sponzora. Mo�no ten iný sponzor má vydelené prostriedky na to, èo �iadate.
Ak dostanete presne urèenú sumu peòazí napr. na platy, nesmiete ich minú� na nieèo iné
bez predchádzajúcej konzultácie so sponzorom!

Organizácia: Council of Europe � Rada Európy
Adresa: BP 431 R6, F�67006, Strasbourg, CEDEX, France
Tel: + 33 88 412000
Fax: + 33 88 412781/ 82/ 83
Kontakt: Human Rights Directorate

Organizácia: European Human Rights Foundation � Európska nadácia ¾udských práv
Adresa: 70, Avenue Michelange, B�1040 Brussels, Belgium
Tel: +32 2 7368405 (Phare programy), 7326653 (Tacis programy)
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Organizácia: Open Society Foundation / Soros Foundation
Adresa: tieto nadácie sa nachádzajú takmer vo v�etkých krajinách strednej a východnej
Európy

Organizácia: Charity Know How
Adresa: 114/118 Southampton Row, GB�London WC 1 B 5AA
Tel: + 44 171 831 7798

Organizácia: National Endowment for Democracy
Adresa: 1001, 15th street, N.W., suite 700, Washington D.C. 20005, USA
Kontakt: Rodger Potocki

Organizácia: The Foundation for a Civil Society
Adresa: 1270 Avenue of Americas, suite 609, New York, New York 10020
Kontakt: Eric Nonacs, alebo Barbara Mc. Andrew

Organizácia: Ford Foundation
Adresa: 320 East 43rd St., New York, N.Y. 10017, USA
Kontakt: Irena Grudzinska� Gross

Organizácia: Soros Foundation/ Open Society Fund
Adresa: 888 Seventh Avenue, New York, NY 10106, USA
Tel: + 1 212 757 2323

Organizácia : German Marshall Fund
Adresa: 11 Dupont Circle, NW, Washington, D.C. 20036, USA

Organizácia: European Cultural Foundation
Adresa: Jan van Goyenkade 5, 1075 HN Amsterdam, The Netherlands
Tel: + 31 20 676 0222
Fax: + 31 20 675 2231
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U�itoèné knihy

Knihy, ktoré na tomto mieste uvádzame, obsahujú u�itoèné informácie z oblasti ¾ud-
ských práv, texty a návody ako uèi� ¾udské práva. Niektoré z nich sú bezplatné, a na nie-
ktoré netreba povolenie pri ich rozmno�ovaní alebo xeroxovaní.

ÚVODNÉ A ZÁKLADNÉ MATERIÁLY

Názov: ¼udské práva, výber dokumentov OSN
Vydala: Archa, 2.vydanie 1995
Obsah: texty dokumentov o ¾udských právach

Názov: ¼udské práva pre deti
Vydala: Archa, 1992
Obsah: rôzne aktivity pre deti od najmlad�ích po star�ie zamerané na objasnenie ¾ud-
ských práv

Názov: Metodika vyuèovania ¾udských práv
Vydala: Archa, 1992
Obsah: aktivity a cvièenia pre star�ie deti Z� a stredo�kolskú mláde� o ¾udských právach

Názov: Trest smrti
Autor: Jean Imbert
Vydala: Archa , 1994
Obsah: kni�ka poskytuje kompletný historický a filozofický vývoj argumentácie za a pro-
ti trestu smrti

Názov: Krátky sprievodca Európskym dohovorom o ¾udských právach
Vydal: Ister Science Press,1994
Obsah: text Európskeho dohovoru o ¼P s komentárom a ilustraènými prípadmi

Názov: Hry na rozvíjanie hodnotového potenciálu, metodický materiál pre �koly a vzde-
lávanie dospelých
Vydala: Archa , 1995
Obsah: cvièenia a hry zamerané na toleranciu a iné hodnoty , ktoré tvoria pozadie vý-
chovy k ¾udským právam

Názov: Výchova k ¾udským právam
Vydala: Minority Rights Group�Slovakia, 1994
Obsah: metodický materiál zameraný na výchovu k ¾udským právam so zvlá�tnym zrete-
¾om na men�inové aspekty
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Názov: Obèan a demokracia
Autor: Peter Kresák a kol.
Vydala: Minority Rights Group � Slovakia, 1997
Obsah: texty o tom, èo je právny poriadok, právna kultúra, systém práva, obèianska
spoloènos�, demokracia a jej formy a pod. Ïalej publikácia jednoduchým jazykom cha-
rakterizuje a vysvet¾uje najvýznamnej�ie práva a slobody v Ústave Slovenskej republiky.

AUDIO VIZUÁLNE MATERIÁLY

Názov: V�eobecná deklarácia ¾udských práv, animované video
Jazyk: anglicky, francúzsky, �panielsky, slovensky
Obsah: 2O minutové video, v ktorom sú ilustrované jednotlivé èlánky Deklarácie
Adresa na získanie: Amnesty International , International Secretariat, 1 Easton Street,
London, WC1X8DJ, United Kingdom alebo Amnesty International� Slovensko, Staromes-
tská 6, 811 02 Bratislava

Názov: Postav sa za ¾udské práva TERAZ!
Jazyk: anglicky, francúzsky, slovensky
Obsah: 40 minutové video o histórii vzniku ¾udských práv a o èinnosti mladých ¾udí z ce-
lého sveta na ochranu ¾udských práv
Adresa na získanie: Dokumentaèné stredisko o Rade Európy, Klariská ul. è. 5,
811 02 Bratislava
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