
Jan Trychta 
Nauczyciel historii 
Gimnazjum nr 2 
w Świdnicy  
                                     Konspekt lekcji W.O.S. w klasie II gimnazjum. 
 
Temat: PRAWA CZŁOWIEKA – MITY A RZECZYWISTOŚĆ . 
 
Cel ogólny – utrwalenie wiadomości uczniów o najważniejszych prawach i wolnościach 
                      człowieka i obywatela. 
 
Cele pośrednie * uczeń potrafi wyjaśnić czym są prawa człowieka i dlaczego są one naturalne 
                            i niezbywalne,     
                         * wylicza najważniejsze międzynarodowe dokumenty dotyczące praw i wolno 
                            ści człowieka, 
                         * rozróżnia prawa polityczne od osobistych, socjalnych i ekonomicznych, 
                         * wskazuje na przykładzie materiałów pomocniczych jakie zostały złamane 
                            prawa i wolności, 
                         * zna najważniejsze prawa i wolności zapisane w konstytucji R.P., 
                         * wymienia najważniejsze organizacje pozarządowe chroniące człowieka i                       
                            jego prawa i wolności, 
                         * potrafi zredagować list interwencyjny o uwolnienie więźnia sumienia. 
 
Typ lekcji – powtórzeniowa 
 
Metody pracy – praca z literaturą ,,drugiego obiegu”, praca z internetem i programem  
                          komputerowym Word, 
 
Środki dydaktyczne – Światło J.,Za kulisami bezpieki i partii,Wydawnictwo,,Almet”, 
                          Białystok; Vacat, nr 16,17,18,Warszawa 1984; zasoby internetowe www. 
                          amnesty.org.pl ; Zeszyty Niezależnej Myśli Lekarskiej, nr 1/1984 . 
 
Forma organizacyjna – praca w grupach i indywidualna . 
 
                                                 STRUKTURA  LEKCJI    
  
1. Czynności organizacyjne. 
 
2. Zapis tematu lekcji – podanie jej celów.  
 
3. Nauczyciel zadaje pytania klasie i na bieżąco uzupełnia ewentualne braki wspólnie z klasą. 
 
   * Kto wytłumaczy czym są prawa człowieka i dlaczego są one naturalne i niezbywalne ? 
   * W jakich dokumentach zostały one zawarte ? 
   * Wymieńcie najważniejsze międzynarodowe dokumenty dotyczące praw i wolności czło- 
      wieka ? 
   * Jakie prawa zapisane w konstytucji R.P.uważacie za najważniejsze – uzasadnijcie swoje  
      wypowiedzi! 
   * Wyliczcie organizacje pozarządowe chroniące prawa człowieka ! 
 
4. Podział klasy na 5 grup i przydział materiałów pomocniczych z instrukcją .W trakcie 
    odszukiwania odpowiedzi przez uczniów nauczyciel rysuje na tablicy tabelę, do której 



    będą zapisywane wyszukiwane treści. 
 
Prawa polityczne Prawa osobiste Prawa socjalne Prawa ekonomiczne 
    

 
 
 
 
 
 
 

           
5. Po uzupełnieniu w/w tabeli, nauczyciel dzieli klasę na 9 trzyosobowych grup, które siadają 
    przy wyznaczonych stanowiskach komputerowych. Poszczególne zespoły na stronie inter- 
    netowej www.amnesty.org.pl odszukują informacje o represjonowanych więźniach polity- 
    cznych na świecie i redagują w systemie WORD list interwencyjny o uwolnienie więźnia. 
 
6. Na zakończenie lekcji nauczyciel zbiera listy, które oceni na przyszłą lekcję. Oprócz tego 
    wynagradza ocenami najbardziej aktywne osoby w klasie. 



Materiał pomocniczy nr 1 
Światło J., Za kulisami bezpieki i partii.,s.37 
 
Jakie prawa zostały złamane w opisanym przypadku? 
 



Materiał pomocniczy nr 2 
Światło J., Za kulisami bezpieki i partii.,s. 50-51 
 
Jakie prawa zostały złamane w opisanym przypadku? 
 

 
 



Materiał pomocniczy nr 3 
Światło J., Za kulisami bezpieki i partii., s.67 
 
Jakie prawa zostały złamane w opisanym przypadku? 
 
 

 
 



Materiał pomocniczy nr 4 
Światło J., Za kulisami bezpieki i partii.,s.72-73 
 
Jakie prawa zostały złamane w opisanym przypadku? 
 

 
 

 
 
 
 



Materiał pomocniczy nr 5 
Zeszyt Niezależnej Myśli Lekarskiej, nr 1/1984, s. 19 
Jakie prawa zostały złamane w opisanym przypadku? 





 

 
 



 
    
 


