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Prvi koraki 
Na pot metodičnemu priročniku za učenje o 
človekovih pravicah 

Pred vami je že drugi natis metodičnega priročnika Prvi koraki. Zaradi izredno pozitivnega odziva 
učiteljev, vzgojiteljev in drugih mladinskih delavcev, ki so v roke dobili priročnik, ki smo ga natisnili 
leta 1999, in zaradi stalnega povpraševanja po njem, smo se odločili za njegov ponatis. 

Priročnik je namenjen pedagoškim delavcem in drugim, ki delajo z otroki ali mladino, in si želijo svoje delo 
obogatiti z interaktivnimi pristopi in temami, ki se dotikajo človekovih pravic. Izkušnje so pokazale, da 
vztrajno vpletanje teh tem v učno snov in ustvarjanje učnega okolja, kjer se spoštujejo človekove pravice 
vsakega in vseh, pomaga pri gradnji prijaznega in stimulativnega okolja za vse, ki se v njem znajdejo.

Priročnik približa in pojasni osnovna načela človekovih pravic in ponudi nekaj načinov, kako človekove 
pravice poučevati. Je orodje, ki bo tako že izkušenim, kot tistim z manj ali nič izkušnjami omogočilo, da 
sami oblikujejo svoje ure in vanje prepletejo različne učne pristope.

Upamo, da bo priročnik Prvi koraki vzpodbudil odprti pogovor, sprejemanje različnih stališč ter pozitivno 
prispeval k oblikovanju samostojnih in razmišljujočih posameznikov, ki bodo poskrbeli, da bo jutrišnji svet 
zgrajen na spoštovanju človekovih pravic vseh.

Želimo vam veliko zanimivih pogovorov, konstruktivnih zaključkov in smeha pri oživljanju priročnika Prvi 
koraki v resničnosti učilnic!

Kristina Božič in Simona Kemperle

Priročnik lahko fotokopirate, prirejate ali prevajate.  
Če bi želeli svoj lastni izvod (brezplačna publikacija) pa nam pišite na:

Amnesty International Slovenije
Beethovnova 7
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 426 93 77 
Faks: (01) 426 93 65
Spletna stran: http://www.amnesty.si 
Elektronski naslov: amnesty@amnesty.si
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Prvi koraki so namenjeni učiteljem in vsem tistim, ki se kakorkoli ukvarjajo z mladimi in 
bi radi v svoje izobraževalno delo vključili učenje o človekovih pravicah. Zasnovani so  
kot učni priročnik za učitelje, hkrati pa lahko služijo kot vir za oblikovanje tovrstnih 

dejavnost v različnih učnih okoljih. 

Glavni namen besedila je učiteljem približati osnovna načela in pristope k učenju o človekovih 
pravicah ter jih usposobiti za oblikovanje lastnih učnih ur in razvijanje učnih spretnosti. 
Tovrstna zasnova omogoča uporabo učbenika tako učiteljem, ki imajo bolj malo (ali pa sploh 
nič) izkušenj  na področju učenja o človekovih pravicah, kakor tudi tistim, ki želijo svoja znanja 
in spretnosti na tem področju poglobiti.

Priročnik je oblikovan tako, da lahko temo človekovih pravic uvedete v svoje delo na katerikoli 
stopnji saj vsebuje primere zaključenih, metodično oblikovanih učnih ur, ki so prilagojene 
različnim starostnim stopnjam – od osnovnošolcev na razredni in predmetni stopnji do najst-
nikov v srednjih šolah in odraslih. Pri oblikovanju učnih ur, ki so navedene v priročniku, sta 
imeli praktičnost in uporabnost prednost pred poukom gole teorije.

Priročnik je nastal kot odgovor na potrebo, ki so jo izrazili člani Amnesty International in aktivisti 
iz raznih držav Srednje in Vzhodne Evrope. Originalna verzija, napisana v angleškem jeziku, 
je nastala na Mednarodnem sekretariatu Amnesty International v Londonu kot kompilacija 
uspešnih in preizkušenih učnih ur iz učbenikov ter priročnikov različnih držav z dolgoletno 
tradicijo na področju učenja človekovih pravic. 

Zahvaljujemo se posameznikom in organizacijam, ki so podprle nastanek priročnika s svojim 
znanjem ter gradivi, iz katerih so prevzeti in prilagojeni nekateri deli: “Citizenship Founda-
tion” – Velika Britanija, “Centre International de Formation a L’Enseignement des Droits de 
L’Homme” –  Švica, Svetu Evrope, Davidu Shimanu – AI ZDA, Geraldu Kadorju – AI Avstrija, 
Gerardu Mensinku in Harryju Hummelu – AI Nizozemska, “Humanities Education Centre 
Tower Hamlets PDC” – Velika Britanija, “Minority Rights Group” – Velika Britanija, “The Neth-
erlands Helsinki Commitiee” - Nizozemska, “Save the Children Fund” - Švedska ter Williamu 
Kriedlerju in Thomasu Lickoni. 

Za pripravo, obdelavo in preizkušanje teh gradiv na različnih učnih delavnicah po državah 
Srednje in Vzhodne Evrope sta zaslužna Nick Wilson in Branka Emeršič, posebna zahvala 
pa gre mnogim mednarodnim strokovnjakom in praktikom na tem področju (Felisi Tibbits, 
Nancy Flowers, Hughu Starkeyju, Jani Kviečinski, Corini Leca, Jani Ondráčkovi in Cheryl Law), 
ki so s svojimi komentarji dodatno poskrbeli za uporabnost, strokovnost in kakovost gradiv.

Razen mnogih vzhodnih in srednjeevropskih držav, ki so že prevedle Prve korake v svoje jezike, 
so pokazali interes za uporabo teh gradiv tudi v drugih delih sveta. Nekaj prevodov in origi-
nalno, angleško verzijo, lahko najdete tudi na spletnih straneh interneta na sledečem naslovu: 

http://erc.hrea.org/Library/First_Steps/
V Sloveniji je priročnik prebrala in delno tudi preizkusila skupina učiteljev iz osnovnih in srednjih 
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šol. Ugotovili smo, da bodo Prvi koraki v slovenskih razmerah uporabni tako na razredni stopnji 
osnovnih šol kot tudi na predmetni stopnji, predvsem seveda za učitelje predmetov etika in 
družba oziroma državljanska vzgoja in etika, na srednješolski ravni pa pri vseh družboslovnih 
predmetih. Prav tako je pričujoči priročnik izredno uporaben  tudi za pripravo razrednih ur in 
bo razrednikom vsekakor v pomoč.

Ker pa je naša želja predstaviti človekove pravice ne zgolj kot neko dodatno vsebino, pač 
pa v vseh njihovih življenjskih dimenzijah, priporočamo uporabo priročnika tudi pri ostalih 
predmetih. V priročniku so podrobno navedeni primeri, kako se lahko učenje o človekovih 
pravicah vključi ne le kot interdisciplinarni del učne snovi različnih predmetov, pač pa tudi v 
samo življenje v šoli.

O pomenu in potrebnosti tovrstnih učnih gradiv pa naj bo ob koncu navedeno še razmišljanje 
profesorice angleškega in latinskega jezika na OŠ Nove Jarše Alenke Gabrovšek, ki je priročnik 
preizkušala pri pouku angleškega jezika:

“Nujno je, da se z učenci pogovarjamo o pravicah, vrednotah in podobnih temah. S tem se 
v razredu zmanjšuje nestrpnost in spodbuja odgovornost. Oblikujejo se razredi, ki postajajo 
zreli za sproščene načine poučevanja, ki se danes zahtevajo od učitelja. 

Nemogoče je poučevati na prijazen način v razredu, ki deluje uspešno le ob avtoritativnem 
poučevanju ‘trde roke’. Na prijaznost se odzivajo z neprijaznostjo, na moč in oblast pa z 
ubogljivostjo. V takih razredih je nujno, da se otroci učijo odgovornosti. S tem jim je dana 
možnost, da začutijo svet veselja, radosti, svobode in sproščenosti brez nasilja in pritiskov.

Moja velika želja je, da šola ne bi bila le ustanova za pridobivanje znanja, ampak da bi otro-
kom pomagala, da bi se počutili varni in srečni, ter da jih ne bi bilo potrebno ustrahovati, da 
bi delali sebi dobro. Ta knjiga je majhen, vendar dragocen korak za dosego tega cilja.”

Naj ob koncu poudarimo, da lahko Prve korake fotokopirate, prevajate in prirejate po svoji želji.

Branka Emeršič in Alenka Elena Begant, prof.
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Kaj so človekove pravice?1

Korenine zgodovinskega razvoja človekovih pravic zasledimo v vseh velikih svetovnih dogod-
kih, saj je uveljavljanje človekovih pravic osnova vsakega boja za svobodo in enakopravnost. 
Temeljne človekove pravice, kakršni sta spoštovanje človeškega življenja in človekovo dosto-
janstvo, so del večine svetovnih religij in filozofij.

 Človekove pravice pripadajo ljudem že zato, ker so človeška bitja; tako jih včasih imenu-
jemo tudi “naravne pravice”.

 Človekovih pravic ni potrebno kupiti, si jih prislužiti ali podedovati; so “neodtujljive”. Nihče 
jih nima pravice iz kakršnegakoli razloga komurkoli odvzeti. 

 Standardi človekovih pravic predpisujejo, kaj morajo vlade storiti za svoje državljane in 
tudi, česa svojim državljanom ne smejo napraviti. Kot velja, da ima vsaka oseba človekove 
pravice, velja tudi, da je vsaka oseba dolžna spoštovati človekove pravice drugih.

Ljudem pripadajo človekove pravice tudi, če njihove države teh pravic ne priznavajo ali ne 
varujejo. Tako so na primer v časih sužnjelastništva v Združenih državah Amerike sužnji 
pravice imeli, vendar so jim bile kršene.

Kategorije pravic

O pravicah lahko razmišljamo na različne načine. Pogosto jih razvrščamo v tri kategorije.

1. Državljanske in politične pravice. Te se navezujejo na svobodo in vključujejo pravico do 
življenja, prostosti in osebne varnosti, pravico do odsotnosti nasilja in suženjstva, pravico 
do političnega udejstvovanja, svobode prepričanja, izražanja, misli, vesti in veroizpovedi 
ter pravico do združevanja in zborovanja. 

2. Ekonomske in socialne pravice. Te se nanašajo na ekonomsko in socialno varnost. 
Mednje sodijo pravica do dela, izobrazbe, zadovoljivega življenjskega standarda, hrane, 
bivališča in zdravstvene oskrbe.

3. Okoljske, kulturne in razvojne pravice. Te vključujejo pravico do življenja v neonesnaže-
nem in uničenja obvarovanem okolju ter pravico do kulturnega, političnega in ekonom-
skega razvoja.

Ne glede na to, kako jih razvrstimo, so vse enako pomembne, saj je vsaka enako pomemben 
del celote. Če je ogrožena ena pravica, so s tem ogrožene vse.
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Splošna deklaracija človekovih pravic

Najbolj široko sprejet dokument o človekovih pravicah je Splošna deklaracija človekovih 
pravic. Njeno osrednje sporočilo je prirojena vrednost vsakega človeškega bitja. Izjavo so 
10. decembra 1948 soglasno sprejeli Združeni narodi, čeprav se je osem držav glasovanja 
vzdržalo. Deklaracija določa seznam osnovnih pravic vsakega človeškega bitja ne glede na 
raso, barvo, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodno ali socialno pripadnost, 
premoženje, rojstvo ali kakršnokoli drugo okoliščino. Deklaracija potrjuje, da so se vlade posa-
meznih dežel zaobljubile, da bodo spoštovale določene pravice ne le svojih državljanov, temveč 
tudi državljanov drugih držav. Z drugimi besedami, državne meje ne smejo predstavljati ovire 
pri zagotavljanju človekovih pravic. Od leta 1948 je Splošna deklaracija človekovih pravic 
mednarodni standard za človekove pravice. Leta 1993 je na svetovni konferenci 171 držav, 
ki predstavljajo 99 odstotkov svetovnega prebivalstva, ponovno potrdilo svojo zavezanost 
spoštovanju človekovih pravic. 

Pravni status 
 
Čeprav je Splošna deklaracija človekovih pravic osnova večine mednarodnih zakonov o člo-
vekovih pravicah, sama po sebi ni uradno zavezujoč dokument. Kljub temu ima kot osnovni 
dokument o načelih težo v svetovnem javnem mnenju. Njena načela so dobila pravno veljavo 
z oblikovanjem Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah ter Mednarodnega 
pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (oba sta bila sprejeta l. 1966 in veljata od 
l. 1976). Države, ki so sprejele te dogovore, so se obvezale, da bodo izdale zakone, ki bodo te 
pravice varovali, vendar do danes več kot polovica držav vsega sveta Mednarodnega pakta 
o državljanskih in političnih pravicah ter Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in 
kulturnih pravicah ni ratificirala.

Obstajajo tudi regionalne zakonske ureditve, ki izhajajo iz Splošne deklaracije človekovih 
pravic. Tako poznamo Afriško listino o človekovih pravicah, Evropsko konvencijo o človeko-
vih pravicah in Ameriško konvencijo o človekovih pravicah. Tudi mnoge državne zakonodaje 
zagotavljajo spoštovanje človekovih pravic. 

Prva razmišljanja o pravicah

V pomoč pri uvodnem razmišljanju o človekovih pravicah vam bo, če si zapišete, katere 
pravice bi po vašem mnenju morale biti človekove pravice. Če delate v skupinah, opra-
vite to nalogo samostojno, nato pa svoje ideje predstavite ostalim. Oglejte si Splošno 
deklaracijo človekovih pravic v petem delu priročnika. Primerjajte svoj seznam človekovih 
pravic s pravicami, določenimi v Splošni deklaraciji človekovih pravic. Ali so pravice, ki 
ste jih našteli, zapisane v Splošni deklaraciji človekovih pravic?
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Kaj je učenje o
človekovih pravicah?
Učenje o človekovih pravicah je izobraževanje o človekovih pravicah, hkrati pa tudi vzgoja 
za spoštovanje človekovih pravic.

 Učenje ljudi o mednarodnih zakonih ali o kršitvah človekovih pravic (npr. o mučenju) je 
izobraževanje o človekovih pravicah.

 Učenje o tem, kako spoštovati in braniti pravice, je vzgoja za spoštovanje človekovih 
pravic.

Namen učenja o človekovih pravicah je človeku pomagati, da bi se razvil do stopnje, na ka-
teri bi razumel pomen človekovih pravic in kjer bi čutil, da so pomembne in bi morale biti 
spoštovane in ščitene.

Pričujoči priročnik vam bo v pomoč pri izobraževanju o človekovih pravicah, kakor tudi pri 
vzgoji za spoštovanje človekovih pravic. Dejavnosti v predlaganih učnih urah učencem po-
magajo osvojiti SPRETNOSTI, ZNANJA in STALIŠČA, ki jih bodo potrebovali, da bi zaživeli 
v svetu, kjer človekove pravice ne bodo kršene. Vse troje je vključeno prav v vsako učno uro 
skozi METODIČNE oblike sodelovanja in vzajemnega učenja. 

Kot najbolj učinkovit in najbolj vpliven način za razvijanje spretnosti, stališč in znanj tako 
otrok kot tudi odraslih so se izkazale DEJAVNOSTI V RAZREDU, ki temeljijo na sodelovanju 
vseh udeležencev v učni situaciji. S pomočjo diagrama na strani 6 si boste lažje predstavljali 
razmerja med spretnostmi, znanji, stališči in metodičnimi oblikami, ki temeljijo na sodelo-
vanju. Za nadaljnjo razlago tega modela ter za svetovanje pri spoznavanju in razčlenjevanju 
dejavnosti za učenje o človekovih pravicah glejte tudi str. 41.

Med SPRETNOSTI prištevamo poslušanje drugih, razčlenjevanje moralnih vprašanj, 
sodelovanje, sporazumevanje, reševanje problemov in vzpostavljanje statusa quo. Te 
spretnosti učencu pomagajo:

 analizirati svet okrog sebe, 
 razumeti, da je poznavanje človekovih pravic način, kako izboljšati kakovost lastnega 

življenja in kakovost življenja drugih,
 delovati za zaščito človekovih pravic.
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ZNANJA, kot so zavedanje dejstva, da listine o človekovih pravicah obstajajo, pozna-
vanje pravic, ki jih listine vsebujejo, vednost o tem, da so te pravice splošno veljavne in 
neodtujljive, ter zavedanje posledic kršenja človekovih pravic otroku pomagajo zaščititi 
svoje pravice ter pravice drugih.

Usvajanje STALIŠČ, kot so zavedanje, da so človekove pravice pomembne, zavest o tem, 
da je človekovo dostojanstvo prirojeno vsakomur, da moramo pravice spoštovati, da je 
sodelovati koristnejše kot prepirati se, da smo za svoja dejanja odgovorni in da lahko, če 
si prizadevamo, naredimo svet lepši, učencu pomagajo pri njegovem moralnem razvoju 
in ga pripravljajo na pozitivno udejstvovanje v demokratični družbi.

DEJAVNOSTI V RAZREDU  temeljijo na sodelovanju vseh udeležencev v učni situaciji in 
interaktivnem učenju ter tako učence dejavno vpletajo v proces usvajanja novih spretnosti, 
znanj in stališč. Namesto da bi pasivno sprejemali učiteljeva strokovna znanja, postanejo 
učenci skupaj z učiteljem aktivni raziskovalci sveta okrog sebe. Takšne metode dela so 
še posebej primerne pri učenju o človekovih pravicah, kjer pogosto obstajajo različni 
pogledi na eno temo oziroma ne moremo podati “pravilnega” odgovora na dano situacijo.

Spoznavanje osnovnih načel skozi igro

Morda vam bo naslednja dejavnost pomagala pri razmišljanju o pravicah. Najboljše je, 
če jo izvedete v skupinah. Vsaka skupina si ogleda deset členov Splošne deklaracije člo-
vekovih pravic (glej str. 162). Prva skupina prebere 1., 4., 7., 10., 13., 16., 19., 22., 25. in 
28. člen, druga skupina 2., 5., 8., 11., 14., 17., 20., 23., 26. in 29. člen, tretja skupina pa 
3., 6., 9., 12., 15., 18., 21., 24., 27. in 30. člen. Poskušajte ugotoviti, iz katerih osnovnih 
načel izhajajo členi. Skupine naj se pogovorijo o ugotovitvah. Ugotovite, zakaj so ta na-
čela pomembna. Kaj bi se spremenilo, če bi v Sloveniji vsi spoštovali ta načela? Kako bi 
se npr. spremenilo sodelovanje občanov in lokalnih oblasti? Verjetno boste ugotovili, da 
členi izhajajo iz sledečih osnovnih načel:

 enakopravnost odgovornost solidarnost
 identiteta pravičnost strpnost
 mir svoboda varnost
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Dejavniki, ki so prisotni pri učenju o človekovih pravicah.

Metode

StališčaZnanja

Spretnosti
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Pogosta vprašanja o
učenju o človekovih pravicah 
Sledeča vprašanja si pogosto zastavljajo učitelji, ki razmišljajo o tem, da bi učenje o človekovih 
pravicah vključili v svoje poučevanje. Odgovori so kratki, a vam bodo pomagali pri reševanju 
nekaterih dilem.

Vprašanje: “Otroke je treba učiti odgovornosti, ne le pravic.”
Odgovor: Priročnik enakovredno obravnava oboje, torej pravice in dolžnosti. Učne ure so 
zasnovane tako, da pokažejo, da se pravice ene osebe končajo tam, kjer se pričnejo pravice 
druge osebe, in da je vsak dolžan spoštovati pravice drugih. 

Vprašanje: “Ali teme o človekovih pravicah ne bodo prestrašile mlajših učencev?”
Odgovor: Učenje o človekovih pravicah je nekaj pozitivnega, ne negativnega, saj učenci spo-
znavajo svoje neodtujljive pravice in pomen človeškega dostojanstva. Seveda ne zadostuje le 
seznanjanje s kršitvami človekovih pravic, ki lahko stresno vpliva na majhne otroke. Učenje 
o človekovih pravicah je drugačno, saj ob spoznanju, da se slabe stvari dogajajo, ponuja 
tudi možnost usvajanja spretnosti, s katerimi učenci lahko dejavno posežejo v dogajanje in 
spremenijo stanje v nekaj pozitivnega.

 
Vprašanje: “Kaj če učenci zastavijo vprašanje, na katerega ne znam odgovoriti?”
Odgovor: Pri učenju o človekovih pravicah se le redko srečamo s preprostimi odgovori. Na 
zapletena moralna vprašanja ne moremo odgovoriti z “da” ali “ne”. Postavljanje vprašanj je v  
procesu učenja o človekovih pravicah veliko pomembnejše kot iskanje “pravilnega” odgovo-
ra. Ko učencem predstavimo tak zapleten primer in jih spodbudimo k razmišljanju, jih hkrati 
učimo, kako ravnati v takšnih okoliščinah v bodoče. Drugi del priročnika podrobneje poja-
snjuje uporabne dejavnosti v razredu, ki so vam pri delu lahko v pomoč, da skupaj z učenci 
raziščete problematiko človekovih pravic, ne da bi vam bilo potrebno “pravilno” odgovoriti 
na vsako vprašanje.

Vprašanje: “Zakaj uporabljati igro?”
Odgovor: Vemo, da se dosti več naučimo in si tudi bolje zapomnimo, če lahko nekaj naredimo 
sami. Samo poslušanje ni dovolj. Čeprav so učne ure, predlagane v tem priročniku, pogosto 
zabavne in dinamične, imajo zelo resne cilje. Običajno se ukvarjajo z razlago temeljnih kon-
ceptov človekovih pravic. Ti cilji so zapisani na začetku vsake učne ure (gl. tudi str. 4).
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Vprašanje: “Nimamo dovolj gradiva in/ali fotokopirnega stroja.”
Odgovor: Večina dejavnosti je zasnovanih tako, da ne potrebujemo dragih dodatnih gradiv 
ali fotokopirnega stroja.

Vprašanje: “Imamo predmet etika in družba oziroma državljanska vzgoja in etika, nimamo 
pa predmeta “človekove pravice”.”
Odgovor: Spretnosti, znanja in stališča, povezana s človekovimi pravicami, lahko v praksi 
poučujemo pri različnih predmetih (glej stran 22).

Vprašanje: “Želim poučevati tudi odrasle.”
Odgovor: Priročnik je namenjen šolskemu delu, vendar lahko mnoge dejavnosti uporabimo 
tudi pri delu z odraslimi. Drugi del priročnika vsebuje zamisli za razvijanje vaših lastnih učnih 
ur; organizacije, naštete v šestem delu, pa vam lahko svetujejo, kako o človekovih pravicah 
poučevati odrasle. 

Vprašanje: “Starši, učitelji in ravnatelj pravijo, da je učenje o človekovih pravicah politična 
indoktrinacija.”
Odgovor: Poznavanje človekovih pravic omogoča ljudem boljše in dejavnejše sodelovanje v 
družbi in njenem političnem sistemu. Seveda je potrebno ločevati te spretnosti od strankar-
skih političnih spretnosti. Učitelj nosi veliko odgovornost, saj mora biti v razredu strankarsko 
in nasploh ideološko nevtralen. 

Vprašanje: “Kakšna je razlika med državljansko vzgojo, moralno vzgojo, vzgojo za mir, med-
kulturno vzgojo in reševanjem konfliktov? Kam sodi učenje o človekovih pravicah?” 
Odgovor: Vsi našteti predmeti se dotikajo in delno prekrivajo (glej diagram 2). Tako bi bila 
lahko npr. učna ura o medsebojnem spoštovanju uporabljena pri kateremkoli izmed naštetih 
predmetov; učno uro, ki bi se posvečala samo listinam o človekovih pravicah, pa bi uporabili 
le pri učenju o človekovih pravicah. 

Skupna lastnost vseh naštetih predmetov je, da izhajajo iz enakih metodičnih stališč in teme-
ljijo na vzajemnem sodelovanju vseh udeležencev v učni situaciji. Diagram 2 nam kaže, da se 
učne vsebine naštetih predmetov deloma prekrivajo, medtem ko je z diagrama 3 razvidno, 
da so metodična sredstva, ki jih pri pouku teh predmetov uporabljamo, skoraj identična. 
Pomembno je vedeti, da imajo vsi ti predmeti enak cilj: pomagajo učencem usvojiti in razviti 
spretnosti, stališča ter znanja, ki jih bodo potrebovali pri oblikovanju ozaveščenih moralnih 
odločitev o svetu in pri iskanju svojega mesta v njem. 
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Diagram 1 - Učne vsebine predmetov se deloma prekrivajo.

Diagram 2 - Metode, ki jih uporabljamo pri pouku teh predmetov, so skoraj identične.

Učenje o človekovih pravicah

Vzgoja za mir,
 medkulturna
      vzgoja,...

Državljanska
vzgoja

1 Kljub zavzemanju za enakopravnost spolov smo se zaradi lažje razumljivosti in preglednosti besedila odločili 
za dosledno uporabo nevtralne oziroma moške oblike naslavljanja. Izjeme so besedila za delo v razredu oziroma 
učni lističi, kjer nastopata obe obliki. (op. ur.)
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Sredstva

“Človekovih pravic ne moremo poučevati na način, ki ne spoštuje človekovih pravic.”
češki učitelj

Ta del vsebuje poglavja:

Raziskovanje naravnanosti šolskega okolja do človekovih pravic .....12

Kako človekove pravice vključiti v učni načrt? ..........................................21

Uporabne dejavnosti v razredu ......................................................................26

Predlogi za oblikovanje lastnih učnih ur o človekovih pravicah .........41

Vrednotenje učnih ur o človekovih pravicah .............................................45
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Raziskovanje
naravnanosti šolskega okolja 
do človekovih pravic

Razumevanje človekovih pravic najlažje dosežemo, če jih vsakodnevno izvajamo. Nji-
hova prisotnost v šolskem vsakdanu omogoča usvajanje tega razumevanja in podkrepi 
formalno učenje o abstraktnih pojmih, kot so svoboda, strpnost, poštenje ali iskrenost. 
Današnja oblika šole učence žal pogosto odvrača od spoštovanja človekovih pravic, 
namesto da bi jih k njemu spodbujala. Često med učenci prihaja do predsodkov ali 
sumničenj in s tem do kršenja človekovih pravic nekaterih učencev na šoli. Če smejo 
učenci npr. med odmorom neovirano žaliti sošolce, ki pripadajo manjšinskim, religi-
oznim ali etničnim skupinam, to na neverbalni ravni pomeni, da je nestrpnost na šoli 
sprejemljiva. Če hočemo, da bi bilo učenje o človekovih pravicah uspešno, moramo 
tovrstna neverbalna sporočila spremeniti.

Kakšna je trenutna naravnanost vašega šolskega 
okolja do človekovih pravic?

Preberite spodnja vprašanja in razmislite o vašem šolskem okolju. Cilj teh vprašanj ni kritika 
obstoječega šolskega sistema, temveč ustvarjanje spodbudnega šolskega okolja, v katerem 
bi bile človekove pravice prisotne skozi vse ravni šolskega življenja in dela. To bo vaše učenje 
o človekovih pravicah zares olajšalo.

Odnosi med učenci

 Ali prihaja do nasilja ali verbalnega poniževanja (npr. zmerjanja, žalitev)?
 Ali obstajajo predsodki do posameznih učencev (npr. predsodki do pripadnikov verskih sku-

pin, deklet ali učencev, ki pripadajo etničnim manjšinam oz. prihajajo iz begunskih družin)? 
 Se kaj spremeni, ko se učenci zaradi nasilja pritožijo? Ali je njihova pritožba učinkovita?

Odnosi med učitelji in učenci

 Ali od učencev pričakujemo, da bodo učitelje ubogali tudi, če ne razumejo njihovih navodil?
 Imajo učenci možnost sodelovanja pri ustvarjanju in izvajanju šolskih pravil? 
 Se ocenjevalni sistem uporablja tudi za vzpostavljanje discipline oziroma za povzdigovanje 

redkih na račun večine?
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 Ali učitelji ponižujejo učence? So disciplinske zahteve humane? 
 Ali na šoli deluje dijaška skupnost? Ali dobiva vse potrebne informacije o delu šole?
 Ob kakšnih priložnostih lahko učenci vidijo ravnatelja?
 Ali so vrata ravnateljeve pisarne odprta ali zaprta? 
 Ali učitelji kličejo učence po imenih ali po priimkih?
 Ali so vsi učenci obravnavani enakovredno?
 Ali obstaja svet učencev? So učenci v svet demokratično izvoljeni/izbrani?
 Ali predstavniki učencev enakovredno sodelujejo pri sprejemanju odločitev v svetu šole?

Odnosi med učitelji in ravnateljem

 Se učitelji bojijo pritožiti se ali predlagati nekaj ravnatelju?
 Ali učitelji različnih predmetov občasno skupaj predstavijo obravnavane teme?
 Si učitelji med seboj izmenjujejo pedagoške izkušnje?
 Ali učitelji pri skupinskem delu delujejo usklajeno?
 Imajo vsi učitelji možnost soodločanja pri upravljanju šole?
 So vsi učitelji obravnavani enakopravno?
 Kakšni so odnosi med učitelji in šolskimi avtoritetami?

Odnosi med učitelji in starši

 Se starši pritožijo, če se ne strinjajo z načinom, kako učitelji ravnajo z njihovimi otroki 
oziroma če se ne strinjajo z učnimi vsebinami, metodami ipd.?

 Ali starše skrbi, da bi pritožbe lahko poslabšale položaj njihovega otroka v šoli?
 Ali starši sodelujejo pri upravljanju šole? Je to sodelovanje učinkovito? Kako bi ga lahko 

izboljšali?

Šolska pravila in postopki

 Katere so tiste vrednote, ki jih šolska pravila podpirajo?
 Se od učencev pričakuje, da se bodo slepo držali vseh pravil samo zavoljo discipline? 
 Obstajajo pravila, ki učence ponižujejo?
 So kazni neustrezne oziroma nepravične?
 So veljavna šolska pravila enaka za vse učence?
 Lahko učenci sodelujejo pri oblikovanju pravil ali pa so ta že vnaprej določena oziroma 

nespremenljiva?

Fizično okolje

 So bivalni pogoji v šolski zgradbi ustrezni?
 Je v bližini šole igrišče? 
 So v učilnicah zavese in rastline?
 Ali učenci sodelujejo pri urejanju in spreminjanju učilnice v prijetnejši postor?
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 So slike, pesmi in drugi pisni ali praktični izdelki učencev razstavljeni na vidnem mestu? 
So razstavljeni tudi izdelki manj sposobnih učencev?

 So učna gradiva in učni pripomočki dostopni vsem učencem ne glede na njihov spol ali 
socialni položaj?

 Imajo učenci prostor, kjer lahko varno pustijo svojo lastnino?
 Imajo prostor, kjer so lahko sami?

Kaj lahko storimo, da bi izboljšali naravnanost  
šolskega okolja do človekovih pravic? 

Zgornja vprašanja so bila osredotočena na nekatera področja človekovih pravic v šoli. V nada-
ljevanju so našteti konkretni predlogi, ki vam lahko pomagajo izboljšati naravnanost šolskega 
okolja do človekovih pravic. Predlogi izhajajo iz ideje, da bodo učenci pravila bolj spoštovali, če 
bodo lahko sodelovali pri njihovem oblikovanju in pri določanju ukrepov za tistega, ki jih krši. 

Nasilje, konflikti in predsodki med učenci

Učitelji in učenci lahko skupaj razvijejo posebne načine reševanja takšnih situacij, sestavijo 
svoj kodeks nenasilnega obnašanja na šoli. Kot primer naj služi postopek ukrepanja pri na-
silnih konfliktih:

 Ustavite fizično ali verbalno agresijo.
 S pomočjo kratkega opisa dogodkov, kot ga predstavijo vpleteni in prisotni učenci, 

ugotovite bistvo problema.
 Omogočite učencem, da eden za drugim umirjeno govorijo; pomirite razburjene.
 Vprašajte učence po predlogih za rešitev konflikta in imejte pripravljen tudi lasten 

predlog ali dva. 
 Pogovorite se o različnih možnostih iskanja pravične rešitve.
 Dogovorite se za potek dogodkov in ga izpeljite. Če ni učinkovit, se z učenci dogo-

vorite za drugačno rešitev. 
 Prikažite dogodek v razpravi, zgodbi, skozi igro vlog ali z umetniško upodobitvijo. 

Učencem predlagajte, naj dogodek primerjajo s podobnimi pripetljaji.
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Pravila

Učencem dovolite predlagati spremembe pravil, če ugotovijo, da so nekatera nepotrebna 
ali nepravična. Če se želimo izogniti zmedi in kaosu, se moramo vsi držati pravil. Pravila pa 
lahko občasno preverjamo, da ugotovimo, ali so še ustrezna. Učitelj mora biti pripravljen 
na kompromise, če učenci predlagajo spremembo, ki bi lahko prispevala k vzpostavljanju 
učinkovitejšega šolskega reda. Učenci bodo tako čutili večjo odgovornost do pravil in jih tudi 
bolj spoštovali.

Razredne ure
(Prirejeno po T. Lickona: Educating for Character, str. 149-151.)

Razredne ure so lahko prvi pomemben korak k spreminjanju naravnanosti šolskega okolja 
do človekovih pravic. V nadaljevanju so predstavljeni koraki, kako pričeti z razrednimi urami, 
ki bodo hkrati tudi del učenja o človekovih pravicah. Pri tem je pomembno vedeti, da bo 
potrebne nekaj vaje, preden se boste tako vi kot tudi vaši učenci naučili uživati in sodelovati 
na srečanjih. Naj vam ne vzame poguma, če vaši prvi poskusi ne bodo popolnoma uspeli. 

Razredne ure lahko uporabite za vključevanje učencev v načrtovanje prihodnjih učnih ur, za 
reševanje razrednih problemov, ali pa jih izkoristite preprosto za to, da ste z učenci skupaj 
kot skupina. Pomembno pri teh urah je, da učencem pomagajo sodelovati, kar je ena naj-
pomembnejših spretnosti varovanja človekovih pravic. V nadaljevanju so naštete različne 
oblike razrednih ur. Vprašanja, ki so našteta ob vsaki obliki, lahko zastavljate učencem, da bi 
jih spodbudili k sodelovanju. 

Da bi bile razredne ure res učinkovite, se morajo učenci počutiti dovolj varne, da bodo pri-
pravljeni razkriti svoje občutke. Če jih želite k temu spodbuditi, je modro, da jih ne silite h 
govoru, če tega ne želijo; spoštujte njihovo pravico do molka, saj bodo tako na prihodnjih 
srečanjih raje spregovorili. 

Naštete predloge prilagodite tako, da bodo ustrezali starosti vaših učencev. 
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Tipi razrednih ur

Dobre novice!!! 
Učencem zastavljamo vprašanja, kot je npr.: 
“Kdo ima kakšno dobro novico?”

Krog
Za delo v krogu uporabite enega od naštetih začetkov stavka. Vsak se lahko odloči, 
ali bo govoril ali ne. Ko so prišli na vrsto vsi učenci, lahko uporabite posamezne 
zamisli učencev kot izhodiščno točko za razpravo. Nekaj primerov začetkov stavka:

 “Pri našem razredu mi je všeč...”
 “Mislim, da bi bil naš razred kot skupnost boljši…”
 “Mislim, da bi se morali odločiti...”
 “Zanima me, zakaj...”
 “Skrbi me, ker...”
 “Želim si, da...”

Čas za pohvalo
Učitelj izbere enega ali dva učenca, nato pa povabi sošolce, da povedo, kaj pri njiju 
občudujejo oziroma jim je všeč. 

Zastavljanje ciljev
Pogovorite se o ciljih današnje ure, dneva, tedna, enote učnega načrta, šolskega 
leta.

Določanje pravil
Zastavljamo vprašanja, kot so: 
 “Kakšna pravila potrebujemo pri delu v razredu?”
 “Kaj pa pri uri športne vzgoje?”
 “In za obisk živalskega vrta?” 

Razredna ura, pri kateri ovrednotimo pravila
Učenci zapišejo in nato razpravljajo o odgovorih na vprašanja: 
 “Kaj so šolska pravila?”
 “Zakaj jih imamo?”
 “Ali so dobra?”
 ”Če bi lahko spremenil eno pravilo, katero bi izbral?”

Nadaljevanje na naslednji strani...
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Vrednotenje
Učencem zastavljamo vprašanja, kot so: 
 “Kaj je bilo danes dobro?”
 “Kaj lahko naredimo, da bo jutrišnji dan boljši?”
 “Kako lahko neko dejavnost v prihodnje izboljšamo?”

Refleksije
Učencem zastavljamo vprašanja, kot je:
 “Kaj ste se v tej učni uri/dejavnosti/ob izdelavi projektne naloge/branju knjige
 naučili?”

Predstavitev učenčevega dela
Eden ali dva učenca predstavita svoj izdelek (šolsko ali domačo nalogo, npr. projekt 
ali zgodbo) pred razredom.
 
Težave

Težave posameznikov
Učence povprašamo: 
 “Kdo ima problem, za katerega meni, da mu ga lahko pomagamo rešiti?”

Težave skupine
Učence vprašamo: 
 “O katerem razrednem problemu bi bilo potrebno spregovoriti?”

Pritožbe in predlogi
Učence poučimo, da se zmeraj lahko pritožimo, vendar moramo imeti predlog, kako 
problem odpraviti.

Pravična razredna ura 
Če je med učenci ali med njimi in učiteljem prišlo do nesporazuma, jih pozovemo: 
 “Kako lahko ta nesporazum rešimo na način, ki bo pravičen do vseh?”
Vse predloge zberemo in o njih razpravljamo.

Težave z učnim uspehom
V tem primeru uporabimo sledeča vprašanja: 
 “Zakaj se moramo po vašem mnenju to učiti?”
 “Kako bi lahko bolje opravili domače naloge?”
 “Kako bi lahko izboljšali zadnji test?”
 ”Kako bi lahko bolje pisali prihodnji test?”

Nadaljevanje na naslednji strani...
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Razredna ura, posvečena urejanju učilnice
Učence povprašamo: 
 “Kako bi izboljšali našo učilnico?”
(Možnosti: spreminjanje ureditve učilnice, novi načini skupinskega dela, nove vzgojno-
izobraževalne igre, oglasni prostor za učence ipd.) 

Povzetek in načrtovanje dela
Učencem zastavljamo vprašanja, kot npr.: 
 “Kako učinkujejo spremembe, za katere smo se odločili?”
 “Ali jih lahko še izboljšamo?”
 
Razredna ura s temo
Učenci odgovarjajo na vprašanja: 
 “Kdo je prijatelj?”
 “Kako ga dobimo?”
 “Kaj je vest?”
 ”Kako vam pomaga?”
 “Kaj je laž?”
 ”Ali smemo kdaj lagati?”
 “Kaj je zaupanje?”
 ”Zakaj je pomembno?”
 “Kaj je pogum?”
 ”Kako ljudje kažejo pogum?”

Škatla predlogov/razredna delovna škatla
Učenci imajo v razredu škatlo, v katero mečejo predloge, o katerih se nato pogovarjajo 
na razredni uri.

Razredna ura o razrednih urah
Običajno jo pripravimo ob koncu šolskega leta in učence vprašamo:
 “Kaj vam je bilo pri naših razrednih urah všeč?”
 ”Kaj vam ni bilo všeč?”
 ”Kaj smo dosegli?”
 ”Kako bi lahko te ure prihodnje leto izboljšali?”

Dobre razredne ure so učinkovito sredstvo, s katerim lahko prepričamo tudi ravnatelja, da bi 
imela od dijaške udeležbe v svetu šole in dobro delujoče dijaške skupnosti korist vsa šola. 
Na njenih sestankih se izvoljeni predstavniki učencev lahko srečajo z učitelji in svetujejo/
predlagajo možne rešitve perečih šolskih problemov. Ker so predstavniki dolžni predstaviti 
poglede svojih razredov (ki se izoblikujejo med razrednimi urami), lahko dijaška skupnost 
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postane resničen model demokratično urejene družbe, ki učence pripravlja na aktivno vklju-
čevanje v resnično demokratično družbo.

Vaše razredne ure bodo uspešne, če bodo imele jasno obliko. Sledeči model lahko prilagodite
svoji situaciji. 

Vzorčni model razredne ure

Krog: oblikujte krog in zaprosite učence, naj molčijo.

Sestavite dnevni red: učencem navedite namen razredne ure in teme, ki jih boste 
obravnavali. 

Določite pravila: vzpostavite ali ponovite pravila za “kakovostno govorjenje in po-
slušanje”.

Oblikujte dvojice

Zastavite problem ali vprašanje: primer: “Mnogi pravijo, da je na otroškem igrišču 
veliko zmerjanja, npr. žid, cigan, čefur. Kaj lahko storimo, da bi ta problem rešili?”

Pogovori v dvojicah: učenci v dvojicah izmenjajo misli o problemu (3 do 5 minut). 
Premikajte se po razredu in spodbujajte tiste, ki so pri tem počasni.

Znak za tišino: določite znak za prenehanje pogovora v dvojicah (npr. dvignjena 
roka) in se pripravite na začetek skupinske razprave.

Skupinska razprava: več dvojic učencev povabite, naj predstavijo svoje ideje ce-
lotnemu razredu. Spodbujajte odgovore sošolcev na te ideje, zastavljajte dodatna 
vprašanja in, če je primerno, skušajte doseči sporazumno strinjanje s pobudami. 
Načrtujte dejanja in določite datum naslednjega srečanja.

Zaključek srečanja: zaključite lahko v krogu. S sklepnimi komentarji in pripombami 
povzemite, kaj se je pri razredni uri zgodilo. Povprašajte učence, česa se z razredne 
ure najbolj spominjajo, ali pa jo skupaj ovrednotite.

Ko se razred navadi na takšno obliko razredne ure, lahko učenci sami prevzamejo odgovor-
nost za njeno organizacijo. Učenci se lahko izmenjujejo pri vodenju ure, povzemajo, kar so 
povedali drugi, ali pa beležijo sklepe razreda.
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Še koristen namig, ki učence spodbuja k sodelovanju na srečanjih. Učencem zastavite vpraša-
nje, nato pa jim dajte čas, da nanj odgovorijo sami zase, preden svoje mnenje delijo s skupino.

V razmislek

Mnogi učitelji opažajo, da je opazovanje in nato spreminjanje njihovega lastnega vedenja 
pomemben korak k ustvarjanju pozitivne naravnanosti razreda do človekovih pravic. Pri tem 
vam bo v pomoč, če si boste zastavili sledeča vprašanja ali če se boste o njih pogovorili s 
sodelavci. Morda bi bilo koristno, če bi o vprašanjih kakšen teden razmišljali, hkrati pa opa-
zovali svoje vedenje v razredu ter razmišljali o stvareh, ki bi jih lahko izboljšali.

 Obravnavate učence kot posameznike? Jih kličete po osebnih imenih? Če jih, ali pazite, 
da imena izgovarjate pravilno? 

 Uporabljate očesni stik in dotik, da učencem pokažete svojo skrb in pozornost? 

 Se opravičite, kadar naredite napako?

 Ali učencem dovolite sprejemati pomembne odločitve? Npr. o naslednji obravnavani snovi, 
o načinu poučevanja, o knjigah, ki naj jih preberejo, o tem, kje naj malicajo? 

 Ali spodbujate aktivno poslušanje? Ali uporabljate kak zvočni oziroma neverbalni signal 
za ustvarjanje tišine v razredu ali pa se zalotite pri vpitju?

 Ste v razredu nasmejani?

 Ali za dobro opravljeno skupinsko delo pohvalite vso skupino? Ali spodbujate sodelovanje, 
skrbnost in miroljubnost ali pa le dobro opravljeno šolsko delo? 

 Ali zahtevate strogo določen sedežni red tudi kadar to ni nujno? Ali dovolite učencem, da 
se v skupinah prerazporejajo? 

 Ali učence označujete kot dobre in slabe?

 Se bojite zmede in hrupa, četudi ju povzroča prizadevno delo učencev? 
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Osnovnošolski učni načrt
V osnovni šoli je pritisk ocenjevanja in doseganja dobrih rezultatov za učence in učitelje 
malce manjši v primerjavi s poznejšim šolanjem, kar omogoča več manevrskega prostora za 
eksperimente in vključevanje novih vsebin v obstoječi načrt. Še posebej je situacija ugodna 
na razredni stopnji, kjer učitelj poučuje več predmetov v istem razredu, kar mu omogoča 
uporabo interdisciplinarnega pristopa k učenju o človekovih pravicah. Običajno ni težko do-
biti dovoljenja ravnatelja za vnos teh novih vsebin, ki hitro postanejo del normalnega pouka.

Izkušnje osnovnošolskih učiteljev iz Rostova na Donu, ki so učenje o človekovih pravicah 
sprejeli kot rdečo nit vseh predmetov, kažejo, da učenci na ta način laže dojemajo raznolikost 
in diferenciranost učnih predmetov ter neposredno povezavo med učnimi predmeti, ljudmi 
in realnostjo. 

Srednješolski učni načrti
Uvedba učenja o človekovih pravicah na tej stopnji je zahtevnejša, saj je veliko bolj odvisna 
od pozitivnega odnosa šolskih oblasti ali ravnatelja do same teme človekovih pravic. Ravna-
telji in šolske oblasti pogosto izražajo zaskrbljenost zaradi že prenatrpanih urnikov in seveda 
zaradi priprave učencev v višjih letnikih na zaključni izpit ali maturo.

Učitelji, ki želijo vnesti učenje o človekovi pravicah v srednješolsko izobraževanje, morajo biti 

Kako človekove pravice 
vključiti v učni načrt?

Seveda bi bilo idealno, če bi bile človekove pravice vključene v vsak šolski predmet in 
bi prežemale vsa učenčeva učna izkustva. Ker pa so družbeno pogojene razmere vsake 
države drugačne, učitelji človekove pravice vključujejo v učni načrt na najrazličnejše 
načine. Običajno te načine lahko razvrstimo v dve glavni kategoriji:

 učenje o človekovih pravicah poteka od zgodnjega otroštva dalje (z dovoljenjem rav-
natelja ali lokalnih oblasti) in je del šolskega sistema;

 prepričevanje lokalnih ali državnih šolskih oblasti o nujnosti sprememb šolskega sis-
tema na vseh ravneh izobraževanja, običajno od vrha navzdol. Pri tem modelu učitelji 
pričakujejo, da bo oblast predvidela način financiranja učenja o človekovih pravicah 
in to časovno umestila v obstoječi učni načrt.

Učitelji najpogosteje uporabljajo kombinacijo obeh načinov tako, da pričnejo z zgodnjim 
učenjem o človekovih pravicah, nato pa svoj uspeh pri tem uporabijo kot dokaz šolskim 
oblastem, da je v šolski sistem potrebno uvesti spremembe na tem področju.
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pripravljeni na medsebojno sodelovanje več učiteljev na šoli, saj to zahteva že njihova pred-
metna specializiranost, oziroma na delo z dijaki v obliki krožka, obšolske ali celo izvenšolske 
dejavnosti. 

Navzlic tem težavam so mnogi učitelji uspešno uvedli pouk o človekovih pravicah na tej 
stopnji v sledeči obliki:
 

 Kot izbirni predmet ali obvezno izbirno vsebino, ki se izvaja po pouku ali med prostimi 
urami. Ta pristop omogoča učiteljem in učencem svobodo pri uvajanju učenja o človekovih 
pravicah brez pritiskov, slabost tega načina pa je, da učenci predmetov, ki niso ocenjeni, 
včasih ne jemljejo dovolj resno.

 Nekateri učitelji poučujejo človekove pravice znotraj svojih specializiranih predmetov. V 
nadaljevanju so nanizane ideje o tem, kako to storiti. Na splošno se učenje o človekovih 
pravicah dobro vključuje v predmeta državljanska vzgoja ter sociologija in pravo, čeprav 
učitelji, ki uporabljajo takšen pristop, poudarjajo, da je izredno pomembno izogniti se 
predstavljanju učenja o človekovih pravicah kot šolskega učnega predmeta, ločenega od 
resničnega življenja. 

 Nekateri učitelji so skupaj s sodelavci izdelali načrt, kako učence vključiti v projektno 
delo, ki je združevalo učne vsebine številnih glavnih učnih predmetov (glej str. 32). Tako 
se izognemo nevarnosti, da bi učenci dojeli učenje o človekovih pravicah kot poseben 
šolski predmet, hkrati pa jim pomaga pri spoznavanju povezanosti in prepletenosti učnih 
predmetov in njihovi povezavi z realnim življenjem. 

Predlogi za vključevanje učenja o človekovih 
pravicah v vsebine drugih predmetov 

Zgodovina

Pri pouku zgodovine lahko človekove pravice velikokrat predstavimo ob obravnavi predpisane 
snovi v učnem načrtu. Nekaj primerov: 

 Predstavimo pomembne dokumente, kot so: Magna Charta Libertatum (Anglija, 1212), 
Ameriška deklaracija o neodvisnosti (ZDA, 1776), Deklaracija o človekovih pravicah 
(Francija, 1789).

 Pri obravnavi pomembnih zgodovinskih dogodkov, kot so npr. vojne, suženjstvo, koloniza-
cija, imperializem ali nacizem, lahko posebno pozornost namenimo kršitvam človekovih 
pravic. O polpretekli zgodovini, npr. o apartheidu, političnemu zatiranju v deželah Latinske 
Amerike ter o stalinizmu, je na voljo veliko gradiva, povezanega s človekovimi pravicami.
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 Predstavimo lahko razvoj človekovih pravic skozi zgodovino, npr. osnove in razvoj demo-
kratičnega mišljenja in družbenih ureditev, razvoj Združenih narodov ali razvoj sindikatov.

 Človekove pravice lahko povežemo z zgodovinskimi osebnostmi, kot so npr. Anna Frank 
(Nizozemska), Mahatma Gandhi (Indija), Martin Luther King (ZDA), Andrej Saharov (Sov-
jetska zveza) ali Rigoberta Menchú (Gvatemala).

 Pri obravnavi življenja in dela znanih zgodovinskih osebnosti lahko poudarimo tudi boj 
in prizadevanja ostalih ljudi, katerih pravice so bile kršene (npr. sužnjev v različnih zgo-
dovinskih obdobjih), ali ljudi, ki so se borili in se še borijo za človekove pravice - skratka 
vseh, katerih pravice so bile kršene v vojnah tega stoletja.

Zemljepis

V urbano geografijo lahko zlahka vključimo problematiko revščine v blokovskih naseljih in 
ugotavljamo, kako ta vpliva na človekove pravice revnega prebivalstva. Ekonomska geografija 
lahko proučuje učinke vlaganja in trgovanja na življenjski standard. Proučujemo lahko tudi 
zvezo med osiromašenostjo okolja in njegovo škodljivostjo zdravju. S študijami prebivalstva 
lahko raziščemo, kako pride do pojava lakote ali pomanjkanja ali kako rasizem, kolonizacija 
ali obravnavanje manjšin ali žensk vplivajo na pravice prebivalstva.

Pravo

Pri tem predmetu imamo priložnost učence poučiti o odgovornostih in pravicah, ki jih vključuje 
življenje v miru. S spoznavanjem državne strukture in najvišjih organov oblasti lahko razlo-
žimo in poudarimo vlogo posameznega državljana. Poučevanje z vidika človekovih pravic je 
lahko posebej koristno, če je bila predhodno obravnavana takšna snov učnega načrta, ki se je 
osredotočila na ubogljivost posameznika do države. Proučujemo lahko tudi dolžnost ljudi do 
varovanja državnih in mednarodnih zakonov pred verskim, spolnim in rasnim razlikovanjem. 
Učenci lahko spoznajo načine, kako so se človekove pravice razvile, bile pravno spoznane in 
uzakonjene. Učenci lahko npr. izdelajo seminarsko nalogo o tem, kako so ženske postopoma 
dobile volilno pravico.

Sociologija

Pri tem predmetu lahko izpostavimo problem družbene neenakosti in vzroke zanjo. Tako se 
lahko z učenci posvetimo problemom ksenofobije, revščine ali rasnega in verskega razliko-
vanja, ter poskusimo spoznati mehanizme in družbene strukture, ki se borijo proti takšnim 
nepravičnostim. Proučujejo lahko tudi naloge in dolžnosti policije, sindikatov, izobraževalnega 
sistema in vlogo množičnih medijev. Zelo privlačna tema je npr. raziskovanje odnosa družbe 
do drugačnosti.
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Slovenski jezik s književnostjo

Književnost in poezija sta imenitna vira za nazorno upodabljanje kršitev in varovanja človekovih 
pravic. Svetovna književnost ponuja učiteljem materinega jezika veliko priložnosti za skupno 
delo, pri katerem lahko človekove pravice jasno in živo predstavijo učencem. 

Za skupinsko ali seminarsko delo so priporočljiva predvsem sledeča dela:

 Živalska farma / 1984 (George Orwell)
 Krasni novi svet (Aldous Huxley)
 Jokaj, ljubljena dežela (Alan Paton)
 Dnevnik Anne Frank (Anna Frank)
 En dan Ivana Denisoviča (Aleksander Solženicin)
 Silni grom, čuj moj krik (Mildred D.Taylor)

Seveda pa lahko za učenje o človekovih pravicah uporabite skoraj vsako književno delo, tako 
s področja svetovne kakor tudi slovenske književnosti.
 
Zdravstvena vzgoja in biologija

Eden izmed primernih načinov za uvajanje problematike človekovih pravic v šolsko delo je 
pogled nanje z vidika zdravstvenega varstva. Učenci imajo pravico do zdravstvenega varstva, 
vendar so hkrati dolžni za svoje zdravje in za zdravje drugih skrbeti tudi sami. Tu se ponujajo 
številne možnosti za interdisciplinarni pouk. 

Pri uri biologije lahko učenci raziščejo predsodke o rasni večvrednosti. Če se bodo sočasno 
pri pouku zgodovine ukvarjali s proučevanjem rasizma, bo to nedvomno prispevalo k ustvar-
janju pravičnejših sodb. 

Matematika

Statistika je zelo uporabna veda za prikrivanje in razkrivanje zlorab človekovih pravic. Učitelj 
matematike lahko učencem pove, kako lahko kritično interpretirajo podatke, ki se pojavljajo 
v medijih v zvezi z kršitvami človekovih pravic. 

Tuji jeziki

Poučevanje tujih jezikov je izredno primerno za proučevanje načina življenja v drugih de-
želah in sočasno s tem za oblikovanje kritičnega pogleda na sodobno problematiko v njih. 
Tako lahko npr. kratek sestavek o protirasistični dejavnosti v Veliki Britaniji uporabimo za 
poučevanje besedišča angleškega jezika, hkrati pa skozi razpravo ali pisanje eseja osvetlimo 
problem rasnega razlikovanja in tolerance v multikulturnem okolju. Pri takšnem načinu dela 
sta učitelju v veliko pomoč tujejezični tisk in književnost. 
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Pri urah tujih jezikov imajo učenci veliko možnost za ustno izražanje - od preprostega pripo-
vedovanja zgodb do samostojne diskusije, odvisno pač od njihovega poznavanja ciljnega 
jezika - pa tudi večjo motivacijo, saj se ob sodobnih učnih metodah (kot sta npr. komunikativna 
ali multikulturalna metoda) počutijo sproščeno in so brez zadržkov pripravljeni razpravljati 
o danih temah. Za razpravo bodo seveda najbolj motivirani, če bodo imeli o neki temi več 
različnih mnenj. Vprašanja o rasnem razlikovanju ali spolni (ne)enakosti so vedno dobrodošla 
tema za razpravo. Učenci uživajo tudi ob igranju vlog (glej str. 26).

Ure tujih jezikov so lahko tudi priložnost za branje korespondence z najstniki iz drugih dežel. 
Pri tem se lahko pozanimajo in sošolcem poročajo o političnih sistemih, trenutnih socialnih 
vprašnjih, odnosu do manjšin ali o katerihkoli drugih vprašanjih, povezanih s problematiko 
človekovih pravic.
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Igranje vlog

Kaj je in čemu služi?

Igranje vlog je kratek, najpogosteje improviziran prizor, ki ga odigrajo učenci, običajno pred 
razredom. Učencem pomaga k razumevanju okoliščin ali dogodkov, ki so jim bili dotlej ne-
znani. Izboljšuje razumevanje situacij in spodbuja vživljanje v čustva in občutke tistih, ki se 
znajdejo v takšnem položaju. Če npr. odigrajo prizor ropa, se lahko učenec, ki igra vlogo žrtve, 
vživi v občutke žrtve zločina.

Izvedba
 

 Najprej skupaj z učenci: 

  opredelite problem, ki ga bo igra vlog obravnavala (npr. pravica do lastnine - 17. člen 
Splošne deklaracije človekovih pravic; str. 165); 

  nato določite situacijo, problem in vloge. Če npr. v razredu obravnavate pravico do 
lastnine, se lahko poskušate skupaj spomniti okoliščin, v katerih so nekomu hoteli 
odvzeti npr. stanovanje (morda zato, ker je pripadnik določene etnične manjšine ali 
zaradi pomanjkljive zakonodaje).

 Skupaj z učenci določite, koliko jih bo v prizoru igralo in koliko bo opazovalcev ter ali 
bodo igro vlog odigrali spontano v majhnih skupinah ali kot razred, torej vsi skupaj. Plahe 
učence spodbujajte k sodelovanju.

Uporabne dejavnosti v razredu 

Učne ure, predstavljene v tem priročniku, vsebujejo dejavnosti, ki so predstavljene v tem 
poglavju. Naštete dejavnosti so preproste, praksa pa jih bo naredila še preprostejše. Če 
se bojite, da bodo pregrobo posegle v vašo rutino dela v razredu, se za začetek odločajte 
za takšne oblike dela, ki so najbolj podobne vašemu načinu dela. Morda boste odkrili, 
da nekaj opuščanja moči, ki jo imate kot učitelj, pripomore k večji sproščenosti učencev 
in spodbuja njihovo sodelovanje.

Pri vsaki dejavnosti je najprej na kratko podan odgovor na vprašanje, kaj ta dejavnost 
je in čemu služi, nato pa še razlaga, kako jo izvedemo v razredu.
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 Določite, kako bo igra vlog potekala. Lahko je npr.:

  podana kot zgodba, v kateri pripovedovalec predstavi prizorišče, drugi učenci pa pri-
povedujejo ostali del dogodka z vidika lika, ki ga predstavljajo; 

  dramski prizor, v katerem učenci z medsebojnim sodelovanjem sproti gradijo zgodbo;
  namišljeno sojenje, pri katerem se učenci pretvarjajo, da pričajo na sodišču.

 Učencem omogočite, da nekaj minut razmišljajo o situaciji in svojih vlogah. Če je potrebno 
za to prestaviti pohištvo, to storite.

 Učenci odigrajo prizor.

 Med igro vlog je včasih dobro dobro prekiniti dogajanje na kritični točki in povprašati 
sodelujoče ter opazovalce o tem, kaj se dogaja. Če se npr. v igri vlog ukvarjajo z nasiljem, 
spodbudite učence k iskanju miroljubne rešitve problema, nato pa naj sodelujoči možne 
zaključke odigrajo. 

 Ob koncu igre vlog je zelo pomembno, da učenci razmislijo o tem, kaj se je pravkar do-
gajalo, tako da igra vlog ne bo zgolj aktivnost, temveč tudi učna izkušnja. Pri načrtovanju 
igre vlog je nujno potrebno predvideti čas za refleksijo, v katerem boste ob koncu poudarili 
njeno bistveno, učno razsežnost. Če je bilo z igro vlog uprizorjeno npr. namišljeno sojenje 
s pričami, zaprosite učence, naj izrečejo sodbo in razložijo, kaj jih je nanjo napeljalo in 
tako izpostavite učno razsežnost aktivnosti. 

 Če igra vlog ni uspela, povprašajte učence, kako bi jo lahko izboljšali. Če je dobro uspela, 
bi jo morda lahko z razlago primera predstavili vsej šoli. 

Ne pozabite!

 Ker igre vlog ponazarjajo resnično življenje, se bodo morda pojavila vprašanja, na katera 
ni preprostih, enoznačnih odgovorov (npr. o pravilnem ali napačnem vedenju upodoblje-
ne osebe). Ne dajajte vtisa, da obstaja en sam odgovor na vsako vprašanje, če to ni res! 
Zelo pomembno je, da oboji, učitelji in učenci, spoznajo, da obstajajo različni pogledi na 
situacijo in te različne vidike sprejmejo kot nekaj normalnega. Učitelj ne bi smel vsiljevati 
svojih pogledov na sporna vprašanja ali skušal doseči sporazum za vsako ceno. Učitelj 
lahko povzame le stališča, za katera se zdi, da so bila soglasno sprejeta, probleme, o ka-
terih bi se dalo še razpravljati, pa pusti odprte.

 Igre vlog uporabljajte z občutkom! Učitelj mora spoštovati čustva udeležencev in socialno 
strukturo razreda. Če npr. z igro vlog predstavljate prizor o etničnih manjšinah, je treba 
temo obravnavati posebej previdno, če so v razredu učenci, ki pripadajo etničnim manj-
šinam, da se ti ne bi počutili izpostavljene ali odrinjene. 
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Delo v dvojicah in skupinsko delo 

Kaj je in čemu služi?

Delitev razreda v dvojice ali skupine ponuja učencem več priložnosti za udeležbo in sodelo-
vanje.

Delo v dvojicah ali skupinah je primerno za hitro zbiranje velikega števila idej ali za pomoč 
razredu pri razmišljanju o nekem abstraktnem pojmu na podlagi življenjskih izkušenj. Če npr. 
obravnavate pravico do življenja, lahko dvojice ali skupine v nekaj minutah razmislijo in se 
nato pogovorijo o vprašanju: “Ali je v kakšnem primeru prav nekoga ubiti?”, nato pa se vrnete 
k pogovoru z vsem razredom.
 
Izvedba

 Ko sestavljate skupine, se vprašajte, ali želite: 

  Učence razdeliti glede na njihove sposobnosti?
  Sestaviti skupine, mešane po spolu?
  Da prijatelji delajo skupaj? 

Včasih lahko skupine oblikujete tudi naključno, npr. po dnevu rojstva, po prvi črki imena ali 
po kakšnem drugem neobveznem merilu. 

 Če stolov in klopi v učilnici ni mogoče premikati, se lahko učenci razporedijo v dvojice ali 
skupine tako, da se na sedežih obrnejo nazaj in tako vidijo sošolce. 

 Če bo delo v skupini trajalo več kot nekaj minut, je morda potrebno določiti vodjo in ne-
koga, ki bo pisal zapisnik. Skupina naj sama določi, kdo bo opravljal te naloge! 

 Organizirajte delo v razredu. Učencem natančno razložite njihovo nalogo. Posedite učence 
tako, da bodo drug drugega videli. Povejte jim, koliko časa imajo za opravljanje naloge. 

 Ko začno dvojice ali skupine delati:

 bodite v ozadju, vendar dosegljivi;
 ne posegajte v delo dvojice ali skupine, razen če je skupina narobe razumela navodila;
 bodite pozorni na delo vseh skupin;
 dvojicam ali skupinam omogočite nemoteno razpravljanje, vmešajte se le na željo 
skupine;

 upoštevajte, da skupine pogosto potrebujejo spodbudo za pričetek dela;
 upoštevajte dejstvo, da je, če se dvojici približate med razpravljanjem, zelo verjetno,  

da se bo razgovor prekinil.
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 Poročanje. Idealno je, če skupine o svojem delu poročajo pred razredom. Poročajo lahko 
o svojih odločitvah, povzemajo razprave ali obveščajo o tem, kako je skupina delovala. 
Takšna povzemanja so koristna tako za učitelja kot za učence, saj lahko z njihovo pomočjo 
izboljšajo tehniko skupinskega dela. Če bodo skupine na koncu o svojem delu morale 
poročati, morajo to vedeti že na začetku, da lahko pravočasno izberejo nekoga, ki bo to 
nalogo opravil. 

 Evalvacija opravljenega dela je zadnji korak. Učence povprašajte, ali se jim zdi, da je bila 
aktivnost koristna in česa so se naučili. Če je odziv negativen, jih vprašajte, kako bi oni 
organizirali aktivnost. Uporabite njihove ideje.

Nevihta možganov (thought shower)

Kaj je in čemu služi?

Nevihta možganov je metodična oblika dela, s katero spodbujamo ustvarjalnost in zelo hitro 
zberemo veliko idej. Uporabljamo jo lahko za reševanje točno določenih problemov ali za 
odgovarjanje na vprašanja. Tako lahko razred npr. začne proučevati državljanske pravice s 
pomočjo te dejavnosti. Učenci tako iščejo odgovore na vprašanje: “Kdaj in kako lahko država 
nekomu odvzame pravico do državljanstva?”
 
Nekaj predlogov, kdaj uporabiti nevihto možganov:

 Za iskanje rešitve določenega problema, npr. po pripetljaju, v katerem je prišlo do spora, 
povabite učence, da prek nevihte možganov poiščejo vse možne nenasilne rešitve.

 Za predstavitev nove učne teme. S pomočjo nevihte možganov pretresite vse, česar se 
učenci o problematiki lahko domislijo. Na ta način zbudimo zanimanje učencev in hkrati 
ugotovimo, kaj vse o problematiki že vedo.

 Kot hitro vajo ustvarjalnosti; s pomočjo nevihte možganov poiščemo npr. možne zaključke 
nedokončane zgodbe.

Izvedba 

 Odločite se za temo, ki jo želite pretresti s pomočjo nevihte možganov. Oblikujte vprašanje, 
na katerega je možnih več odgovorov. Zapišite vprašanje (npr.: “Na kakšne načine lahko 
olepšamo našo učilnico?”) tako, da ga bodo lahko vsi videli. 

 Povabite učence k sodelovanju s svojimi idejami. Njihove ideje (posamezne besede ali 
kratke pripombe) zapisujte tako, da jih bodo vsi videli.
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 Učencem razložite, da pri nevihti možganov ni dovoljeno pred koncem komentirati idej 
drugih ter da ni dovoljeno ponavljati že predlaganih idej. 

 Vse učence spodbudite k sodelovanju, vendar jih NE silite k temu, da bi morali prispevati 
vsak svojo idejo, saj to zavira njihovo ustvarjalnost. 

 Ne presojajte idej, ki jih zapisujete. Če je le mogoče, naj jih zapisuje eden izmed učencev. 
Svoje ideje predlagajte le, če je potrebno učence k delu spodbuditi. 

 Če je ideja nejasna, prosite učenca za pojasnitev ali pa jo poskusite pojasniti sami, nato 
pa preverite, ali se učenec s pojasnitvijo strinja.

 Zapišite VSAK nov predlog. Pogosto so najbolj ustvarjalni ali najbolj pretirani predlogi 
najbolj zanimivi in uporabni. 

 Ustavite dejavnost, ko začne zmanjkovati idej. SEDAJ lahko pregledate predloge in spra-
šujete po komentarjih. 

Razredna razprava
(Opis dejavnosti je povzet po eseju Felise Tibbitts “Establishing Rules for Discussion”.)

Kaj je in čemu služi?

Razpravljanje je metodična oblika dela, pri kateri učitelj in učenci odkrijejo, kakšna so njiho-
va resnična stališča do problematike človekovih pravic. To je zelo pomembno pri učenju o 
človekovih pravicah, saj morajo učenci razen tega, da spoznajo dejstva, probleme tudi sami 
raziskati in analizirati. Razprave so hkrati tudi priložnost za vajo v aktivnem poslušanju, go-
vorjenju, ko imaš besedo, ter za vadbo drugih, za spoštovanje človekovih pravic potrebnih 
spretnosti, ki jih vključuje skupinsko delo. 

Da bi bila razprava čimbolj odprta, mora v razredu vladati ozračje zaupanja in medsebojnega 
spoštovanja. Pripraven način za ustvarjanje “zanesljivega okolja” je, da učenci sami določijo 
“pravila za razpravljanje”. To je najbolje narediti že na začetku šolskega leta, ko navadno do-
ločamo razredna pravila obnašanja, lahko pa jih določimo tudi kadarkoli pozneje. 
 
Izvedba

 Učence povprašajte, ali želijo, da bi njihova učilnica postala prostor, v katerem bi se z 
veseljem izražali in se ob medsebojnem razpravljanju tudi veliko naučili. (Takšen predlog 
lahko učenci sami spontano izrazijo ob koncu razredne razprave.) 

 Predlagajte razredu, da bi bilo morda mogoče doseči splošen dogovor o pravilih govorjenja 
in poslušanja. 
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 Zaprosite razred, naj predlaga nekaj načel razredne razprave, ki bi se jih morali vsi držati. 
Zapišite vse takšne predloge tako, da jih bodo lahko vsi videli. (gl. str. 29: Nevihta možga-
nov).

 Po kratki nevihti možganov preverite, ali lahko predloge medsebojno uskladite, in pova-
bite razred k razpravi ali komentarjem. Če učenci nimajo predlogov, lahko morda sami 
predlagate katero od sledečih pravil:

 Poslušaj osebo, ki govori.
 Naenkrat lahko govori le ena oseba. 
 Če želiš kaj povedati, dvigni roko.
 Ko nekdo govori, ga ne moti. 
 Če se z nekom ne strinjaš, preveri, ali razlikuješ med kritiziranjem ideje in kritiziranjem 
osebe.

 Ne smej se, kadar drugi govori (razen, če pripoveduje šalo). 
 Vsakogar spodbudi k sodelovanju. 

 Učencem predlagajte, naj sprejmejo dogovor o pravilih, ki so jih določili. Poudarite, da so 
od tega trenutka dalje za spoštovanje pravil odgovorni sebi in drugim članom razreda. Če 
pride do resnih kršitev pravil, se z učenci pogovorite, kakšne naj bodo posledice neupo-
števanja pravil.

 Seznam pravil zapišite na velik kos papirja, ki ga obesite v razredu; tu naj visi do konca 
šolskega leta, da se nanje lahko vsak po potrebi sklicuje, jih v soglasju z razredom dodaja 
ali spreminja.

 
(Podoben postopek za oblikovanje splošnih razrednih pravil je na str. 109.)

Zastavljanje vprašanj

Kaj je in čemu služi?

Seveda vsak učitelj vsak dan zastavlja vprašanja, toda kakšne vrste vprašanja so to? Najpo-
gosteje so to vprašanja, kakršno je: “Kaj sem pravkar rekel?” Učitelj pogosto uporablja takšna 
vprašanja za nadzor učencev, ali pa, da jih osramoti, če jih zaloti, da ga ne poslušajo.

Razen omenjenega so v razredu najpogostejša vprašanja “zaprtega tipa”. Na takšna vprašanja 
je možen le en pravilen odgovor, namenjena pa so preverjanju znanja. Mnoge dejavnosti, 
predlagane v tem priročniku, raziskujejo problematiko človekovih pravic s pomočjo razre-
dne razprave, pri kateri pa je še posebej pomembno, kakšna vprašanja bodo uporabljena za 
spodbuditev sodelovanja in razčlenjevanja (tudi pri majhnih otrocih).
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V nadaljevanju je naštetih nekaj primerov vprašanj t.i. “odprtega tipa”, za katere vam priporo-
čamo, da jih čimvečkrat uporabite med učno uro. Če se boste na to obliko vprašanj navadili, 
jih boste z veseljem uporabljali. Pomembno je, da se med razredno razpravo zavedate, kaj 
želite z njo doseči - “da” ali “ne” odgovore ali odprto, zanimivo debato?

 Hipotetična vprašanja: “Kaj bi storili/mislili, če bi ...?” Takšna vprašanja učencem pomagajo 
vživeti se v položaj in spodbujajo kreativno razmišljanje.

 Razglabljanje: “Kako bi lahko bil ta problem rešen z našo pomočjo?”
 

 Spodbujanje in dajanje podpore: “To je res zanimivo. Kaj pa se je zgodilo potem?” Učenec 
na ta način lažje predstavi lastne izkušnje in poglede.

 Iskanje mnenj: “Kaj misliš o … / kaj čutiš ob...?” Takšna vprašanja učencem povedo, da je 
njihovo mnenje pomembno in da vas zanima.

 Razčlenjevanje: “Zakaj tako misliš?” Če vprašanja ne zastavimo na agresiven način, lahko 
učencu pomaga globje razmisliti in bolje razčleniti oziroma utemeljiti lastno mnenje.

 Pojasnjevanje in povzemanje: “Če sem prav razumel(a), misliš…” Povzemanje tega, kar je 
učenec povedal, in preverjanje, ali ste ga prav razumeli, bo ostalim učencem pomagalo 
razmisliti, ali se s povedanim strinjajo.

 Iskanje soglasij: “Ali se večina strinja, da...?” Takšno vprašanje lahko izzove razpravo ali pa 
privede do zaključka neke teme, ko z vprašanjem: “Ali se vsi strinjate, da smo zaključili s 
to temo?” preidemo na naslednjo.

Nenazadnje, poskušajte se izogibati zavajajočim ali zvijačnim vprašanjem, kakršno je : “X 
ima prav, kajne?” Takšna vprašanja ne spodbujajo sodelovanja. Izogibajte se tudi zastavljanju 
dvoumnih vprašanj ter zastavljanju večih vprašanj hkrati. Ne pozabite, da na odziv učencev 
vpliva že, če le priložnostno pokimate, se nasmehnete ali celo če preprosto sedite v isti višini 
kot učenci. 

Projektno delo 
(Opis dejavnosti je izdelan po nasvetu Hugha Starkeya.)

Kaj je in čemu služi?
 
Projektno delo je neodvisna raziskava določene teme. Je dejavnost, ki jo učenci opravljajo 
dalj časa in se zaključi s končnim izdelkom. Projektno delo je zelo koristno pri učenju o člo-
vekovih pravicah, ker:

 Učencem pomaga razumeti povezavo med posameznimi šolskimi predmeti in zunanjim svetom. 
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 Učencem omogoča vajo v organiziranju dejavnosti, načrtovanju njihovega časa in delo 
po lastnem urniku. 

 Učencem omogoča, da (pod učiteljevim vodstvom) sami prevzamejo nadzor nad svojim 
učenjem. 

 Ponuja priložnosti za medsebojno sodelovanje učencev in za sodelovanje učencev z raz-
ličnimi ljudmi izven šole.

 Učencem ponuja priložnost, da praktično predstavijo in zagovarjajo svoje ugotovitve ter 
mnenja v javnosti, kar sta dve zelo pomembni spretnosti za promocijo človekovih pravic.

Izvedba

Projektno delo ima določene faze. Poudarek pri projektnem delu je, da v vseh fazah učencem 
omogoča nadzor nad in odgovornost za lastno učenje.
 

 Temo ali problem običajno določi učitelj in jo razredu predstavi kot možnosti za delo, 
lahko pa jo izberejo učenci sami, npr. z nevihto možganov (gl. str. 29). Dobro je, če imate 
pripravljeno kakšno konkretno vprašanje na temo, ki učence zanima, npr.: “Ali v našem 
mestu lepo ravnamo z migranti?” ali “Kaj starše v zvezi s problematiko drog in mladostnikov 
v našem okolju najbolj skrbi?” Vprašanje mora biti zelo specifično, saj tako preprečimo, 
da bi se učenci v razpravi izgubili.

Malo drugačna izhodiščna točka za določitev teme je lahko tudi posebna vrsta dejavnosti ali 
opreme, za katero želite, da jo učenci pri projektu uporabljajo, npr. radio.

 Načrtovanje je sledeča pomembna faza pri projektnem delu. Učenci in učitelj morajo do-
ločiti, kdaj se bo projektno delo začelo, kako dolgo bo trajalo, kateri viri bodo uporabljeni, 
kje jih bodo učenci našli, ali bodo učenci delali sami ali v skupinah, ali bodo obravnavali 
različne teme ali vsi isto ipd. Učenci, ki niso navajeni na raziskovalno delo, bodo morda 
lažje delali v skupinah. Zelo pomembno je, da se že na tej stopnji dogovorite, kako boste 
projekt zaključili (glej sledeče nasvete). 

 Raziskovanje oziroma delovanje je aktivni del projektnega dela. To pomaga pri hitrejšem 
razvoju mnogih učenčevih sposobnosti. Raziskovalni projekt o lokalnem zdravstvenem 
varstvu lahko npr. vključuje obiske, intervjuje, branje, fotografiranje, zbiranje statističnih 
podatkov in analizo podatkov. Ustvarjalno projektno delo lahko vključuje tehnična znanja, 
kakršno je npr. uporaba video kamere, ter umetniške veščine, kot je izdelava plakatov. 
Najboljši projekti združujejo teoretične, interpersonalne in ustvarjalne spretnosti učencev. 
Na tej stopnji lahko učitelj učencem pomaga tako, da odgovarja na njihova vprašanja in/
ali jim svetuje. Pazite, da bo učencem ves čas jasno, da so za opravljanje svojega dela 
odgovorni sami.
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 Končni izdelek je lahko poročilo, film, razstava, zvočni posnetek, predavanje, slika ali 
pesem. Dobro je, če izdelek poleg učenčevih ugotovitev predstavlja tudi različne razvojne 
faze projektnega dela ter učenčeva lastna mnenja in občutja o raziskovani temi. Če učenci 
npr. izdelajo serijo plakatov, s katerimi predstavijo zlorabo alkohola v svojem mestu, se 
lahko fotografirajo pri delu in zapišejo, kako so izbrali in ustvarili svoje izdelke.

 Izdelek lahko predstavite razredu ali širšemu občinstvu. Projekt npr. o revščini na vašem 
območju je lahko zanimiv za lokalni časopis, občinske oblasti pa bodo morda želele biti 
obveščene o rezultatih projekta, ki je bil izveden na temo ekološka škoda. 

 Vrednotenje je zadnja faza projektnega dela, ki pa je nikakor ne smete zapostaviti. Ker 
so projekti pogosto večdisciplinarni, je priporočljivo, da bi izdelek ocenilo več učiteljev. 
V oceni naj bodo upoštevane tudi številne sposobnosti, ki jih je učenec razvil pri izdelavi 
projekta. Nikoli se učiteljeva ocena ne sme osredotočiti le na prikazano teoretično znanje. 

Kratek pogovor (buzz session)

Kaj je in čemu služi?

Kratek pogovor je dejavnost, ki jo lahko uporabite za spremembo tempa učne ure. Pogosto 
se uporablja npr. po učiteljevem daljšem strnjenem predavanju. Učencem je dana priložnost 
za kratek pogovor v dvojicah ali trojicah.

Izvedba

 Učencem razložite, da je naslednjih pet minut namenjenih njim. Skupaj s sošolci naj skozi 
sproščen pogovor reagirajo na povedano oziroma pokazano. Lahko pokažejo, kako se 
počutijo, o čem razmišljajo, kaj menijo o vsebinah, ter drug drugemu zastavijo vprašanja 
o tem, česar niso razumeli. Po pogovoru lahko dvojice ali skupine povabite k skupni iz-
menjavi mnenj in vprašanj z ostalimi učenci v razredu.

Risanje

Kaj je in čemu služi?

Risanje je izredno uporabna dejavnost v razredu, saj razvija učenčeve sposobnosti opazovanja, 
sodelovanja, predstavnost in sposobnost vživljanja v čustva ljudi na sliki, razen tega pa lahko 
učenci s pomočjo risanja bolje spoznajo svoje sošolce. Risanje je seveda lahko zelo koristno 
pri učenju o človekovih pravicah, saj izdelke razreda lahko razstavite na šolskem hodniku ali v 
razstavišču in tako posredujete sporočilo o pomenu človekovih pravic tudi drugim učencem, 
učiteljem ter obiskovalcem šole. 



P r v i  k o r a k i   35

Izvedba

 Zberite slike, fotografije in risbe različnih tematik iz časopisov, revij ali knjig.

 Učenci naj delajo v dvojicah. Vsak učenec naj dobi svojo sliko in risarske pripomočke. 
Naročite učencem, naj svojih slik ne kažejo partnerjem. 

 Vsak učenec svojo sliko partnerju opiše. Partner nato poskuša narisati isto sliko samo 
po opisu sošolca. Po desetih minutah vlogi zamenjata. Zaradi časovne omejitve 
bodo slike seveda nekoliko preprostejše. Pri takšni vaji je pomembno opazovanje, 
ne risanje. 

 Učenci nato primerjajo svoje risbe z izvirniki. Povprašajte jih, ali so pri opisovanju 
izpustili kaj pomembnega. Kaj? Zakaj?

ali

 Poprosite učence, naj narišejo svojega soseda ter hkrati zastavljajo vprašanja o 
njem, npr.:

  Kaj imaš najraje? 
  Kam bi rad potoval? 
  Kakšne so tvoje sanje?

 Zaprosite učence, naj odgovore na ta vprašanja narišejo na robove portreta. Pri 
preprostejši različici te dejavnosti zaprosite učence, naj na sredino lista zapišejo le 
ime partnerja, namesto da ga narišejo. Ostali deli aktivnosti ostajajo nespremenjeni.

 Pri rednem pouku likovne vzgoje lahko učenci izdelajo plakate ali slike, s pomočjo 
katerih izrazijo skrb za uveljavljanje človekovih pravic (glej str. 96). 

Uporaba slik in fotografij v razredu

Kaj je in čemu služi? 

Ta dejavnost izhaja iz dejstva, da se zdijo slike ali fotografije vsem opazovalcem enake, v 
resnici pa jih vsakdo interpretira na svoj način. V razredu lahko s pomočjo slik ali fotografij 
izredno učinkovito prikažete, kako vsak človek vidi isto stvar malce drugače.

Izvedba

 Učenci, razporejeni v dvojice, dobijo na ogled po eno sliko/fotografijo. Učencem dajte pet 
minut časa, da zapišejo vprašanja, ki se jim porajajo ob gledanju. Zaprosite jih, naj izberejo 
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štiri najpomembnejša vprašanja. Slika/fotografija je lahko povezana s predmetom, ki ga 
poučujete vi ali kak drug učitelj. 

 Sedaj zaprosite dvojice, naj pokažejo svoje slike/fotografije sosednji dvojici in preberejo 
štiri najpomembnjša vprašanja. Skupinica ima nato deset minut časa, da s skupnim delom 
poišče odgovore na vsa zastavljena vprašanja.

 Zaprosite jih, naj izdelajo dva seznama:

 vprašanja, na katera ne najdejo odgovora;
 vprašanja, na katera znajo odgovoriti.

 Pri vprašanjih, na katera znajo odgovoriti, je pomembno, da zapišejo, ZAKAJ so tako od-
govorili. Če npr. mislijo, da je otrok na sliki/fotografiji iz severne dežele, morajo razložiti, 
kaj na sliki/fotografiji jim je pomagalo do takšnega zaključka. 

 Razstavite vse slike/fotografije, vprašanja in odgovore. Poprosite učence, naj si jih ogledajo 
in jih komentirajte, kjer je to potrebno. Ob izdelkih pustite nekaj prostora za komentarje 
učiteljev, staršev in drugih učencev, da bodo tudi oni lahko sodelovali s svojimi idejami. 

(Glede dejavnosti z uporabo fotografij glej tudi str. 82 in 104).

Uporaba risank in stripov v razredu

Kaj je in čemu služi?

Risanke in stripi imajo močan vpliv na mladino. Lahko so zabavni ali informativni, lahko pa 
spodbujajo predsodke in stereotipe. V razredu jih lahko uporabljamo na najrazličnejše nači-
ne. Na razpravo npr. o nasilju v medijih se lahko pripravimo tako, da učence zaprosimo, naj 
za domočo nalogo preštejejo, koliko nasilnih dogodkov se je v stripih in risankah pripetilo v 
enem tednu. Tudi stripe, ki jih izdelajo učenci sami, lahko koristno uporabimo za predstavlja-
nje tematike človekovih pravic ostalim na šoli.

Izvedba

 Iz časopisov, revij in oglasov izrežite stripe, ki se nanašajo na obravnavano problematiko 
(npr. nasilje, nestrpnost, rasizem), in jih razdelite med učence. Predlagajte jim, naj o njih 
razpravljajo v skupinah. Razredno razpravo lahko spodbudite z vprašanji:

 Kakšen je bil vaš prvi čustveni odziv?
 Kakšno je sporočilo stripa?
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 Ali liki učinkovito pripovedujejo zgodbo, izražajo svoje poglede, spodbujajo k razmi-
šljanju o problematiki?

 Ali strip kritizira idejo ali skupino ljudi?
 Ali vsebuje stereotipe, predsodke do določene skupine ljudi, npr. do žensk, etničnih 
skupin, beguncev, ljudi z zmanjšanimi sposobnostmi?

 Je strip resen, humoren ali ironičen? Kako to vpliva na njegovo sporočilo?

ali

 Učencem predlagajte, naj izberejo tematiko, povezano s človekovimi pravicami, in nato 
narišejo strip ali izdelajo risanko. Spodbudite učence, da bodo tematiko predstavili na kar 
najbolj učinkovit način, torej tako, da bodo slike ljudi spodbudile k razmisleku o obravna-
vani problematiki. 

 Izdelke učencev razstavite.

Video

Organizacije, kakršni sta Svet Evrope in Amnesty International, so pripravile učne DVD-je, 
primerne za uporabo v razredu. V razredu pa lahko uporabite tudi dele televizijskih poročil 
ali dokumentarnih filmov. 

 Že pripravljeni učni DVD-ji vsebujejo tudi priročnike in navodila za delo z njimi, vedno pa 
je dobro vedeti, da si bodo učenci pokazano veliko bolj zapomnili.

 Učenci lahko pišejo domišljijski dnevnik s perspektive oseb, ki nastopajo v filmu.

 Film lahko uporabite tudi kot izhodišče za razredno razpravo.

 Več idej za uporabo videa pri pouku boste našli pri opisih raznih drugih uporabnih dejav-
nosti v razredu, saj delo z videom le redko nastopa kot samostojna dejavnost. 

Uporaba časopisov v razredu

Kaj je in čemu služi?

Ta uporabna dejavnost v razredu izhaja iz dejstva, da so mediji v demokratičnih družbah bi-
stvenega pomena, saj omogočajo prost pretok informacij. Neredko pa je njihovo poročanje 
subjektivno in vsebuje stereotipe ter predsodke. Zaznavanje in analiza predsodkov v časopisih 
učence pripravlja na njihovo prepoznavanje v vsakodnevnem življenju ter jim hkrati omogoči, 
da se takšnemu načinu poročanja postavijo po robu. Tovrstne dejavnosti pomembno izbolj-
šujejo tudi učenčevo komunikativno kompetenco. 
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Izvedba

 Izberite temo, povezano s človekovimi pravicami, s katero se mediji v državi trenutno veliko 
ukvarjajo (npr. odnos do migrantov). Lahko izberete tudi temo, ki se kot trend pogosto 
pojavlja v različnih člankih (takšna tema je npr. nestrpnost). 

 Učence razdelite v skupine po štiri ali pet. 

 V lokalnem ali nacionalnem časopisu poiščite prispevke, ki se ukvarjajo z izbrano temo. 
Vsaki skupini ponudite vsaj en članek. Če ne gre drugače, lahko isti članek uporabijo vse 
skupine. Zelo priporočljivo je uporabiti prispevke različnih časopisov, ki obravnavajo isti 
dogodek ali temo. 

 Vsaki skupini predlagajte, naj razpravlja o članku s pomočjo danih vprašanj. S sledečega 
seznama izberite ustrezna vprašanja, povezana s problematiko uporabljenega članka, ali 
pa sestavite nova. 

 So proti komu podane neposredne obtožbe? Če je tako, obtožbe zapišite.
 So navedeni dokazi, ki zapisane trditve podpirajo?
 V kolikšni meri članek nekoga kritizira? 
 V kolikšni meri nekoga podpira ali zagovarja? 
 Ali članek vsebuje izjave ljudi, ki so v poročilu kritizirani? 
 Katere besede so po vašem mnenju najbolj vplivale na mnenje, ki ste si ga ustvarili ob 
prebiranju članka? 

 So podana tudi mnenja navadnih ljudi, ki v dogajanje, opisano v poročilu, niso vpleteni? 
 Kako gledajo na problematiko strokovnjaki, npr. socialni delavci, policija ali uradne 
osebe?

 Tovrstno analizo članka lahko izvedete na različne načine. Učenci lahko analizirajo obrav-
navano problematiko tako, da se vključijo v širšo razpravo, sami napišejo časopisni članek 
ali pa primerjajo članek v časopisu z obravnavo problematike na radiu ali televiziji. 

 Učencem lahko predlagate, naj k pouku prinesejo zanimive članke ali zgodbe, ki so jih 
zasledili v časopisih. Tako lahko oblikujete razredno zbirko, ki jo lahko uporabite kot osnovo 
za razredno razpravo. Starši lahko pri delu sodelujejo tako, da učencem pomagajo poiskati 
zanimive članke. 
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Intervju 

Kaj je in čemu služi? 

Pri zgolj teoretičnem poučevanju človekovih pravic si lahko pomagate z listinami in zakoni, 
konkretne primere uresničevanja pravic pa lahko najdete v vašem vsakodnevnem življenju 
v skupnosti. Če učenci obravnavajo npr. otrokove pravice, predstavljajo njihovi starši in stari 
starši pomemben vir informacij o tem, kako se je življenje otroka skozi zgodovino spreminjalo. 
Z uporabo intervjuja boste lažje povezali učenje o človekovih pravicah z resničnim življenjem 
ter tako prenesli realnost širše skupnosti v šolo, hkrati pa ta oblika dela učencu pomaga raz-
vijati sporazumevalne spretnosti.
 
Izvedba

 Primer razrednega intervjuja je prikazan na str. 80.

Besedna asociacija

Kaj je in čemu služi? 

Igra z besednimi asociacijami je dejavnost, ki jo pri pouku uporabite, ko začenjate z novo 
snovjo in bi radi izvedeli, koliko o temi učenci že vedo, ali pa, ko z obravnavo neke snovi za-
ključujete in vas zanima povratna informacija, česa so se učenci naučili.
 
Izvedba

 Izberite ključno besedo, ki je povezana z obravnavano tematiko.

 Učencem naročite, naj kar se da hitro zapišejo vse besede, ki jim pridejo na misel ob njej. 
To je kratka vaja in zanjo zadostujeta minuta ali dve.

 Pojasnite učencem, da je popolnoma sprejemljivo, če ne napišejo ničesar. Rezultat vaje 
je pregled besedišča, ki ga učenci povezujejo z originalno ključno besedo.

 Pri evalvaciji obravnavane teme lahko primerjate znanje oziroma seznam besed pred 
začetkom učnega procesa in po njem. Takšna oblika dela bo koristen pripomoček pri 
vrednotenju vašega lastnega dela v razredu, pa tudi učenci bodo lahko primerjali svoje 
znanje in ocenili lasten napredek.

 Če želite, lahko ob koncu obravnave teme učencem predlagate, naj skušajo z eno besedo 
povzeti svoje misli in občutke. Lahko uporabijo tudi katerokoli od besed, ki je povezana z 
obravnavano tematiko. Vse izrečene besede učencev lahko nekdo izmed njih zapiše na 
plakat.
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Preoblikovanje informacij 
 
Kaj je in čemu služi?

Informacije bodo učenci dosti lažje ponotranjili in razumeli, če jih bodo lahko s pomočjo te 
uporabne dejavnosti preoblikovali v drugačno obliko. Če npr. v razredu poslušajo zgodbo, jo 
kasneje lahko obnovijo s pomočjo slik, ki jih postavijo v pravilno zaporedje. Učenci bodo na 
ta način lažje prepoznali bistvene dele informacije in se odločili, kako jo bodo preoblikovali. 
Vsak učenec se mora sam odločiti: “To bom naredil tako, ker...”

Ta dejavnost učencem pomaga razvijati tako domišljijo kot tudi sposobnosti opazovanja, 
izbiranja in sklepanja. 

Izvedba

 Skupaj z učenci izberite zgodbo, sliko, pesem, risanko ali film. Če se učenci ukvarjajo npr. 
s pravico do življenja v družini, lahko uporabimo sliko begunskega otroka. 

 Učenci berejo, gledajo ali pozorno poslušajo originalno obliko.

 Odločijo se, kateri del zgodbe bodo predstavili na drugačen način, in svoje odločitve 
utemeljijo. Če uporabite sliko, naj si učenci ob njej najprej zamislijo zgodbo. 

 Če bi radi dodali dejstva, ki jih v originalu ni, morajo razložiti zakaj. 

 Učenci predstavijo novo obliko. 

Ideje za preoblikovanje medijev

V razredu lahko učenci preoblikujejo sledeče:

 posneto radijsko igro,
 črtico,
 pripovedno pesem,
 umetniško sliko,
 fotografijo, 
 zgodbo, ki jo je nekdo pripovedoval v razredu ali šoli,
 razstavo v razredu.
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 Izberite temo učne ure in ji dajte naslov. Naslov je lahko povezan z nedavnim dogodkom 
(kot so npr. lokalne volitve), s temo, ki vas zanima (npr. strpnost), ali s temo, ki je predpi-
sana v učnem načrtu. 

 Določite, katere SPRETNOSTI, ZNANJA in STALIŠČA želite, da bi vaši učenci usvojili ob 
obravnavi učne teme, in to zapišite. (Pomagajte si s poglavjem “Kaj je učenje o človekovih 
pravicah” na str. 4.)

 Izberite svojo METODIČNO OBLIKO POUČEVANJA in/ali gradiva, na kateri želite zasnovati 
učno uro. Tako se boste lažje osredotočili na glavno dejavnost, okoli katere boste gradili 
svojo učno uro. Vanjo lahko vključite čisto konvencionalne metodične oblike dela, kot sta 
delo s tekstom (branje in razgovor), pisanje eseja ali vodenega spisa, ali pa manj običajne 
dejavnosti, kot so npr. projektno delo, uporaba medijev, organizacija vodene razprave ali 
kreativno pisanje (npr. pesmi). 

 Napišite učno pripravo, v kateri natančno opredelite posamezne faze in njihov vrstni red. 
Večina učnih ur, ki so predlagane v priročniku, ima sledečo strukturo:

 uvodna dejavnost, s pomočjo katere v učencih vzbudimo zanimanje in jih motiviramo 
za delo (npr. vprašanja odprtega tipa);

Predlogi za oblikovanje lastnih 
učnih ur o človekovih pravicah

Vsaka učna ura v tem priročniku vsebuje tudi nasvete, kako jo lahko prilagodite svoji 
specifični situaciji v razredu. Če pa bi morda želeli oblikovati povsem novo učno uro, 
namenjeno učenju o človekovih pravicah, dopolniti obstoječe predloge ali zasnovati 
popolnoma nove dejavnosti, ki bi bile bolj prilagojene vašemu delovnemu okolju, si 
lahko pomagate z modelom, ki je predstavljen v tem poglavju.

Preden pričnete z načrtovanjem vaše lastne učne ure, bi bilo dobro, da osvežite svoje 
znanje o spretnostih, znanjih, stališčih ter metodičnih oblikah sodelovanja in interak-
tivnega učenja, ki so predstavljene v poglavju z naslovom “Kaj je učenje o človekovih 
pravicah”.

(Nasveti, našteti na tej strani, so rezultat pogovorov s civilnimi skupinami državljanov 
in eseja Felise Tibbitts z naslovom “Developing a Lesson”.)
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 izvajanje konkretne naloge (učenci delajo individualno, v dvojicah ali v manjših 
skupinah);

 razredna razprava (ta lahko sledi predstavitvi dela manjših skupin);
 zaključek učne ure in dogovor za domače delo.

 Na tem mestu razmislite o tem, kakšno predhodno znanje bodo učenci potrebovali. Prav 
tako predvidite, kako boste ovrednotili izvedeno učno uro (več o evalvaciji na str. 45). Ne 
pozabite predvideti, koliko časa boste potrebovali za vsak del učne ure. 

 Sedaj se lahko vrnete k prvotnemu seznamu ciljev. Ali vaša priprava zajema vse naštete 
cilje? Pri delu ne pozabite na ravnotežje med razpravo, razmišljanjem in dejavnostmi. 

Vzorčna učna ura o stereotipih

Cilji
(Opomba: cilje lahko prevedete tudi v spretnosti, znanja in stališča, glej str. 4)
 

 Učenci bodo razlikovali med posploševanjem in stereotipom.
 Učenci bodo prepoznali primere stereotipov v lokalnih medijih.
 Učenci bodo usvojili občutljivost za težave skupin ljudi, za katere v družbi veljajo negativni 

stereotipi. 

Predznanje
 Splošno razumevanje kulture, posploševanj in stereotipov. 

Kaj potrebujete?
 Tablo ali velike pole papirja. 
 Časopise in revije. 

Čas: 45 minut 

Izvedba

 Uvod (10 minut)

Učitelj na tablo zapiše nekaj različnih kategorij ljudi (npr. starejši, deklice, fantje, invalidi) 
in prosi učence, naj predlagajo opisne besede, ki zaznamujejo izbrane skupine ljudi. Be-
sede zapiše na tablo in učence zaprosi, naj predlagajo besede, ki te skupine zaznamujejo. 
Besede zapiše na tablo.
 
Učitelj povzame različne poglede in skuša poiskati povezave med kategorijami. Skupaj z 
učenci se odloči, ali so pripisani pridevniki pozitivni, negativni ali nevtralni.



P r v i  k o r a k i   43

Učitelj poudari razliko med posploševanjem in stereotipom. 

Učitelj vpraša učence: “Kako ste si ustvarili takšno mnenje o teh kategorijah ljudi? Ali so 
vas k temu pripeljale izkušnje, množični mediji ali družina in prijatelji?”

 Skupinsko delo (10 minut) 

Učitelj zaprosi učence, naj se razdelijo v skupine po pet ali šest. Vsaki skupini ponudi 
časopis ali revijo, lahko pa učenci v skupinah razpravljajo o različnih množičnih medijih, 
vključno s popularnimi televizijskimi programi ali knjigami. 

Učenci pregledajo gradivo in ugotavljajo, kako so predstavljene različne skupine ljudi tako 
v besedilu kot na slikah. Skupine bodo morda enake tistim, ki so bile naštete v uvodu, 
lahko pa, da bodo učenci našli še primere drugih skupin v naši družbi, ki so prav tako 
diskriminirane. Stereotipi so lahko pozitivni, negativni ali nevtralni.

 Skupine predstavijo svoje delo pred vsem razredom (10 minut).

 Razprava (10 minut)

Učitelj zaprosi vse učence v razredu, naj odgovorijo na sledeča vprašanja:
 Ali ste med skupinami, za katere po vašem mnenju obstajajo pozitivni stereotipi, odkrili 
kakšne podobnosti? 

 Katere?
 Kaj pa med tistimi, za katere veljajo negativni stereotipi?

Učitelj lahko ob tej priložnosti poudari, da:
 so posplošitve o določenih skupinah negativne in jih lahko imenujemo predsodki; 
 negativna posploševanja o skupini ljudi pogosto ne temeljijo na dejanskih, osebnih 
stikih s skupino. 

 Zaključek (5 minut)

Učitelj zaključi razpravo z vprašanjema:
 Od kod izvirajo stereotipi?
 Do kakšnih zaključkov o posploševanju in stereotipih lahko pridemo s pomočjo naše 
učne ure?

(Npr. posploševanja in stereotipe je mogoče najti tudi v kulturi, v množičnih medijih ter v 
prepričanjih prijateljev in družine.) 

 Povzetek in dogovor za domače delo

Učenci lahko napišejo kratek esej o priložnosti, ob kateri so začutili, da so pozitivno ali 
negativno stereotipno ocenjeni. Kako so se zaradi tega počutili? 
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 Vrednotenje učne ure (več o tem na str. 187).

Učiteljev kriterij za vrednotenje učne ure je lahko: 
 kako so posamezni učenci prispevali k razredni razpravi, 
 kako so posamezni učenci sodelovali v skupinskem delu, 
 rezultati skupinskega dela (ocena skupine),
 kakovost napisanih esejev.

 Prilagajanje učne ure

Pri izvedbi učne ure bodite zelo prilagodljivi. Nekateri deli učne ure bodo učence morda 
bolj pritegnili kot drugi in morda boste presenečeni ob spoznanju, da so določene razpra-
ve ali faze učne ure za učence posebno koristne in zato trajajo dlje. Učne ure naj bodo 
sestavljene kot harmonika; posamezni deli naj imajo možnost širitve ali krčenja, pač glede 
na odziv učencev. Po izvedbi učne ure si zapišite, kako bi jo lahko prihodnjič izboljšali.
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Akademske metode vrednotenja (npr. ocenjevanje eseja glede na poznavanje dejstev) so 
uporabne za vrednotenje ZNANJA o človekovih pravicah (glej str. 4), manj uporabne pa so 
za vrednotenje SPRETNOSTI in STALIŠČ. 

Relativno preprosto je odnesti domov kup esejev in jih oceniti, precej težje pa je imeti pregled 
nad usvajanjem spretnosti in stališč v delovnem razrednem vzdušju, še posebej, če učenci 
delajo v majhnih skupinah. To je učitelje človekovih pravic navedlo k združevanju tradici-
onalnih tehnik ocenjevanja z novimi, ki temeljijo na vrednotenju učinkovitosti poučevanja 
spretnosti in stališč. 

Kako lahko ocenim spretnosti in stališča? 

Ocenjevanje spretnosti in stališč je lažje, če:

 so kriteriji ali standardi ocenjevanja, s pomočjo katerih vrednotite delo učencev, natančno 
izdelani (in po možnosti z njimi soglašajo tudi učenci);

Vrednotenje učnih ur o 
človekovih pravicah 

Vrednotenje pouka o človekovih pravicah nekaterim predstavlja zgolj obvezo, za ne-
katere pa je nekaj, kar želijo opraviti. Naj bodo vaši cilji kakršnikoli, za vrednotenje 
opravljenega dela zmeraj obstajajo dobri razlogi:

 to je priložnost, da si dokažete, da so vaša prizadevanja učinkovita in vredna truda 
(ali pa, da ugotovite, zakaj ne delujejo, in razmislite o tem, kako jih spremeniti);

 šolske oblasti spoznajo pomen vaših prizadevanj; 

 učencem omogoča nadzor lastnega napredka; 

 vrednotenje lahko razvija učenčev čut za odgovornost do lastnega učenja. 

V nadaljevanju je naštetih nekaj idej za vrednotenje vašega dela v razredu. Nasveti za 
vrednotenje delavnice so na str. 187. 

(Nasveti v tem poglavju temeljijo na eseju Felise Tibbitts “Lesson Evaluation in the Hu-
man Rights Classroom”.)
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 učencem predlagate, naj svoje vedenje ocenjujejo sami; 

 učencem predlagate, naj konstruktivno ovrednotijo vedenje drug drugega. 

Vključevanje učencev v ocenjevanje tako, da ocenjujejo sebe in svoje sošolce, ima dodatno 
prednost, saj jih spodbuja k sprejemanju večje odgovornosti za svoje vedenje. Nekateri učitelji 
bodo morda zaskrbljeni, da si bodo ocene učenca, učitelja in sošolcev nasprotovale. V tem 
primeru se lahko o razlikah razvije razprava in če je potrebno, se lahko postopek vrednotenja 
prilagodi. 

Seznam kriterijev oz. standardov za ocenjevanje sodelovanja učencev lahko izdelamo tudi 
skupaj z učenci, npr. s pomočjo nevihte možganov (glej str. 29). Preberite si primere takšnih 
seznamov.

Spretnosti, potrebne za delo v majhnih skupinah1 

Ali učenec:
   V mislih ohranja cilj naloge? 
   Sodeluje z drugimi člani skupine? 
   Pri delu ne moti drugih? 
   Obzirno ravna z vsemi člani skupine? 
   Pri delu prispeva svoj delež ? 
   Pomaga iskati načine za izboljšanje dela skupine? 

Tudi stališča lahko vrednotimo na enak način.

Vredotenje dovzetnosti za nove ideje 2 

Ali učenec:
   Razmišlja o novih idejah in dejavnostih? 
   Poskuša poiskati rešitve problemov na nov, drugačen način? 
   Med razpravo postavlja dejstva pred občutke? 
   Spreminja svoja stališča v skladu z novimi spoznanimi dejstvi? 
   Svoje sodbe oblikuje tako, da so pravične do vseh? 
   Razmišlja o vseh vidikih problema? 
   Prepoznava stereotipe in predsodke? 

Za samoocenjevanje lahko uporabimo podoben seznam.

Ocenjevanje razvijanja vrednot3 

Kako bi ocenil svoje lastnosti, ki so tukaj naštete? 
(5 = zelo dobro, 4 = dobro, 3 = zadovoljivo, 2 = slabo)

   spoštovanje drugih 
   zanimanje za druge 
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   poslušanje drugih 
   vztrajnost pri delu 
   občutljivost za potrebe drugih 
   pravično presojanje drugih 
   sodelovanje z drugimi 
   premislek pred akcijo 
   iskrenost 
   pripravljenost pomagati drugim 
   priznavanje napak 

Za konec si lahko preberete še primer ocenjevalnega sistema, ki vključuje tako vrednotenje 
skupinskega dela, razprav in skupinskih projektov kot tudi tradicionalne naloge in teste.

Vzorec ocenjevalnega načrta za eno redovalno obdobje 

Oceni se vsaka skupinska dejavnost (ena ura tedensko). Ocena temelji na: 
 sodelovanju (oceno dobi vsak posameznik s samoocenjevanjem in ocenjevanjem sošol-

cev), 
 vrednotenju dela vse skupine (delo oceni učitelj). 

Ocenjenjujejo se pisne in domače naloge (oceni jih učitelj).

Oceni se projektno delo (enkrat na redovalno obdobje). 
 Projekti so ocenjeni glede na obliko, izvedbo in izobraževalno vrednost, ki jo imajo za 

učence (na podlagi ustne predstavitve jih ocenijo učitelj in sošolci).

Ocenjuje se sodelovanje in prispevek k razrednim razpravam (ocenita ju učitelj in sošolci).

Ko boste preizkusili ta način ocenjevanja, boste (kot pri vseh drugih vidikih učenja o človekovih 
pravicah) prišli do lastnih idej za ocenjevanje in vrednotenje dela v svojem razredu. Te strani 
naj vam služijo le kot osnova in spodbuda za oblikovanje lastnih zamisli.

 1  Povzeto po Michaelis, John U.: Social Studies for Children: A Guide to Basic Instruction. Englewood Cliffs: 

Prentice Hall, 1988, 9. izdaja, str.388.

 2  ibid.
 3  ibid., 10. izdaja, str. 377.
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Vodič k učnim uram

Da bi bilo učne ure lažje izvajati, imajo vse metodične priprave v tem poglavju enako 
strukturo.

Naslov

Cilj: Našteti cilji in kratek uvod za vsako skupino učnih ur vam prikažejo 
njihovo uporabnost.

Formativni cilji: So ključni koncepti, ki jih vsebuje učna ura. Imejte jih v mislih, ko 
jo izvajate.

 
Kaj potrebujete: V tem delu boste našli napotke, kaj potrebujete za izvedbo ure in 

kaj morate pripraviti pred njo.

Čas: Predlagani čas vam pomaga oceniti, koliko časa boste potrebovali 
za izvedbo predlagane učne ure in dopolnilnih aktivnosti.

Izvedba: V tem delu je učna ura predstavljena po korakih. Posebne oblike 
dela, ki se lahko uporabijo, so podrobno razložene v drugem delu 
tega priročnika.

Vprašanja: Pri večini učnih ur so uporabljena vprašanja odprtega tipa ali 
razredni razgovor, da bi dijaki lažje razmislili o dani temi. Nasvete 
o uporabi takšnih oblik dela najdete v drugem delu priročnika.

Možnosti: V tem delu so predstavljeni predlogi za nadaljnje delo z učno temo 
ali ideje, kako učno uro prirediti starejšim/mlajšim učencem.

Besedila / primeri / učni lističi:
Nekatere učne ure vsebujejo tudi dodatna gradiva. Da bi se izognili nevšečnostim v 
razredu, si pred izvedbo preberite celotno učno uro in preverite, ali imate na voljo vse, 
kar je navedeno v delu “Kaj potrebujete?”.
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Hitri kviz
(Prirejeno po učni uri Davida Shimana.)

Cilj
Kviz je uporaben na katerikoli stopnji učenja o človekovih pravicah. Če se otroci o človekovih 
pravicah še niso učili, lahko s pomočjo te naloge ugotovite, koliko že vedo, pozneje pa lahko 
preverjate njihov napredek. Zelo uporaben je tudi, če želite izvedeti, kaj otroke še posebej 
zanima in skrbi v zvezi s človekovimi pravicami.

Formativna cilja
  Učenci ugotovijo, da o človekovih pravicah že veliko vedo.
  Spoznajo, da včasih pri pogovoru o pravicah ni pravilnih odgovorov.

Kaj potrebujete?
Vprašanja za kviz.

Čas
Dve šolski uri.

Izvedba

 Pred učno uro vprašanja napišite na list papirja ali na tablo, lahko pa jih tudi narekujete. 
V tem primeru učence prosite, naj na vprašanja ne odgovarjajo sproti.

 Učenci naj deset minut krožijo po razredu in naj vsako vprašanje zastavijo drugemu so-
šolcu. Učenec, ki odgovori na vprašanje, naj se pod odgovor podpiše. Na ta način učenci 
drug drugemu posredujejo svoje znanje o človekovih pravicah. Druga možnost je, da vsak 
učenec sam odgovori na vsa vprašanja.

Za začetek - uvodni učni uri

Ker se nekatere učne ure v tem delu priročnika nanašajo na Splošno deklaracijo  člove-
kovih pravic in Konvencijo o otrokovih pravicah, je učna ura “Iskanje zaklada” primeren 
način, da se učenci seznanijo z njima. “Hitri kviz” lahko uporabite za ugotavljanje, koliko 
otroci že vedo o pravicah.

Učne ure za srednješolce se nadaljujejo na strani 101.



52  P r v i  k o r a k i

 Skupaj preglejte vprašanja in učenci naj povedo svoje odgovore. Zapišite jih na tablo. 
Včasih bo več različnih odgovorov na isto vprašanje. Učence spodbujajte k razgovoru o 
odgovorih, medtem ko jih zapisujete. (Uporabite lahko nasvete za postavljanje vprašanj 
na str. 31.)

 Učenci verjetno ne bodo mogli odgovoriti na vsa vprašanja. Prav tako bodo nekateri odgo-
vori napačni. Morda ne vedo, da npr. do mučenja prihaja tudi v zahodnih demokratičnih 
državah. Zavedajte se, da je cilj te učne ure predstavitev tem, ki so povezane z učenjem 
o človekovih pravicah, in ne iskanje “pravilnih” odgovorov.

 Vprašanja, ki bodo vzbudila veliko zanimanja med učenci, lahko pozneje uporabite za 
razpravo o človekovih pravicah. Nasvete za razredno razpravo lahko najdete na str. 30.

 Če imate malo časa, izberite le nekaj vprašanj in se osredotočite na tista, ki najbolj zade-
vajo otroke.

Vprašanja za kviz

Ali poznate kakšno ...

 človekovo pravico?
 državo, ki krši človekove pravice?
 dokument, ki razglaša človekove pravice?
 skupino ljudi, ki so jih v preteklosti preganjali?
 državo, v kateri ljudje nimajo (ali niso imeli) pravic zaradi svoje rase?
 državo, v kateri ljudje nimajo (ali niso imeli) pravic zaradi svoje vere?
 državo, v kateri si pravice različnih skupin nasprotujejo?
 organizacijo, ki se bori za človekove pravice?
 film ali knjigo, ki govori o pravicah?
 državo, v kateri ljudi mučijo?
 državo, v kateri se je položaj človekovih pravic izboljšal?
 državo, iz katere se ljudje ne smejo izseliti?
 pravico, ki ti je niso priznali v šoli?
 osebo, ki se bori za človekove pravice?
 pravico, ki je ženskam včasih zanikana?
 pravico, ki bi jo morali imeti vsi otroci?
 ljudstvo, ki mu ne dovolijo, da bi postalo narod?
 človekovo pravico, ki je zanikana nekaterim ljudem v Sloveniji?
 pravico, ki jo tvoji starši imajo, ti pa ne?
 svojo pravico, ki ti je nikoli ni nihče kršil?
 kršitev človekovih pravic, s katero imaš osebne izkušnje?
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Možnosti

 Če imate na voljo fotokopirni stroj, lahko na list papirja narišete mrežo, v vsak kvadrat 
vpišete eno vprašanje in razmnožite, da bo vsak učenec dobil svoj izvod.

 Učno uro lahko nadaljujete v obliki projektnega dela (glej str. 32). Starejši učenci si lahko 
izberejo eno vprašanje, ga podrobno raziščejo in o svojih dognanjih poročajo v razredu.

 Predlog za akcijo - učenci ta vprašanja postavljajo obiskovalcem ob dnevu odprtih vrat 
šole.
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Iskanje zaklada

Cilj: Igrica skrivanja je dober način, kako učence hitro seznaniti s Konvencijo o otrokovih 
pravicah. To učno uro lahko uporabimo kot uvod v učenje o človekovih pravicah. Uporabimo 
jo lahko tudi pri spoznavanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah.

Formativna cilja
  Učenci spoznajo, da so človekove pravice vrednota.
  Izvedo, da so človekove pravice zapisane v posebnih dokumentih.

Kaj potrebujete: Konvencijo o otrokovih pravicah, ki je navedena v petem delu tega priroč-
nika. Za mlajše učence je priporočljivo uporabiti povzetek pravic iz Konvencije o otrokovih 
pravicah na str. 174.

Čas: Največ 30 minut.

Izvedba

 Na lističe napišite nekatere člene iz poenostavljene oblike Konvencije o otrokovih pravicah 
ali pa konvencijo fotokopirajte in razrežite.

 Preden pridejo učenci v razred, lističe skrijte na različna mesta.
 Pokličite učence in jim povejte, da je v razredu na koščkih papirja skrito nekaj zelo dra-

gocenega. Učence prosite, naj to poiščejo. Vsakič, ko učenec najde listek, naj na glas 
prebere člen, ki je zapisan na njem, in ga s svojimi besedami preprosto razloži sošolcem. 
Lahko pove tudi primer, kdaj bi bil ta člen konvencije pomemben. Npr. 7. člen: “Otrok ima 
od rojstva pravico do imena in državljanstva ter da zanj skrbijo njegovi starši.”

 V katerem primeru bi bil ta člen pomemben?
 Učence, ki najdejo listke, zaprosite, naj jih obdržijo. To so zdaj »njihovi« členi. Pozneje, 

ko boste nadaljevali z učenjem o človekovih pravicah, lahko vsakokrat učence prosite za 
pomoč, kadar se pojavi “njihov” člen. Postopoma bodo učenci usvojili in poglobili znanja 
o problemih in temah, ki so povezane z “njihovimi” členi.

Možnosti

 Če boste uporabljali poenostavljeno obliko Konvencije o otrokovih pravicah, lahko povzetek 
pravic, ki je na strani 174, uporabite za dodatno razlago členov, ki jih učenci ne uspejo 
razložiti sami.

 Učno uro lahko nadaljujete v obliki projektnega dela (glej str. 32). Učenci lahko napišejo 
igrico, pesem, izdelajo plakat ali narišejo risbo, ki pojasnjuje “njihovo” pravico.

 Predlog za akcijo: učenci lahko svoje izdelke iz projektnega dela razstavijo na šoli, jih po-
kažejo staršem ali ljudem, ki živijo v okolici. Takšna priložnost bi bila npr. šolski koncert 
ob dnevu človekovih pravic 10. decembra (glej str. 97).
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To sem jaz

Cilj
Učenci krepijo svojo identiteto in povečujejo samospoštovanje s pomočjo likovnega izražanja. 
Z vprašanji jih spodbujamo k pozitivnemu razmišljanju o razlikah med ljudmi.

Formativna cilja
   Učenci spoznajo, da je vsak drugačen, vendar smo si v marsičem podobni.
   Ugotovijo, da pravice temeljijo na podobnih potrebah različnih ljudi.

Kaj potrebujete?
Povzetek pravic iz Konvencije o otrokovih pravicah (glej str. 174 ), list papirja za vsakega 
otroka in pisala, voščenke ali barvice.

Čas
Dve šolski uri.

Izvedba

 Za vsakega učenca na list papirja napišite njegovo ime ali pa jih prosite, naj to storijo 
sami.

 Prosite jih, naj z barvicami okrasijo svoje ime. Ime naj pobarvajo, okoli njega pa naj nari-
šejo nekaj svojih najljubših stvari - igrače, jedi, kraje ipd.

Ti in jaz - učne ure o raznolikosti

Učne ure v tem poglavju so posvečene obravnavi raznolikost. V njih so poudarjene 
podobnosti in razlike med ljudmi. Njihov namen je učencem pokazati, da smo ljudje 
različni, toda enakovredni. Nekatere učne ure poudarjajo, da so razlike dobrodošle in 
pomembne za vsakega posameznika in njegovo identiteto. Druge učne ure poudarja-
jo podobnost med vsemi ljudmi - npr. veselje do poslušanja zgodb ali igre. Nekatere 
govorijo o življenju v skupnosti, kjer ljudje skrbijo drug za drugega. Vse učne ure pred-
stavljajo osnovna načela, na katerih temeljijo formalna merila za človekove pravice, 
kot je npr. Splošna deklaracija o človekovih pravicah.

Učne ure za srednješolce se nadaljujejo na str. 107.
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 Sedite v krog in prosite vsakega učenca, naj pokaže svoje ime in razloži, katere so njegove 
najljubše stvari.

 Postavite jim sledeča vprašanja, s katerimi jim boste pomagali, da se bodo zavedli po-
dobnosti in razlik med njimi.

 V razredu pripravite razstavo risb s primernim naslovom, npr. “To smo mi”.

Vprašanja

 Kaj ste se naučili o drugih ljudeh?
 Ste se naučili česa novega o sebi?
 Kako ste se počutili, ko ste pokazali svoja imena?
 So bile naše najljubše stvari enake ali različne?
 Kako bi bilo, če bi bili vsi enaki?

Možnosti

 Skupaj z razredom si lahko ogledate povzetek pravic iz Konvencije o otrokovih pravicah 
(str. 174). Katere pravice govorijo o podobnosti med vsemi otroki? Katere govorijo o raz-
likah?

 Če je skupina prevelika oziroma če so učenci premajhni, da bi lahko bili dolgo zbrani, naj 
se o svojem delu pogovarjajo drug z drugim. Po nekaj minutah lahko vsaka dvojica svoje 
delo pokaže drugi dvojici.

 Starejši učenci in odrasli si lahko v dvojicah sedejo nasproti in narišejo drug drugega. 
Prosite jih, naj se pogovarjajo in poskušajo ugotoviti, kaj njihovega partnerja zanima in 
spoznajo njegovo življenjsko zgodbo, sanje, družino, delo ipd. To naj potem narišejo okoli 
portreta te osebe.

 Učno uro lahko izvedete tudi tako, da učence prosite, naj se ob glasbi sprehajajo po razredu. 
Ko glasba utihne, morajo poiskati najbližjo osebo in jo nekaj vprašati, npr. kaj najraje je, 
katera je njena najljubša barva, ali ima brata ali sestro, kam bi najraje potovala.... Znova 
vključite glasbo in postopek ponavljajte, dokler vsi učenci ne izmenjajo mnenj. Na koncu 
jim postavite vprašanja, podobna prejšnjim.

 Učno uro lahko nadaljujete s projektnim delom (glej str. 32). Učenci lahko igrico ponovijo 
s svojimi družinami in odraslimi prijatelji ter jim sami pojasnijo bistvene točke učne ure. 
Rezultate projekta lahko razstavite v šoli ali zunaj nje.
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Poglej me!

Cilj
Učna ura je različica ure “To sem jaz” in temelji na predlogih za likovno ustvarjanje, ki so podani 
na str. 34. Dejavnosti v tej učni uri povečujejo samospoštovanje otrok, kar jim omogoča, da 
postanejo bolj strpni do drugih in da spoštujejo njihove pravice. Učna ura predstavlja načine, 
kako lahko učenci pripomorejo k temu, da bo njihov razred prijaznejši.

Formativni cilj
       Učenci spoznajo, da morajo ravnati z drugimi tako, kot si želijo, da bi oni ravnali 

z njimi.

Kaj potrebujete?
Povzetek pravic iz Konvencije o otrokovih pravicah (str. 174), velike kose papirja, pisala in 
barvice.

Čas
Dve šolski uri.

Izvedba

 Učence zaprosite, naj oblikujejo dvojice.

 En učenec naj leže na dolg list papirja.

 Drugi učenec nariše črto okoli svojega sošolca. (Ta vaja je dobra priložnost za razširjanje 
besednega zaklada o delih telesa!)

 Prvi učenec leže na tla zraven svojega obrisa. Drugi obrisu doda podrobnosti, npr. obraz, 
barvo las, obleko.

 Če učenci delajo v skupinah namesto v dvojicah, naj vsak nariše en del in tako portret 
izdelajo skupaj.

 Vsak učenec predstavi sliko svojega sošolca in pojasni, kaj je o tej osebi izvedel novega.

 Učencem zastavite navedena vprašanja.

 Učenci lahko portrete odnesejo domov in jih nalepijo na steno v svoji sobi.
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Vprašanja

 Učenci si lahko ogledajo povzetek pravic iz Konvencije o otrokovih pravicah (str. 174). Kako 
bi si morali ljudje pomagati, da bi dosegli te pravice? (Npr. skrb za prijatelje, družino...)

 Kako ste se počutili, ko so vas risali?

 Kako ste se počutili, ko ste risali sošolca/sošolko?

 Vsak potrebuje nekoga, ki zanj skrbi - to je naša pravica. Kaj se zgodi, če se ljudem ne 
posvetimo dovolj? (Učenci lahko napišejo zgodbo o tem, kako je bilo, ko so se počutili 
osamljene.)

 Če bi se prešolali, kako bi želeli, da bi ljudje na novi šoli ravnali z vami?

 Ali si vsi skupaj lahko izmislimo način, kako bi poskrbeli za to, da se v našem razredu 
nihče več ne bi počutil osamljenega?

Možnosti

 Ves razred bi lahko risal samo enega učenca, da bi se npr. učenec, ki je kakorkoli drugačen 
od svojih sošolcev, počutil del skupine.

 Učenec se lahko odloči, da ga narišejo takšnega, kot bi rad bil (npr. kot nogometaša, 
plesalca, klovna).

 Če je v razred prišel nov učenec ali pa eden od sošolcev razred zapušča, lahko to učno uro 
uporabimo za to, da se bo počutil kot del skupine (za otroka, ki zapušča skupino, lahko na 
sliko narišemo tudi vse, kar bo potreboval v novem življenju: ljubezen, prijatelje, sonce, 
nasmeh).
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Roke gor!

Cilj
Ta zabavna učna ura pomaga učencem razviti občutek za skupnost in omogoča spoznati, 
da so razlike potrebne.

Formativni cilj
  Učenci spoznajo, da so razlike koristne in potrebne.

Kaj potrebujete?
Povzetek pravic iz Konvencije o otrokovih pravicah (str. 174), trak, s katerim boste učencu 
zavezali oči.

Čas
Ena šolska ura.

Izvedba

 Učence prosite, naj se postavijo v krog. Prostovoljcu zavežite oči.
 Prostovoljca nekajkrat zasučite okoli osi in ga nato vodite do sošolca. Z dotikanjem las, 

obraza in obleke mora prostovoljec uganiti, kdo je to.
 Pri tej igri se ne ozirajte na skupine učencev, ki so običajno skupaj.
 Igro nadaljujte, dokler ne pridejo na vrsto vsi učenci.
 Učencem zastavite sledeča vprašanja, da bi jih privedli do učnega cilja - zavedanja med-

sebojnih razlik in podobnosti.

Vprašanja

 Zakaj smo to počeli?
 Kako ste uganili, kdo je bil?
 Ali bi bilo kaj drugače, če bi imel kdo izmed nas kožo ali oči druge barve?
 Kaj bi bilo, če bi imeli vsi enake nosove, lase in ušesa?

Možnosti

 Učenci si lahko ogledajo povzetek pravic iz Konvencije o otrokovih pravicah (str. 174) in se 
pogovorijo o vprašanju: “Zakaj vsi potrebujemo enake pravice, čeprav smo tako različni?”

 To učno uro lahko uporabite tudi za pouk o invalidnosti, tako da otrokom prikažete, kako 
bi se počutili, če bi bili slepi.

 Učno uro lahko nadaljujete v obliki projektnega dela (str. 32). Učenci lahko delajo “po-
skuse” z drugimi oblikami invalidnosti in napišejo, kako so se počutili in kako bi si želeli, 
da bi ljudje ravnali z njimi, če bi res bili invalidni.

 Igro lahko spremenite tudi tako, da uporabite predmete, hrano ali vonje in pokažate, kako 
nas videz zlahka prevara.
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Otroci z vsega sveta

Cilj: Ta učna ura pomaga učencem, da s pomočjo slikovnega materiala raziščejo podobnosti 
med otroki iz vsega sveta, ne glede na njihovo narodnost, spol ali etnično pripadnost.

Formativna cilja
  Učenci spoznajo, da smo vsi različni, vendar v marsičem podobni.
  Ugotovijo, da pravice temeljijo na podobnih potrebah različnih ljudi.

Kaj potrebujete?
  Povzetek pravic iz Konvencije o otrokovih pravicah (str. 174).
   Fotografije otrok iz domačega okolja in z različnih koncev sveta. Izberite slike, ki 

prikazujejo kar najrazličnajše vrste hrane, podnebja, videza in načina življenja. 
Lahko jih izrežete iz časopisov in revij.

Čas: Do dve šolski uri

Izvedba
 Učencem pokažite zbirko slik.
 Prosite jih, naj vam pomagajo slike razdeliti po skupinah, glede na najvidnejše značilno-

sti - na dečke in deklice, večje in manjše otroke, glede na barvo las ipd. Izberite takšne 
značilnosti, pri katerih bo mogoče v isto skupino razvrstiti slike otrok iz vsega sveta, npr. v 
eni skupini naj bodo otroci, ki se pogovarjajo, v drugi vsi, ki se igrajo, ali tisti, ki so starejši 
ali mlajši od učencev v vašem razredu.

 Učencem zastavite sledeča vprašanja, ki jim bodo pomagala, da se bodo zavedli podob-
nosti med otroki na slikah.

Vprašanja
 Kaj imajo otroci na slikah skupnega?
 Kakšne so razlike?
 Ali so na slikah stvari, ki jih niste prepoznali?
 Katerih stvari otroci s slik ne bi prepoznali, če bi prišli k nam?
 Kako bi hoteli, da bi ravnali z vami, če bi prišli na njihovo šolo? Zakaj?
 Predstavljajte si, da je nekaj otrok s slik prišlo na našo šolo. Kako bi sporočili učencem iz 

drugih razredov, kako naj se obnašajo do obiskovalcev?

Možnosti
 Učenci lahko izbranemu otroku s slike napišejo pismo, v katerem mu predstavijo svojo 

šolo.
 Učno uro lahko nadaljujete s projektnim delom (str. 32). Učenci iz vašega razreda naj 

poskusijo najti dopisne prijatelje v drugih državah ali v drugih delih Slovenije.
 Predlog za akcijo: učenci lahko napišejo in predstavijo gledališko igrico o otroku, ki začne 

hoditi v novo šolo daleč stran in do katerega se nekateri novi sošolci obnašajo prijazno, 
drugi pa neprijazno.
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Igre z vsega sveta

Cilj
Ta učna ura, ki jo sestavljajo otroške igre z vsega sveta, pomaga učencem doumeti podobnost 
med otroki iz vsega sveta, ne glede na njihovo narodnost, spol ali etnično pripadnost. Prav 
tako učencem približa idejo, da imajo prirojene pravice, med njimi tudi pravico do igre, ki je 
zapisana v Konvenciji o otrokovih pravicah.

Formativna cilja
  Učenci spoznajo, da smo vsi različni, vendar v marsičem podobni.
  Ugotovijo, da pravice temeljijo na podobnih potrebah različnih ljudi.

Kaj potrebujete?
Povzetek pravic iz Konvencije o otrokovih pravicah (str. 174), primera iger, opisana v tej učni 
uri, in Konvencijo o otrokovih pravicah, ki je na str. 170. 

Čas: Dve šolski uri

Izvedba
 Učencem razložite, da se otroci po svetu igrajo različne, toda zelo zanimive igre.
 Predstavite jim igre iz različnih dežel (če imate pri sebi altas ali globus, jim pokažite, kje 

so posamezne države). Igrajte se posamezne igre. Dve takšni igrici sta opisani v nadalje-
vanju.

 Učence vprašajte, katere svoje igre imajo najraje in bi jih predlagali otrokom iz vsega 
sveta.

 Če so med vašimi učenci otroci, ki pripadajo drugim kulturam, jih vprašajte, če bi radi 
predstavili kakšno svojo igro (če nočejo, jih ne silite).

 Postavite spodaj navedena vprašanja, ki bodo učencem pomagala, da se bodo zavedli 
podobnosti z otroki vsega sveta.

Vprašanja
 So vam bile nekatere igre bolj všeč kot druge? Zakaj? Zakaj je neka igra dobra?
 Bi se vam nove igre zdele bolj zabavne, če bi bili nanje že navajeni?
 Vsi otroci imajo pravico do igre. Ta pravica je zapisana v Konvenciji o otrokovih pravicah. 

Zakaj mislite, da so igranje v konvenciji posebej omenili?
 Bi lahko otroke iz drugih dežel naučili svojih iger, tudi če ne znajo slovensko? Kako?

Možnosti
 To učno uro lahko izvedemo tudi s pesmimi z vsega sveta ali z igrami oz. pesmimi iz raz-

ličnih delov Slovenije.
 Učno uro lahko nadaljujemo v obliki projektnega dela. Učenci lahko napravijo “zbirko” 

iger, ki jih poznajo iz svojih knjig, zgodb ali družine.
 Učenci se lahko razdelijo v dve skupini. Ena skupina drugi s pomočjo pantomime razloži, 

kako se igra nova igra. Potem vloge zamenjajo.
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Primera iger

Pokrij si ušesa (Koreja)
Ta igra je med najbolj priljubljenimi tako med otroki kot med odraslimi. Število igral-
cev ni omejeno.

 Igralci sedijo v krogu. Eden od njih vodi igro in si pokrije ušesa.
 Igralec levo od vodje si z desno roko pokrije desno uho. Igralec desno od vodje 

si z levo roko pokrije levo uho ali drugače povedano, igralca pokrijeta tisto uho, 
ki je bliže vodji.

 Vodja spusti roke in pokaže na drugega igralca. 
 Novi vodja si pokrije ušesa, njegova soseda pa vsak po eno (vodji bližje) uho. Novi 

vodja izbere naslednjega in igra se nadaljuje čim hitreje.
 Če si kdo prepočasi pokrije ušesa ali pa se pri pokrivanju ušes zmoti, izpade iz 

igre. Zmaga tisti, ki zadnji ostane v igri.

Kdo je? (Čile)
Igra je primerna za 6 do 30 igralcev.

 Izberemo učenca, ki je TISTI (ali TISTA). Ostali igralci stojijo v vrsti za njim. TISTI 
ne sme videti, kdo je zadaj.

 TISTI počasi napravi devet korakov naprej, ostali igralci pa hitro zamenjajo mesta. 
Eden od njih se postavi takoj za njim.

 Igralci vprašajo TISTEGA: “Kdo je za teboj?”
 TISTI lahko pred ugibanjem postavi tri vprašanja. Npr. ali je deček ali deklica, 

majhen ali velik, ali ima temne ali svetle lase.
 Ostali igralci vsakič odgovorijo z eno besedo. TISTI mora potem uganiti, kdo stoji 

za njim.
 Če pravilno ugane, ostane še en krog TISTI, če pa se zmoti, postane TISTI drug 

igralec.

(Veliko več iger boste našli v knjigi “Songs, Games, Stories from around the World”. 
Podrobnosti so na str. 201 tega priročnika.)
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Zgodbe z vsega sveta

Cilj
Ta učna ura, katere osnova so zgodbe z vsega sveta, pomaga učencem doumeti podobnost 
med otroki vsega sveta, ne glede na njihovo narodnost, spol ali etnično pripadnost.

Formativna cilja
  Učenci spoznajo, da smo vsi različni, vendar v marsičem podobni.
  Ugotovijo, da pravice temeljijo na podobnih potrebah različnih ljudi.

Kaj potrebujete?
Povzetek pravic iz Konvencije o otrokovih pravicah (str. 174) in tri zgodbe iz te učne ure. 

Čas
Dve šolski uri.

Izvedba

 Učencem pojasnite, da otroci po svetu poslušajo različne zgodbe.
 Učencem preberite ali povejte nekaj zgodb iz različnih držav (če imate atlas ali globus, 

jim pokažite, kje so te države). Tri zgodbe so napisane v nadaljevanju te učne ure.
 Učence vprašajte, katero slovensko zgodbo bi najraje povedali otrokom sveta.
 Če so med vašimi učenci otroci, ki pripadajo drugim kulturam, jih vprašajte, če bi radi 

povedali kakšno zgodbo iz svoje kulture (če nočejo, jih ne silite).
 Postavite spodaj navedena vprašanja, ki bodo učencem pomagala, da se bodo zavedli 

podobnosti z otroki vsega sveta.

Vprašanja

 Katera zgodba vam je bila najbolj všeč? Zakaj?
 Zakaj si ljudje po svetu pripovedujejo zgodbe? Katere vrste zgodb poznamo?
 Zakaj smo si danes pripovedovali zgodbe?

Možnosti

 Zgodbi »Beračeva juha« in »Delitev sira« lahko uporabimo za to, da pokažemo na posledice 
nepoštenosti. Prosite učence, naj sami napišejo zgodbo o nepoštenosti.

 Slovenske ljudske pravljice so zelo uporabne za učenje o človekovih pravicah. Pravljice, 
v katerih otroci trpijo, lahko uporabite skupaj s poenostavljeno verzijo Konvencije o otro-
kovih pravicah (str. 170).

 Predlog za akcijo - učenci lahko napišejo zgodbe ali predstavijo igrico, s katero ponazorijo 
enega od členov Splošne deklaracije človekovih pravic (str. 162).
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Primeri zgodb

Lisjak in puran (indijanci Pueblo, ZDA)

O-vej-vej-hem-baj-džo, kar pomeni enkrat že davno tega je šel gospod lisjak na lov. 
Z gospo lisico sta že nekaj dni jedla samo koreninice, zato si je zelo želel pojesti kaj 
okusnejšega.

Že dolgo je lovil in postal je že utrujen, ko je nenadoma srečal velikega, debelega 
purana. Ravno ko je hotel zasaditi zobe vanj, je puran spregovoril: “Počakaj, dragi 
lisjak, si bolan? Nekam bled si! Ne bi malce zadremal? Lezi in zaspi, jaz pa bom šel k 
tebi domov in rekel gospe lisici, naj me pripravi za kosilo. Revež ubogi, kako utrujen 
si videti!” Zaradi teh besed se je lisjak počutil zares bolnega. “To bi bilo zelo lepo od 
tebe, dragi puran,” je rekel.

In tako se je puran odpravil proti lisjakovi luknji, lisjak pa ga je opazoval, dokler ni 
prišel do vrat. Potem je legel pod drevo in zaspal.

Puran je glasno potrkal.
“Kdo je?” je vprašala gospa lisica.
“Prijatelj s sporočilom za vas.”
“Boste vstopili?” je vprašala gospa lisica.
“Ne, hvala,” je odvrnil puran. “Mudi se mi. Gospod lisjak me je prosil, naj se oglasim in 
vam povem, da bo kmalu nazaj. Zelo lačen je in vas prosi, da mu za kosilo pripravite 
nekaj koreninic.” In potem je pobegnil.

Gospa lisica se je takoj lotila dela in je pripravila nekaj koreninic. Lisjak se je res kmalu 
vrnil, in ob misli na okusno kosilo se je zadovoljno oblizoval. Gospa lisica je prinesla 
hrano in jo postavila na mizo. Gospod lisjak je vzel kos in ga začel žvečiti. “To je najtrši 
puran, kar sem jih kdaj jedel!” je vzkliknil. “Okus ima bolj po koreninicah, kot pa po 
puranu. Kaj je narobe z njim?”
“Puran?” se je začudila lisica. “Saj nimam purana. To so koreninice. Dopoldne je nekdo 
potrkal in povedal, da si lačen in da bi za kosilo rad jedel koreninice.” 
“Ojoj,” je vzdihnil lisjak,” to je bil gotovo puran.”
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Delitev sira (Kapverdski otoki)

Dve mački sta ukradli kos sira. Ena ga je hotela razdeliti, druga pa ji ni zaupala in je 
rekla: “Ne, pojdiva raje k opici, naj ga ona razdeli med naju.” Prva mačka je poiskala 
opico in jo prosila, naj razsodi. “Z veseljem,” je rekla opica.

Mački je poslala po nož in tehtnico. Vendar sira ni prerezala na pol, ampak tako, da je 
bil en kos večji od drugega. Potem ju je položila na tehtnico. “Nisem dobro razdelila,” 
je rekla in začela jesti večji kos. “Kaj delaš?” sta zamijavkali mački. “Pojedla bom malo 
tega kosa, da bo enak kot drugi.” Kmalu je bil kos, ki ga je jedla, manjši od drugega. 
Opica je zamenjala kosa in spet začela jesti.

Mački sta ugotovili, da bo pojedla ves sir, preden ji ga bo uspelo pravično razdeliti. 
“Gospa sodnica,” sta rekli, “dajte nama ostali sir, pa ga bova sami razdelili.”
 
“O, ne,” je odgovorila opica, “samo sprli se bosta, kralj živali pa bo potem preganjal 
mene.” In tako je opica pojedla najprej en kos, potem pa še drugega. Ko sta mački 
videli, da ne bo ostalo nič, se je prva obrnila k drugi in rekla: “Sami bi si morali raz-
deliti sir.”

Ko je opica pojedla ves sir, je rekla: “Razidimo se v miru in nikoli več ne dopustita, da 
vama koristoljubje še kdaj zamegli razum.”

Beračeva juha (Šri Lanka)

Sedem potepuških andij (beračev) je nekoč prenočevalo v istem prenočišču. Dogo-
vorili so se, da bodo v skupnem loncu skuhali kondži (na vodi kuhan riž) za večerjo 
in da bo vsak andija prispeval pest riža. Drug za drugim so se andije približali loncu 
in vanj vrgli svoj riž. Vendar so vsi poskušali goljufati in nobeden od njih v resnici v 
lonec ni vrgel niti enega zrnca riža. Vsak je mislil, da bodo drugi andije prispevali riž. 
Ko je bil kondži kuhan, je vsak andija dobil skodelico, polno vroče vode!
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Pošljite nas med zvezde

Cilj
Ta domišljijski projekt pomaga otrokom razmišljati o razlikah in podobnostmi med ljudmi.

Formativna cilja
  Učenci ugotovijo, da je med ljudmi več podobnosti kot razlik.
  Spoznajo, da pravice temeljijo na podobnih potrebah različnih ljudi.

Kaj potrebujete?
Povzetek pravic iz Konvencije o otrokovih pravicah (str. 174).

Čas
Dve šolski uri in domača naloga.

Izvedba

 Učence prosite, naj si predstavljajo, da sodelujejo pri zelo pomembnem vesoljskem 
projektu. Zamislijo naj si, da so iz vesolja prišli znaki, ki so potrdili, da na nekem planetu 
obstajajo inteligentna živa bitja. Združeni narodi so se odločili poslati vesoljsko ladjo v 
smer, iz katere so prišli signali. Na tej vesoljski ladji bodo podatki o planetu Zemlja. Učence 
vprašajte, kaj bi poslali inteligentnim bitjem v vesolju, da bi izvedeli čim več o Zemlji in o 
Zemljanih. Izberejo naj takšne stvari, ki bodo tem bitjem pomagale razumeti, da imamo 
ljudje na Zemlji veliko skupnega, vendar pa je med nami tudi veliko razlik.

 Učna ura lahko poteka v obliki različnih individualnih projektov, kar za učence pomeni 
možnost, da doma povprašajo starše in prijatelje, kaj bi storili. Ali bi poslali glasbo? Kakšno 
glasbo? Knjige? Filme? Fotografije? Modele ljudi? Kakšne? Kako bi bili oblečeni?

 Delo lahko poteka tudi v skupinah, kjer učenci zberejo ideje s pomočjo nevihte možganov.

 Skupaj z učenci preglejte možnosti. Opozorite na stvari, na katere sami niso pomislili. So 
kje predstavljeni npr. invalidni ljudje?

 Postavite spodaj navedena vprašanja, ki bodo učencem pomagala razmišljati o razlikah 
in podobnosti.

Vprašanja

 Smo si ljudje na svetu bolj podobni ali bolj različni? Kaj bi si mislili, če bi bili zunajzemeljska 
bitja, ki gledajo na Zemljo?
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 Kaj bi si takšno bitje mislilo, če bi opazovalo, kako se ljudje prepirajo in so neprijazni drug 
z drugim?

 So bolj pomembne razlike pri navadah, oblačenju, jezikih in oblikah telesa, ali tisto, kar 
imamo skupnega? Zakaj?

Možnosti

 Koš za smeti postavite na mizo tako, da bo dno zgoraj. Povejte, da je to bitje z drugega 
planeta, ki ga zanimajo lokalne oblike življenja, še posebej tisti čudni dvonožci, ki se v 
veliko različnih jeziki imenujejo “ljudje”. Otroci naj predlagajo, kaj bi vesoljskemu bitju 
pomagalo, da bi vedno prepoznalo človeško bitje, če ga bo srečalo na svoji poti.

 Predlog za akcijo - razred lahko napiše in predstavi gledališko igrico o bitju iz vesolja, ki 
obišče Zemljo in ne more prepoznati razlik med velikimi/majhnimi, debelimi/suhimi, 
belimi/črnimi... ljudmi.

 Kot nadaljevanje projektnega dela (str. 32) lahko učenci v razredu ali na šolskem hodniku 
razstavijo slike različnih nog, rok, obrazov, oblek, jedi itd., ki so jih izrezali iz časopisov in 
revij.
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Deček z dvema očesoma

Cilj
Zgodba učencem prikaže dobre plati “drugačnosti”.

Formativni cilj
    Učenci spoznajo, da imajo invalidni ljudje pravico, da z njimi ravnamo tako, kot 

z vsemi drugimi.

Kaj potrebujete?
Poenostavljeno obliko Konvencije o otrokovih pravicah (str. 168).

Čas
Dve šolski uri.

Izvedba

 Učencem povejte sledečo zgodbo, nato pa jim zastavite vprašanja.

“Daleč, daleč v vesolju je planet, ki je čisto podoben Zemlji. Tudi ljudje, ki živijo tam, so 
čisto takšni kot mi, razen tega, da imajo samo eno oko. Vendar je to oko res nekaj poseb-
nega. Z njim lahko vidijo v temi, z njim lahko vidijo zelo daleč in tudi skozi zidove. Ženske 
imajo takšne otroke kot na Zemlji. Nekega dne pa se je rodil zelo čuden otrok. Imel je dve 
očesi! Njegova mama in oče sta bila pretresena.

Deček je bil srečen otrok. Njegovi straši so ga imeli radi in z veseljem so skrbeli zanj. Pa 
vendar jih je skrbelo, ker je bil tako nenavaden. Peljali so ga k številnim zdravnikom, ti pa 
so le zmajevali z glavami in ponavljali: “Ničesar ne moremo storiti.”

Med odraščanjem je imel deček vedno več težav. Ker ni videl v temi, je moral s seboj nositi 
svetilko. Ko je šel v šolo, je bral slabše od ostalih otrok, in učitelji so mu morali posebej 
pomagati. Ker ni videl zelo daleč, je moral imeti poseben teleskop, in šele potem je lahko 
videl druge planete tako kot vsi ostali. Ko je prihajal iz šole, je bil včasih zelo osamljen. 
“Drugi otroci lahko vidijo stvari, ki jih jaz ne vidim,” je razmišljal, “torej bi jaz moral videti 
nekaj, česar oni ne morejo.”

Nekega dne je odkril, da lahko vidi nekaj, česar ni mogel videti nihče drug. Ni videl črno-
belo, tako kot vsi ostali. Staršem je povedal, kako vidi. Odpeljal jih je ven in jim razložil svoje 
razburljivo odkritje. Bili so navdušeni. Tudi njegovi prijatelji so bili navdušeni. Pripovedoval 
jim je čudovite zgodbe. Uporabljal je besede, ki jih niso še nikoli slišali … besede kot rdeče 
in rumeno … in oranžno. Govoril je o zelenih drevesih in vijoličastih cvetlicah. Vsi so hoteli 
vedeti, kako vidi. Pripovedoval jim je čudovite zgodbe o temnomodrih morjih in valovih, 
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ki se belo penijo. Otroci so oboževali njegove zgodbe o mogočnih zmajih. Zadrževali so 
dih, ko jim je opisoval njihovo kožo, oči in njih ognjeno sapo.

Nekega dne je spoznal dekle in zaljubila sta se. Njej je bilo vseeno, da ima dve očesi. Ugo-
tovil je, da je to tudi njemu postalo vseeno. Postal je zelo slaven. Ljudje z vsega planeta 
so prihajali k njemu, da bi ga slišali. Z dekletom sta čez nekaj časa dobila sina. Bil je tak 
kot vsi drugi otroci na planetu. Imel je samo eno oko.

Vprašanja

 Kako mislite, bi bilo imeti dve očesi na planetu, kjer imajo vsi le po eno oko?
 Kakšne težave je imel deček z dvema očesoma? Zakaj?
 Katere druge različne sposobnosti še imajo ljudje?
 Mislite, da bi bili vi “drugačni”, če bi živeli kje drugje kot na Zemlji? Zakaj? Kako bi želeli, 

da bi se drugi obnašali do vas, če bi bili “drugačni”?

Možnosti

 Oglejte si 23. člen poenostavljene oblike Konvencije o otrokovih pravicah (str. 168). Kakšno 
“posebno skrb” potrebujejo invalidni otroci? Če bi bil v vašem razredu invaliden sošolec 
ali sošolka, kako bi mu/ji pomagali?

 Recite učencem, naj si predstavljajo, da se odpravljajo v deželo, kjer živijo ljudje z enim 
očesom. Napišejo naj pismo, v katerem bodo svojim novim prijateljem razložili, kako naj 
se obnašajo do dvookih ljudi.

 Razred lahko zgodbo predstavi tudi v drugi obliki, npr. kot igrico ali sliko.

 Učno uro lahko nadaljujete s projektnim delom (str. 32). Učenci naj se pobliže seznanijo 
z eno vrsto invalidnosti. Spoznajo naj, kako živijo ljudje, ki so invalidni, kaj lahko počnejo 
in česa ne, ali potrebujejo kakšno posebno opremo in pomoč.To je odlična priložnost, da 
otroci spoznajo invalide in se soočijo s predsodki, ki jih morda imajo do invalidnosti.
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Kako se počutiš?

Cilj
Učna ura s pomočjo zanimive dejavnosti spodbuja občutljivost učencev za čustva drugih ljudi.

Formativni cilj
   Učenci ugotovijo, da je občutljivost za čustva drugih osnova za zaščito njihovih 

pravic.

Kaj potrebujete?
Povzetek pravic iz Konvencije o otrokovih pravicah (str. 174).

Čas
30 minut.

Izvedba

 Dva učenca pošljite iz razreda.

 Medtem ko ju ni, si drugi otroci izberejo po eno čustvo, ki ga bodo predstavili, ko se bosta 
vrnila, npr. srečo, jezo, razočaranje, razburjenje, osamljenost ali dolgčas.

 Učenca pokličete nazaj v razred in uganiti morata, katero čustvo jima predstavljajo sošolci.

Kdo, jaz? 
- učne ure o odgovornosti

Učne ure v tem poglavju so posvečene spoznavanju odgovornosti, ki jo imamo ljudje 
drug do drugega. Učenci usvajajo stališče, da je z drugimi najbolje ravnati tako, kot 
si želijo, da bi drugi ravnali z njimi. Nekatere učne ure intenzivno spodbujajo aktivno 
poslušanje in razumevanje sogovorca. Vse pa spodbujajo zaupanje med učenci, saj 
v razredu ustvarijo vzdušje odgovornosti in spoštovanje do pravic drugih.

Učne ure za srednješolce se nadaljujejo na str. 114.
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 Igro ponovite tolikokrat, kot se vam bo zdelo primerno.

 Po koncu dejavnosti učencem zastavite sledeča vprašanja.
 

Vprašanja

Učencema, ki sta ugibala
 Je bilo težko uganiti čustva?
 Kako sta uganila?

Celotnemu razredu
 Se vam zdi pametno, da veste, kako se počutijo ljudje okoli vas? Zakaj?
 Se vam je že kdaj zgodilo, da ste bili veseli, ko so bili vsi žalostni, ali pa žalostni, ko so bili 

vsi veseli? Kako ste se počutili?
 Kaj bi se zgodilo, če se nihče ne bi zmenil za čustva drugih?

Možnosti

 Oglejte si Povzetek pravic iz Konvencije o otrokovih pravicah (str. 174). Poiščite tekst 
“Otroci imajo pravico do zaščite pred poškodbami in zanemarjanjem.” Kako lahko s tem, 
da se zanimamo za čustva drugih, pomagamo uresničevati to pravico?

 Učno uro lahko nadaljujete v obliki projektnega dela (str. 32). Če so vaši učenci starejši, 
lahko skupaj z njimi pripravite igro vlog in ponazorite položaj, kjer se pojavljajo različna 
čustva (npr. prepir na igrišču). Pomagajte si z nasveti za igranje vlog na str. 26.
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Dotakni se me nežno

Cilj
Ta kratka učna ura je namenjena spodbujanju pozitivnih čustev v skupini. (Opomba: ta dejav-
nost je najprimernejša za majhne otroke. Večji otroci in odrasli se včasih počutijo neprijetno 
pri tovrstnem dotikanju. Sami se odločite, ali je igra primerna za vašo skupino)

Formativni cilj
   Učenci spoznajo, da je dobro, če z drugimi ravnajo tako, kot si želijo, da bi drugi 

ravnali z njimi (t.j. spoštovanje pravic drugih ljudi jih spodbuja, da spoštujejo 
tvoje pravice).

Kaj potrebujete?
Povzetek pravic iz Konvencije o otrokovih pravicah (str. 174).

Čas: 20 minut.

Izvedba

 Učence zaprostite, naj hodijo v krogu. 
 V danem trenutku jih zaprosite, naj sedejo na tla tako, da bodo drug drugemu gledali v 

hrbet. 
 Predstavljajo naj si, da preko ramen učenca pred njimi teče njihova najljubša barva.
 Pokažite jim nežne in enostavne gibe, kako masirati ramena učenca pred seboj. Pustite 

jim nekaj minut za to dejavnost.
 Učenci naj se obrnejo in vsak naj masira svojega prejšnjega “maserja”.
 Dejavnost ustavite in učencem postavite sledeča vprašanja.

Vprašanja

 Kako ste se počutili med masažo? Kako ste se počutili, ko ste masirali sošolca ali sošolko?
 Kaj bi bilo, če bi bil kdo neprijazen ali grob do sošolca ali sošolke pred seboj? Kaj bi se 

zgodilo, ko bi se ta obrnil(a)? Zakaj?
 Kako bi masirali človeka, če bi želeli, da bi bil prijazen z vami, ko se obrnete?
 Se lahko spomnite podobnega primera iz življenja?

Možnosti

 Oglejte si povzetek pravic iz Konvencije o otrokovih pravicah na str. 174.
 Kaj bi se zgodilo, če nikogar ne bi zanimale pravice drugih in bi vsak počel samo tisto, kar 

bi se mu zljubilo? Na katere pravice bi vplivali? Kako? Bi radi živeli v takšnem svetu?
 Kadar so učenci jezni, jih prosite, naj napnejo svoje mišice in si predstavljajo, da jim po 

telesu od glave proti prstom na nogah teče njihova najljubša barva in jim pomaga, da 
sprostijo mišice. Potem naj stopijo stran od luže barve na tleh in takoj bodo manj jezni.



P r v i  k o r a k i   73

Govoreča palica

Cilj
Učna ura je namenjena izboljševanju slušnih in govornih sposobnosti učencev.

Formativni cilj 
   “Otroci imajo pravico do lastnega mnenja in do druženja ter do izmenjave 

mnenj.” (gl.str. 174)

Kaj potrebujete?
Povzetek pravic iz Konvencije o otrokovih pravicah (str. 174) in ne preveliko palico brez ostrih 
robov, ki pa ne sme biti povsem gladka.

Čas: Vsaj 20 minut.

Izvedba

 Učencem razložite, da so imeli severnoameriški Indijanci poseben način za poslušanje 
drug drugega, tako da je vsak dobil priložnost govoriti. Uporabljali so govorečo palico. 
Kdorkoli ima govorečo palico, ima posebno moč, da lahko govori, vsi ostali pa imajo po-
sebno moč, da lahko poslušajo. Palico si podajajo v krogu. Če kdo ne želi govoriti, palico 
samo preda naslednjemu.

 Govorečo palico lahko uporabljate na več načinov, npr. za pripovedovanje novic ali za 
izražanje mnenj. Z njo lahko plašnim učencem pomagate, da bodo pogumno govorili, 
gospodovalnim učencem pa, da bodo spoštovali pravice drugih učencev.

 Učencem pokažite, kako se palica uporablja, tako, da jo za začetek sami vzamete v roko, 
počakate trenutek, da se njihova pozornost usmeri k vam, in nato poveste, kaj vam je 
všeč. Nato podajte palico enemu izmed učencev, naj nadaljuje.

 Učencev ne silite h govorjenju. Zmeraj naj imajo možnost palico podati naprej brez besed.
 Po končani dejavnosti učencem zastavite sledeča vprašanja.

Vprašanja

 Kako ste se počutili, ko ste govorili oz. ko ste poslušali druge?
 Ste čutili kaj novega ali presenetljivega?
 Vam je všeč, če vas med govorjenjem prekinejo?
 Kakšna je prednost, če nekoga pustimo, da pove svoje do konca, ne da bi ga prekinjali?

Možnosti

 Kadar pride do prepirov in sporov, lahko z govorečo palico ugotovimo, kaj si o stvari misli 
ves razred in katere so možne rešitve spora.

 Odrasli lahko to igro uporabljajo na povsem enak način, npr. za medsebojno spoznavanje.
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Otroška pesmica z napako

Cilj
Učna ura je namenjena izboljšanju sposobnosti poslušanja.

Formativni cilj
   Učenci spoznajo, da jim dobro poslušanje pomaga spoštovati pravice drugih 

ljudi.

Čas: 30 minut.

Izvedba

 Učencem odrecitirajte znano otroško pesmico in spremenite eno besedo.

 Učenci morajo opaziti napačno besedo in povedati pravo.

 Ko se tega navadijo, spremenite dve besedi.

 Igrajte se, kakor dolgo želite, in spreminjajte število napačnih besed.

 Po končani dejavnosti učencem zastavite sledeča vprašanja.

Vprašanja

 Kaj se dogaja z našimi telesi in mislimi, kadar pozorno poslušamo? (Primeri odgovorov: 
nagnemo se naprej, kimamo, razmišljamo o tem...)

 Kaj se zgodi z našimi telesi in mislimi, kadar ne poslušamo zelo pozorno? (Primeri odgo-
vorov: gledamo stran, ne sprašujemo...)

 Mislite, da se z vajo lahko naučite bolje poslušati?
 Kakšne so prednosti pozornega poslušanja (v družini, v šoli, na ulici...)?
 Kaj bi se zgodilo, če bi vsi ljudje na svetu nehali poslušati drug drugega?

Možnosti

 Učencem lahko predlagate, naj napišejo zgodbico ali igrico oz. narišejo risbo o situaciji, 
ko nekdo ni poslušal.

 Učno uro lahko nadaljujete tudi v obliki projektnega dela (str. 32). Učenci naj si čez konec 
tedna zapisujejo vse primere, ko so videli, da nekdo ni poslušal. Podatke lahko uporabite 
za enostavno matematično nalogo, pri kateri bi iz posameznih primerov izračunali delež 
v celoti.
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Zaupaj mi

Cilj: Ta vznemirljiva in dinamična učna ura učencem pomaga doumeti pomembnost zaupanja 
in sodelovanja.

Formativni cilj
   Učenci spoznajo, da moramo pri doseganju človekovih pravic za vse medse-

bojno sodelovati.

Kaj potrebujete?
Povzetek pravic iz Konvencije o otrokovih pravicah (str. 174) in preveze za oči za polovico otrok.

Čas: Ena šolska ura.

Izvedba
 Učenci naj se razdelijo v dvojice.
 Enemu v paru zavežite oči.
 Drugi učenec naj vodi svojega partnerja po razredu.
 “Vodnik” naj poišče različne (varne) stvari, ki jih lahko počne njegov partner, npr. prosi 

ga, naj s pomočjo dotika prepozna predmete, za trenutek ga lahko pusti samega, skupaj 
lahko na ravnih tleh tečeta ipd. Vodnike spodbujajte, naj uporabijo svojo domišljijo.

 Učenci v dvojicah zamenjajo vlogi.
 Po igri naj se učenci pogovorijo o tem, kar so doživeli. Pomagajte začeti pogovor s slede-

čimi vprašanji.

Vprašanja
 Kako ste se počutili, ko ste bili slepi/vodniki?
 Kako ste se sporazumevali?
 Vam je bila katera od vlog bolj všeč? Zakaj?
 Ste se počutili odgovorne, ko ste bili vodniki?
 Ste zaupali svojim vodnikom?
 Zakaj je zaupanje pomembno (v družini, med prijatelji, med državami...)?

Možnosti
 Izberite eno od pravic na str. 174. Kako bi morali ljudje po svetu sodelovati, da bi se ta 

pravica uresničila za vse otroke? (Pravico do zadostne količine hrane in pitne vode bi npr. 
lahko uresničili s sodelovanjem med vladami, pridelovalci hrane in trgovci.)

 Igro lahko priredimo tako, da je en učenec ladja, drugi pa skale. Skale sedijo na tleh, tako 
da je med njimi nekaj prostora. Ladji zavežemo oči in mora priti z enega konca razreda 
(morje) na drugi konec (obala), ne da bi se zaletela v skale. Ko se ladja približa skali, naj 
učenec, ki sedi, oponaša pljuskanje valov in tako opozori ladjo, naj spremeni smer. Ko 
doseže obalo, postane ladja drug učenec.

 Predlog za akcijo - učenci lahko pripravijo in šoli predstavijo igro o dogodku, ko sodelo-
vanje med ljudmi prepreči katastrofo.
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Čemu to služi?

Cilj
Ta domiselna učna ura učencem pomaga s pomočjo stare “šare” usvojiti koncept univerzal-
nosti in neodtujljivosti pravic. Prav tako se dotakne vprašanj enakosti in različnosti.

Formativni cilj
   Učenci spoznajo, da imamo vsi »neodtujljive« lastnosti in tudi neodtujljive 

pravice.

Kaj potrebujete?
 Različne predmete, ki jih otroci naberejo po šoli ali prinesejo od doma, npr. škatle, emba-

lažo, cunje...
 Povzetek pravic iz Konvencije o otrokovih pravicah str. 174.

Čas
Približno 30 minut.

Izvedba

 Skupaj z učenci sedite v krog.

 Izročite en predmet učencem. Vsak od njih naj si izmisli nov način uporabe, npr. prazna 
košara je lahko klobuk, čevelj, kovček... Če jim nič ne pride na misel, naj podajo predmet 
naslednjemu.

Pravice za vse življenje - učne 
ure o splošnosti pravic

Učne ure v tem poglavju so namenjene razvijanju razumevanja, da so naše pravice - 
tako kot naše misli - neodtujljive, to pa pomeni, da so samo naše in nam jih nihče ne 
more odvzeti. Učencem poskušajo skozi razne dejavnosti predstaviti, kako so ljudje 
pravice definirali, in da temeljijo na osnovnih potrebah vseh ljudi.

Učne ure za srednješolce se nadaljujejo na str. 127.
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 Spodbujajte učence k čim bolj ustvarjalnim predlogom.

 Ko zmanjka idej, jim podajte naslednji predmet.

 Po končani dejavnosti učencem zastavite sledeča vprašanja.

Vprašanja

 Kaj je “domišljija”? Kdaj jo uporabljamo? Čemu?

 Vsi se rodimo z domišljijo. Ne morejo nam je vzeti. Prav tako imamo pravice, s katerimi 
se rodimo, in nam jih nihče ne more vzeti. Drugi ljudje jih lahko prezrejo ali kršijo, a so še 
vedno naše pravice, ne glede na to, kje živimo, prav tako kot imamo svojo domišljijo, ne 
glede na to, kdo smo.

Možnosti

 Ta igra je uporabna tudi za učenje o podobnosti in razlikah. V tem primeru poudarimo, da 
imamo vsi možgane, naše misli in ideje pa so včasih različne, včasih podobne, nikoli pa 
povsem enake. To trditev lahko razdelate skupaj z razredom, in sicer tako, da jih vprašate: 
“Kaj je to?”, preden jim izročite predmet. Morda se bodo vsi strinjali, da je to npr. stara 
cunja, a pa jo bodo v nadaljevanju spremenili v sto različnih stvari.

 Učno uro lahko nadaljujete tudi v obliki projektnega dela (str. 32). Učence zaprosite, naj 
si predstavljajo stvari in položaje, ki jih različni ljudje vidijo različno zaradi svoje višine, 
ostrine vida, oddaljenosti od predmeta, predsodkov ipd. Svoja odkritja lahko zapišejo v 
zvezek, na tablo ali pa jih zberete v obliko knjige.
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Pomembna služba

Cilj
Učna ura bo učencem s pomočjo metode nevihta možganov učencem prikazala, da doku-
menti o človekovih pravicah temeljijo na temeljnih potrebah vseh ljudi.

Formativni cilj
  Učenci spoznajo, da pravice temeljijo na podobnih potrebah različnih ljudi.

Kaj potrebujete?
Poenostavljeno obliko Konvencije o otrokovih pravicah iz petega dela tega priročnika in  pov-
zetek teh pravic. Povzetek prepišite na velik list papirja. 

Čas
Dve šolski uri.

Izvedba

 Učence zaprosite, naj si predstavljajo, da so jih v Organizaciji združenih narodov prosili, 
naj napišejo seznam stvari, ki jih potrebujejo otroci kjerkoli na svetu, da bi bili srečni in 
zdravi. Mislijo naj npr. na hrano, igro, zrak, ljubezen...

 Ko vidite, da jim zmanjka idej, naj vam narekujejo “potrebe”, vi pa na tablo napišite vse 
predloge in jih ne komentirajte.

 Ko predlogov ni več, naj skupaj presodijo, katere stvari na tabli so resnično »potrebe«, 
katere pa bolj “želje” (npr.: TV in sladkarije sta želji in ne potrebi). Poskusite ugotoviti, 
katere potrebe so skupne vsem otrokom na svetu.

 Na tablo prilepite povzetek pravic iz Konvencije o otrokovih pravicah. Razložite, da je 
pred leti OZN naredila podoben seznam, ki pa je pozneje postal konvencija. Konvencija 
opominja narode po vsem svetu na pravice njihovih otrok.

 Učenci naj primerjajo svoj seznam in povzetek pravic iz Konvencije. Katere potrebe so 
predstavniki držav v OZN prepoznali kot pravice? So razlike med seznamoma? Zakaj?

 Po končani dejavnosti učencem zastavite sledeča vprašanja.

Vprašanja

 Kaj mislite, zakaj se je OZN zdelo pomembno napraviti seznam pravic otrok?
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 Kaj mislite, zakaj je konvencija seznam potreb in ne želja?

 Mislite, da imajo vsi otroci v Sloveniji in po svetu vse te pravice? Zakaj ne?

 Oglejte si eno ali dve pravici iz konvencije. Kaj lahko povzroči, da otrok ostane brez teh 
pravic?

 Kaj bi lahko storili slovenski politiki, vaši učitelji in učiteljice, starši in vi sami, da bi vsem 
otrokom v Sloveniji zagotovili te pravice?

Možnosti

 Skupaj z učenci se postavite ali sedite v krog. Vsak učenec naj zaigra eno od stvari s 
svojega seznama, lahko npr. pokažejo, da se oblačijo, jejo, objemajo prijatelja, se igrajo, 
pišejo pismo ali kakšen občutek, npr. veselje ali žalost. Potem naj se krog ponovi. Prvi 
učenec prične s svojo predstavitvijo in jo nadaljuje, pridruži se mu drugi s svojo in tako 
naprej, dokler vsi učenci in učiteljica ne igrajo svojega. Počivajte!

 Predlog za akcijo - učenci lahko staršem zaigrajo igrico, ki se prične z “željami” in konča 
s “potrebami”.
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Veliki ljudje - majhni ljudje

Cilj
Učna ura, ki vključuje intervju, bo učencem pomagala povezati človekove pravice z njihovim 
okoljem in jim pokazala, da je priznavanje človekovih pravic postopno.

Formativni cilj
   Učenci ugotovijo, da je uzakonitev pravic rezultat razvoja družbe v 20. stoletju, 

pravice same pa obstajajo že od nekdaj in skozi vso zgodovino jih ljudje kršijo, 
se zanje borijo in jih postopno dosegajo.

Kaj potrebujete?
Povzetek pravic iz Konvencije otrokovih pravic na str. 174.

Čas
Tri učne ure v obdobju nekaj tednov.

Izvedba

 Učencem razložite, da so dokumenti o človekovih pravicah, kakršna je Konvencija o otro-
kovih pravicah, nastali šele v tem stoletju, in da v preteklosti mnoge pravice, zapisane v 
konvenciji, niso bile dosegljive vsem otrokom. Razložite jim, da je tudi v mnogih sedanjih 
modernih državah še vedno tako.

 Skupaj z učenci napravite seznam ljudi v svojem kraju, ki bi lahko odgovorili na vprašanje: 
“Ali se je življenje otrok v tem kraju v zadnjih sto letih kaj izboljšalo?” Obrnete se lahko 
npr. na stare starše učencev. Najprimernejši je seznam približno štirih ljudi.

 Učenci naj tem ljudem napišejo prijazna pisma, s katerimi jih povabijo na intervju v šolo. 
(Najlaže bo, če na začetku gostje pridejo v razred.)

 Goste, ki privolijo v razgovor z učenci, zaprosite, naj vnaprej napišejo kratek povzetek svoje 
teme. Te povzetke lahko skupaj z učenci preberete kak teden pred intervjujem, tako da si 
učenci lahko pripravijo vprašanja. Pri pripravi vprašanj naj se vprašajo, kaj želijo izvedeti. 
Če je npr. gost namignil, da je v otroštvu delal, namesto da bi hodil v šolo, si lahko otroci 
pripravijo vprašanja o njegovih spominih, o posebnih dogodkih in o tem, kako se je gost 
ob dogodku počutil, zakaj, kdo je bil zraven itd.

 Gost naj v učilnici sedi na takem mestu, kjer ga bodo lahko videli vsi učenci.

 Učenci naj gostu izmenično postavljajo vprašanja. Dobro je, če intervju poteka spontano, 
zato ga ne prekinjajte po nepotrebnem.
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 Odgovore zapišite ali jih posnemite.

 Če je gostov več, jih prosite, naj namesto odgovorov raje razpravljajo o vprašanjih. Takšna 
razprava lahko postane zelo živahna.

 Po končanem intervjuju naj učenci primerjajo povedano s povzetkom pravic iz Konvencije 
o otrokovih pravicah. Postavite jim sledeča vprašanja.

Vprašanja

 Mislite, da so v preteklosti spoštovali pravice otrok?

 Katere pravice so zanemarjali? Zakaj?

 Bi vam bilo všeč, če bi živeli v tistih časih?

 Se je položaj otrok izboljšal? Poslabšal? Zakaj?

Možnosti

 Starejši učenci lahko intervjujajo ljudi na njihovih domovih.

 Uporabite časopise in revije, da bi ugotovili, kako drugod po svetu ščitijo ali zanemarjajo 
pravice otrok.

 Učno uro lahko nadaljujete tudi v obliki projektnega dela (str. 32). Učenci naj ustvarijo 
gledališko igro, napišejo pesmi, zgodbe ali izdelajo likovna dela, v katerih primerjajo ži-
vljenje otrok v preteklosti in danes.

 Slovenska književnost je lahko dober vir zgodb o tem, kako so otroci živeli nekoč.

 Predlog za akcijo - učenci naj napišejo gledališko igro o dosežkih na področju otrokovih 
pravic in jo zaigrajo ob lokalnem prazniku ali dnevu otrokovih pravic (20. november).
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Koledarska igra

Cilj
V tej učni uri so uporabljene fotografije, da bi z njihovo pomočjo učenci lažje doumeli medse-
bojno povezanost pravic. Učna ura je primerna za vse starostne stopnje - za otroke in odrasle.

Formativna cilja
  Učenci ugotovijo, da so pravice “splošne” (ima jih vsak med nami).
  Spoznajo, da so pravice hkrati tudi “nedeljive” (ne moreš imeti samo neka-

terih pravic, drugih pa ne).

Kaj potrebujete?
 Vsaj 12 fotografij ali drugih kakovostnih slik ljudi z različnih koncev sveta v čim različnejših 

položajih. Slike lahko izrežete iz koledarjev, časopisov in revij.
 Poenostavljeno obliko Splošne deklaracije človekovih pravic, ki je na str. 168.

Čas
Približno 30 minut.

Izvedba

 Slikovni material razstavite po tleh ali po mizah, tako da ga lahko vidijo vsi.

 Učence zaprosite, naj skupaj izberejo tri slike, ki so jim najbolj všeč. To bo verjetno trajalo 
nekaj časa.

 Izbrane slike vzemite, ostale pa pospravite, da učencev ne bodo motile.

 Eno izmed izbranih slik pokažite razredu tako, da jo bodo videli vsi učenci, in postavite 
spodaj navedena vprašanja, s katerimi boste spodbudili njihovo domišljijo. Bodite odprti 
za vse predloge!

 Igro domišljije ponovite še z drugima izbranima slikama.

 Vrnite se k prvi sliki. Učence vprašajte: “Katero pravico oziroma katere pravice po vašem 
mnenju predstavlja slika?” (Če imate majhne učence oz. so vašim učencem človekove 
pravice še neznane, jim svetujte, naj si pomagajo s poenostavljeno obliko Splošne dekla-
racije človekovih pravic na str. 168.)

 Ponovite postopek pri drugih dveh izbranih slikah.
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 Spet razgrnite vse slike. Učence vprašajte: “Kaj pa te slike? Katero pravico ali pravice 
predstavljajo?” Ob tem razložite, da so pravice “splošne” (ima jih vsak med nami).

 Učence pozovite, naj ugotovijo, ali lahko razdelijo slike v skupine tako, da bo vsaka sku-
pina predstavljala eno točko poenostavljene oblike Splošne deklaracije človekovih pravic 
(str. 168). Učenci bodo ugotovili, da se to ne da, saj so vse pravice povezane, tako da ena 
slika hkrati prikazuje več pravic. Ob tem jim razložite, da so pravice “nedeljive” (ne moreš 
imeti samo nekaterih pravic, drugih pa ne).

Vprašanja

 Kje so posneli to fotografijo?
 Kaj se na sliki dogaja?
 Ob katerem delu dneva?
 So ti ljudje sorodniki?
 So bogati/revni, veseli/žalostni?
 Kaj gledajo/delajo/pravijo?
 Kam gredo? Od kod prihajajo?
 Poznajo fotografa?
 Kaj si mislijo o njem/njej?

Možnosti

 Če so na vseh fotografijah otroci, lahko to nalogo opravimo tudi s povzetkom pravic iz 
Konvencije o otrokovih pravicah (str. 174).

 Učno uro lahko nadaljujete tudi v obliki projektnega dela (str. 32). Učenci naj zberejo čim 
več fotografij ljudi iz raznih držav sveta in jih razstavijo v razredu ali v vrtcu.
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“To ni prav...” Vsi smo prepričani, da znamo presoditi, kaj je pravično in kaj ne. Takoj 
lahko ugotovimo, da je nekaj nepravično, in tudi hitro odgovorimo na vprašanje, 
zakaj ni pravično. 

Pravično pomeni pošteno, takšno, da imajo vsi enake možnosti in da z vsemi ravna-
mo enako, v skladu s pravili, ko so na voljo. Tekma je preprost primer za to. Tekma 
je pravična samo takrat, ko so pravila enaka za vse tekmovalce. Če vsi začnemo 
istočasno, če vsi tekmujemo na isti razdalji, če smo vsi enako stari in približno enako 
sposobni, je tekmovanje pravično.

Življenje bi bilo pravično, če bi imeli vsi enake možnosti: dovolj hrane in pitne vode, 
možnost šolanja, če bi z vsemi ravnali enako, ne glede na barvo kože, spol ali vero, 
če bi imeli vsi možnost svobodno voliti. To je le nekaj primerov, ki naj pokažejo, 
kaj je pravičnost. Razumeti pomembnost pravičnosti v njihovem lastnem življenju 
pomaga učencem bolje razumeti potrebo po pravičnosti v svetu.

Učne ure za srednješolce se nadaljujejo na str. 136.

Kaj je pošteno? – učne ure o 
pravičnosti

Igra z imeni

Cilj
Učna ura omogoča učencem, da so skozi igro prepoznani in da sami prepoznajo druge.

Formativna cilja
  Učenci spoznajo, da imamo vsi pravico do imena.
  Ugotovijo da imamo vsi korist od pravičnosti.

Kaj potrebujete?
Poenostavljeno obliko Konvencije o otrokovih pravicah (str. 170) in mehko žogo ali blazino.

Čas
Največ 30 minut.
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Izvedba

 Učenci se posedejo na tla v krog.

 Prvi učenec vrže žogo in pove ime tistega, ki naj bi žogo ujel. Če je ime pravo, se igra 
nadaljuje, in novi “metalec” vrže žogo naslednjemu ter pove novo ime. Če ime ni pravo, 
ga otrok, ki je žogo ujel, popravi, žogo pa vrne “metalcu”.

 Učencu, ki ga ostali drugače spregledajo, pomagajte tako, da mu namerno vržete žogo, 
ko ste na vrsti, in poveste njegovo ime.

 Ko so vsi učenci že nekajkrat prišli na vrsto, jim postavite sledeča vprašanja.

Vprašanja

 Ste imeli vsi enake možnosti za metanje žoge? Zakaj? Zakaj ne?
 Kako bi se počutili, če nikoli ne bi imeli možnosti vreči žogo? Zakaj?
 Kako lahko zagotovimo, da bo naslednjič igra pravičnejša?
 Se lahko spomnite priložnosti, ko so bili drugi do vas nepravični?
 Kako se lahko izognemo nepravičnosti v razredu, v šoli ali doma?

Možnosti

 Oglejte si 7. člen poenostavljene oblike Konvencije o otrokovih pravicah (str. 170). Kako 
bi se vaše življenje spremenilo, če ne bi imeli imena?

 Otroci naj napišejo zgodbo ali igro o tem, kako se je nekaj nepravičnega spremenilo v 
pravično.

 Učna ura je zelo primerna za spoznavanje učencev ob pričetku šolskega leta.

 Če se učenci v skupini že poznajo, lahko to igro zapletete. Prvi, ki meče žogo, lahko npr. 
pove začetek povedi, ki jo mora naslednji nadaljevati tako, da doda eno besedo.

 Če želite igro stopnjevati, lahko ob koncu igre z imeni učence vprašate: “Kako bi igro 
napravili hitrejšo?” in to stopnjujete, dokler ne pridejo do rešitve, da sklenejo roke in vsi 
hkrati žogo držijo ter hitro izgovarjajo imena svojih sošolcev. Takšna oblika igre tesno 
poveže skupino in jo pripravi za nadaljnje delo.

 Učno uro lahko nadaljujete tudi v obliki projektnega dela (str. 32). Učenci naj raziščejo 
izvor in pomen svojih imen ter rezultate hkrati z ustreznimi členi konvencije predstavijo 
v razredu ali staršem ob roditeljskem sestanku.
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Prepoznaj svoje jabolko

Cilj
Ta učna ura razvija učenčevo sposobnost opazovanja in hkrati izpostavlja temo medseboj-
nega sodelovanja v razredu. Učenci spoznajo, da je naše razumevanje podobnosti in razlik 
zelo subjektivno. To temeljno misel lahko nato navežete na vprašanja in misli o nastanku 
stereotipov v družbi.

Formativna cilja
  Učenci spoznajo, da pravice temeljijo na medsebojni pravičnosti.
  Ugotovijo, da imajo pravico, da niso lačni.

Kaj potrebujete?
Povzetek pravic iz Konvencije o otrokovih pravicah (str. 174) in po eno jabolko (ali drugo vrsto 
sadja ali zelenjave) za vsakega učenca.

Čas
Dve šolski uri.

Izvedba

 Učenci naj oblikujejo dvojice in sedejo v majhen krog.

 Vprašajte jih, kakšne so značilnosti jabolk. So vsa jabolka enaka?

 Vsaki dvojici dajte eno jabolko.

 Vsaka dvojica naj nekaj časa skrbno opazuje svoje jabolko. Pozorni naj bodo na barvo, 
vdolbine, izbokline in na ostale lastnosti, ki ga ločijo od drugih jabolk.

 Pospravite vsa jabolka v vrečko.

 Iz vrečke počasi jemljite eno po eno jabolko in jih podajajte učencem. Vsaka dvojica naj 
si ogleda vsako jabolko, ki ga dobi v roke. Če ga prepozna kot svoje, naj ga obdrži.

 Ko so vse dvojice dobile svoja jabolka, jih lahko pojedo.

Vprašanja

 Preberite si drugo točko povzetka pravic iz Konvencije o otrokovih pravicah (str. 174). Kako 
lahko pravičnost in medsebojna delitev pripomoreta k zaščiti te pravice za vse otroke?
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 Kdo je prvi dobil nazaj svoje jabolko? Kdo zadnji? Zakaj?
 Vas je skrbelo, da bo kdo drug dobil vaše jabolko?
 Kako bi se počutili, če se vaše jabolko sploh ne bi pojavilo?
 Tokrat smo si delili jabolka. Kaj si še delimo v šoli? Imamo kdaj težave z deljenjem? Zakaj?
 Kaj bi se zgodilo, če bi vsi nehali deliti stvari z drugimi (v šoli, doma, na svetu)?
 So bila vsa jabolka enaka? Kaj so imela skupnega? Kako so se razlikovala? Če so bili učenci 

na začetku prepričani, da so vsa jabolka enaka, jih vprašajte, ali se je njihovo mnenje kaj 
spremenilo.

Možnosti

 Za to igro lahko uporabite tudi kamne, koščke lesa ali katerekoli druge predmete, ki so si 
podobni.

 Učno uro lahko nadaljujete tudi v obliki projektnega dela (str. 32). Učenci lahko napišejo 
zgodbe, igre ali narišejo risbe o svetu, kjer so vsi pozabili, kako deliti stvari z drugimi. 
Izdelke si nato razdelijo med seboj. 

 Če želite spodbuditi pogovor o stereotipih, učence spomnite, da so na začetku dejavnosti 
mislili, da so vsa jabolka enaka, čeprav so bila v resnici kar različna. Potem jim pokažite 
čim več slik družbene skupine, za katero ljudje mislijo, da so njeni člani “vsi enaki”, npr. 
priseljencev ali ljudi iz oddaljenih koncev sveta. Vprašajte otroke, kakšne stereotipe imajo 
po njihovem mnenju tujci o prebivalcih Slovenije. Nam stereotipi pomagajo? Zakaj? Zakaj 
ne?
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Prikritje

Cilj
To učno uro lahko izvedemo v učilnici ali na prostem. Učenci se bodo učili prepoznati nepra-
vičnost in ji nasprotovati.

Formativni cilj 
  Učenci spoznajo, da pravice temeljijo na pravičnosti.

Kaj potrebujete?
Povzetek pravic iz Konvencije o otrokovih pravicah (str. 174) in tri klobčiče volne različnih 
barv. Ena barva mora biti dobro vidna, npr. rdeča ali rumena, drugi dve pa naj bosta podobni 
barvam v okolju.

Čas: Dve šolski uri.

Izvedba
 Narežite po 20 ali 30 niti volne vsake od treh barv.
 Skrijte jih na travniku ali v parku oz. v razredu ali šoli. Za pomoč pri skrivanju prosite sta-

rejšega učenca, starša ali drugega učitelja.
 Učenci naj se razdelijo v tri skupine. Vsaka skupina lahko išče volno samo ene barve.
 Povejte jim, koliko časa imajo in kakšen bo znak za konec iskanja.
 Po koncu dejavnosti preštejte, koliko niti volne je zbrala vsaka skupina. Zmaga skupina, 

ki je našla največ niti.
 Najbrž bo zmagala skupina, ki je zbirala volno najbolj žive barve.
 Po končani dejavnosti učencem zastavite sledeča vprašanja.

Vprašanja
 Kako ste se počutili, ko ste bili del zmagovalne skupine?
 Kako ste se počutili tisti, ki niste zmagali?
 Katera skupina je našla največ volne? Zakaj?
 Če bi igrali še enkrat, v kateri skupini bi bili najraje?
 Je bila igra pravična?
 Bi jo lahko spremenili tako, da bi bila pravična?
 Razmislite o igrah, ki se jih igrate. Kaj jih napravi pravične? (Pri nogometu imata npr. obe 

moštvi enako število igralcev.)

Možnosti
 Oglejte si povzetek pravic iz Konvencije o otrokovih pravicah (str. 174). Mnogi otroci po 

svetu nimajo teh pravic. Kako bi se počutili, če bi spadali mednje? Kaj bi lahko storili proti 
nepravičnosti?

 Starejšim učencem lahko igro napravite še nepravičnejšo, in to potem vzemite kot izho-
dišče za razmišljanje o svetovni nepravičnosti (npr. porazdelitev bogastva, vode, hrane, 
ozemlja...).
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Definicija pravičnosti

Cilj: Učna ura temelji na nevihti možganov in učencem pomaga razvijati njihov prirojeni čut 
za pravičnost.

Formativni cilj
  Učenci spoznajo, da pravice temeljijo na pravičnosti.

Kaj potrebujete?
Pisalni papir in lepilo.

Čas: Dve šolski uri.

Izvedba
 Z razredom izvedite nevihto možganov na temo “Kaj je pravično/krivično?”
 Vse ideje napišite na vidno mesto v razredu (več o nevihti možganov najdete na str. 29). 

Ideje naj bodo kratke, vendar jih ne krajšajte, preden skupaj z učencem ne ugotovite, kaj 
je želel povedati.

 Učence zaprosite, naj se razdelijo v majhne skupine (več o skupinskem delu je na str. 28). 
Skupine naj v petih minutah napišejo definicijo, kaj je pravičnost.

 Vse rezultate dela prilepite na tablo. Če se razlikujejo, prosite učence, naj poskusijo ustva-
riti skupno definicijo, ki bo vključevala vse predlagane definicije.

 Skupno definicijo prilepite na tablo (če jih je več, razstavite vse).
 Po končani dejavnosti učencem zastavite sledeča vprašanja, da bi jim pomagali razmišljati 

o tem, kaj je pravičnost.
 Če je le mogoče, naj učenci skupno definicijo ilustrirajo z likovnimi izdelki na temo pra-

vičnost/nepravičnost.

Vprašanja
 Je pravičnost pomembna? Zakaj?
 Se spomnite dogodka v svojem življenju, ko je bilo nekaj pravično, in kakšnega, ko je bilo 

nekaj nepravično?
 Zaradi česa postane nekaj nepravično?
 Kako se počutite, če je nekaj nepravično?
 Je lahko vedno vse pravično?
 Kako lahko sami pomagamo, da bodo stvari pravičnejše v razredu/šoli/Sloveniji/na svetu?

Možnosti
 Enak postopek definiranja lahko uporabimo tudi za pojme svoboda, strpnost, odgovornost, 

mir ali druge pojme, povezane s človekovimi pravicami. Dejavnost otroke spodbudi, da 
izrazijo svoj prirojen občutek za to, kaj je “prav”.

 Učno uro lahko nadaljujete tudi v obliki daljšega projektnega dela (str. 32). Učenci lahko 
izdelajo “slovarčke človekovih pravic”. Kadar pri učenju o človekovih pravicah naletijo na 
novo besedo, naj razred poišče skupno definicijo, ki jo potem zapiše v slovarček.
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Andrejina in Janova darila

Cilj
Učna ura vsebuje igro vlog, s pomočjo katere se otroci učijo reševati nasprotja med pravicami.

Formativna cilja
   Učenci spoznajo, da se ljudje včasih znajdejo v položaju, ko si njihove pravice 

med seboj nasprotujejo.
   Ugotovijo, da se da takšne spore rešiti na miren način.

Kaj potrebujete?
Povzetek pravic iz Konvencije o otrokovih pravicah (str. 174) in zgodbo o Andreji in Janu.

Čas: Ena šolska ura.

Izvedba

 Učencem povejte/preberite zgodbo o Andreji in Janu.
 Učence prosite, naj zgodbo zaigrajo (podrobnejša navodila za uporabo igre vlog so na str. 26).

Moje pravice/tvoje pravice - 
učne ure o situacijah, kjer si 
pravice nasprotujejo

Učne ure v tem poglavju predstavljajo situacije, ko si pravice nasprotujejo. Učenci s 
pomočjo igre vlog in razčlenjevanja spornih situacij pridobivajo znanja in spretnosti, 
kako poiskati alternative prepiranju. Skozi učne ure je podan nazoren prikaz, kako 
se pravice enega človeka končajo tam, kjer se začnejo pravice drugega, in da je v 
primerih, ko si pravice posameznikov nasprotujejo, najbolje poiskati skupno rešitev, 
ki upošteva pravice vseh vpletenih.

Učne ure za srednješolce se nadaljujejo na str. 143.

(Učne ure v tem poglavju so delno povzete po knjigi J. Kriedlerja: “Creative Conflict 
Resolution”, str. 53-59. Več o knjigi v poglavju “Uporabni viri” v šestem delu tega 
priročnika.)
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 Na voljo so štiri vloge: Andreja, Jan, oče in mama.
 Igro ustavite na točki, ko se začne spor. Učence vprašajte, kaj naj se zdaj zgodi. Igralci naj 

izberejo enega od predlogov in ustrezno dokončajo igro vlog.
 Po končani dejavnosti učencem zastavite sledeča vprašanja, s katerimi jim boste pomagali 

razmišljati o miroljubnih rešitvah spora.
 Igralci naj po tem še enkrat zaigrajo igrico z mirnim koncem.

Vprašanja

 Kako je prišlo do spora? Zakaj se je to zgodilo?
 Kako so se počutile osebe v zgodbi?
 Je bil konec srečen?
 Kako bi se lahko izognili sporu?
 Kakšni drugi konci so tudi mogoči?
 Čigave pravice sta spregledala Andreja in Jan? Katere pravice? (Oglejte si povzetek pravic 

iz Konvencije o otrokovih pravicah na str. 174.)

Možnosti

 To učno uro lahko uporabite tudi pri reševanju sporov, do katerih pride v razredu. Učence, 
ki so vpleteni v spor (po možnosti pa tudi ves razred), prosite, naj razmislijo o nenasilnih 
možnostih za rešitev spora.

 Zelo uporabno je, če učenci v sporu zamenjajo vloge in ponovno odigrajo igro. Tako bodo 
lahko podoživeli tudi stališče druge osebe.

Zgodba o Andreji in Janu

Andreja in Jan sta bila zelo vesela, saj so starši vsakemu kupili lepo darilo. Jan je dobil 
boben in bil je tako vesel, da je takoj začel igrati nanj. Tudi Andreja je bila navdušena 
- dobila je piščalko. Še sama je začela piskati. Najprej je bilo vse v redu, saj sta oba 
dobila darili in lahko sta se igrala istočasno, potem pa sta ugotovila, da se ne moreta 
posvetiti svojemu inštrumentu, če oba igrata istočasno. Andreja je nehala igrati in pro-
sila Jana, naj malo neha in pusti, da bo igrala še ona. Jan je odgovoril, da ga ne moti, 
če Andreja še naprej igra in da ne bo nehal. Andreja se je razjezila in začela igrati zelo 
glasno, potem pa jo je Jan poskušal preglasiti. Začela sta tekmovati, kdo bo glasnejši, 
in končno so v sobo prišli starši, saj sta povzročala neznanski hrup.
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Ubogi stari volk!

Cilj
Osnova učne ure je pripovedovanje zabavne zgodbe, ki otrokom pomaga razumeti, kako 
medsebojno spoštovanje pravic koristi vsem, za razliko od spora, kjer zmaga le eden.

Formativna cilja 
   Učenci spoznajo, da se ljudje včasih znajdejo v položaju, ko si njihove pravice 

med seboj nasprotujejo.
   Ugotovijo, da se da takšne spore rešiti na miren način.

Kaj potrebujete?
Eno ali dve ljudski ali otroški pravljici, v katerih pride do spora med junaki. (Ko boste začeli 
razmišljati o tem, boste ugotovili, da veliko starih pravljic temelji na takšnih sporih - navadno je 
ena oseba ali skupina oseb označena kot “hudobna”, druga oseba ali skupina pa kot “dobra”.)

Čas
Dve šolski uri.

Izvedba

 Izberite pravljico.

 Preberite/povejte jo učencem.

 Po končani dejavnosti učencem zastavite sledeča vprašanja, ki bodo učencem pomagala 
ugotoviti, kje v pravljici pride do spora. (Navadno v tradicionalnih pravljicah “hudobni” 
junaki umrejo ali so kaznovani, “dobri” junaki pa srečno živijo do konca življenja.) 

 Za koga se je pravljica srečno končala? Zakaj?

 Za koga se je pravljica nesrečno končala? Zakaj?

 Je v pravljici kdo zanemarjal pravice drugega? Čigavih pravic junaki v pravljici niso spo-
štovali? Kdo jih ni spoštoval?

 Učence zaprosite, naj še enkrat razmislijo o pravljici, tokrat s stališča “hudobnega” - zmaja, 
pošasti, volka ipd. Pravljico naj povejo še enkrat, tokrat s stališča “hudobnega” junaka. 
Tako obdelajte vsak dogodek v pravljici. Tako lahko npr. zmaj pove: “Zmaj sem. Moje delo 
je, da jem ljudi. In potem je prišel ta grozni princ in mi odsekal glavo...”
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 Učence povprašajte, kako bi lahko pravljico spremenili tako, da bi vsak junak dobil tisto, 
kar si želi, in da do spora sploh ne bi prišlo. Pomagajte si s sledečimi vprašanji. Če je na 
voljo dovolj časa, naj otroci svoje različice zgodbe napišejo, lahko pa jih tudi ilustrirajo.

Vprašanja

 Je mogoče, da bi spor rešili na miren način? Kako?
 Je mogoče, da bi vsi junaki v pravljici dobili tisto, kar hočejo? Kako?
 Zakaj bi bilo to boljše od položaja, ko nekdo zmaga, drugi pa izgubi?

Možnosti

 Učno uro lahko nadaljujete tudi v obliki projektnega dela (str. 32). Morda se boste želeli 
več ukvarjati z miroljubnim reševanjem sporov med učenci. Učence v tem primeru lahko 
seznanite s štirimi načini, na katere se lahko konča spor. Učenci naj poiščejo primere iz 
svojega življenja, s katerimi boste ponazorili vsakega od teh načinov:

 zmaga-zmaga: vsi so srečni in vsi dobijo, kar so hoteli;
 zmaga-poraz: eden od vpletenih ne dobi tistega, kar je hotel, in je zato nesrečen;
 poraz - zmaga: drugi vpleteni ne dobi tistega, kar je hotel, in je nesrečen; 
 poraz - poraz: vsi s prepiranjem zgubljajo čas in nihče ne dobi tistega, kar hoče.

 Ko se učenci seznanijo z načinom “zmaga-zmaga”, ga poskusite uporabiti v dejanskih 
sporih. Prosite učence, ki so vpleteni v spor, naj skupaj s sošolci poiščejo rešitve, ki bodo 
ustrezale vsem.

 Imejte v mislih, da kompromis ni vselej potreben. Pogosto lahko takšna rešitev ustreza 
obema stranema. Če se dva učenca prepirata zaradi npr. sladkarije, je čisto mogoče, da 
v resnici eden hoče sladkarijo pojesti, drugi pa potrebuje celofan za svoje delo. Takšen 
spor zlahka mirno rešimo, oba vpletena pa dobita, kar želita. Vsi spori seveda niso tako 
enostavni, pomaga pa že, če razmišljamo na ta način.
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Mreže sporov

Cilj
Namen učne ure je s pomočjo risanja spoznati oblike sporov in pri tem uporabljati lastne 
izkušnje.

Formativna cilja
   Učenci spoznajo, da se ljudje včasih znajdejo v položaju, ko si njihove pravice 

med seboj nasprotujejo.
   Ugotovijo, da takšne spore lahko rešimo na miren način.

Kaj potrebujete?
Tablo ali velik list papirja.

Čas
Ena šolska ura.

Izvedba

 Na sredino table/papirja v krog napišite besedo “spor”.

 Učence prosite, naj razmislijo, kaj ta beseda pomeni.

 Vprašajte jih, na katere dogodke jih je ta beseda spomnila ali katere misli jim vzbuja. 
Pri vsakem predlogu potegnite črto iz kroga in na koncu napišite predlagano besedo ali 
besedno zvezo.

 Če učenci predlagajo besede, ki so povezane z nečim, kar je že napisano, nove predloge 
povežite s prejšnjimi in ne z glavnim krogom. Nadaljujte z gradnjo miselnega vzorca, 
dokler učence zanima.

 Po končani dejavnosti učencem zastavite sledeča vprašanja, s pomočjo katerih lahko 
povzamete nekaj splošnih misli o sporih.

prepiri v šoli

bratje in sestre

vojne
SPOR
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Vprašanja

 Kako bi lahko definirali “spor”?
 Kaj imajo skupnega spori, o katerih smo govorili?
 Kaj povzroča spore?
 Kaj stvari še poslabša?
 Kaj spore prepreči ali reši?
 Kdo je v naših primerih zanemarjal čigave pravice? Katere pravice? (Preberite si povzetek 

pravic iz Konvencije o otrokovih pravicah, str. 174).

Možnosti

 Učno uro lahko nadaljujete tudi v obliki projektnega dela (str. 32). Učencem predlagajte, 
naj pišejo dnevnik, v katerega naj napišejo vse spore, ki so jim bili priča v enem tednu. 
Ugotovijo naj, kateri spori so bili rešeni na učinovit način, za katere spore je bilo porabljeno 
veliko časa in kateri spori se pogosto ponavljajo. Učenci naj spore razvrstijo v kategorije, 
npr. enostavni/zapleteni ali nasilni/nenasilni. Pojasnite učencem, da sta odmik od spora 
in razumska analiza začetek rešitve, pri kateri se spoštujejo pravice vseh vpletenih.

 Za bolj poglobljeno analizo lahko z učenci razglabljate o posameznih delih sporov, ki so 
jih zabeležili, npr.: “Bi lahko bila rešitev boljša? Ali slabša?”

SPOR poraba denarja

uporaba igrač in igranje

pomoč pri delu

domača pravilastarši

bratje in sestre
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Oglaševanje naših pravic

Cilj
Namen učne ure je učencem pomagati, da se s pomočjo likovnega ustvarjanja naučijo raz-
lagati in zagovarjati svoje pravice.

Formativni cilj
   Učenci spoznajo, da vsak izmed nas potrebuje izobraževanje o človekovih pravicah.

Kaj potrebujete?
 Poenostavljeno obliko Konvencije o otrokovih pravicah ali kakšen drug dokument o člo-

vekovih pravicah, ki ga lahko najdete v petem delu tega priročnika.
 Pripomočke za izdelavo plakatov, t.j. barvice, pisala in papir.

Čas
Dve šolski uri.

Izvedba

 Pred učno uro izberite nekaj pravic iz konvencije, ki so povezane med seboj, npr. pravice, 
povezane z otrokom in njegovo družino.

 Učence prosite, naj se razdelijo v majhne skupine ali dvojice.

 Povejte jim, da v mnogih državah po televiziji in radiju predvajajo oglase o otrokovih pra-
vicah, oglašujejo pa jih tudi na plakatih.

Akcija! - človekove pravice 
izven razreda

Sledeči učni uri bosta učence spodbudili, da bodo pričeli razmišlati o človekovih 
pravicah kot o nečem, kar so vselej sposobni braniti in za kar so se povsod sposobni 
boriti. Nasveti za akcije so tudi pri številnih učnih urah na predhodnih straneh in jih 
najdete v delu “Možnosti”.

Učne ure za srednješolce se nadaljujejo na strani 155.



P r v i  k o r a k i   97

 Vsaka skupina ali dvojica naj izdela oglas, ki razlaga pravico ali skupino pravic iz konven-
cije. Oglas je lahko plakat, igra, pesem ipd. Če se nekateri učenci odločijo za izdelavo 
plakatov, si lahko pomagate s sledečimi nasveti.

 
 Izdelke razstavite oz. predstavite pred razredom, starši ali pred vso šolo.

Možnosti

 OZN in druge mednarodne organizacije so določile posebne dneve, ki naj bi usmerjali 
pozornost javnosti na določene probleme. Ti datumi predstavljajo le nekaj možnosti. Iz-
delava plakatov, iger in pesmi, s katerimi bi obeležili te dni, je lahko način, kako usmeriti 
pozornost širše javnosti na svoje delo na področju učenja o človekovih pravicah.

8. marec - mednarodni dan žensk
6. junij - mednarodni dan otrok
10. december - dan človekovih pravic
20. november - dan otrokovih pravic

Nasveti učencem za izdelavo plakatov

 Preden pričnete, se odločite, kaj natančno želite povedati. Določite sporočilo in ga 
zapišite.

 Na hitro naredite nekaj skic, da boste preizkusili kar največ idej.
 Ne obotavljajte se opustiti zamisli na katerikoli stopnji. Bolje je, da se potrudite z 

zamislijo, ki vam je všeč, kot da nadaljujete delo po ideji, s katero niste zadovoljni.
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Novice o človekovih pravicah

Cilj: Ta učna ura je v bistvu projektno delo, katerega namen je učence spodbuditi k predsta-
vitvi človekovih pravic celotni šoli.

Formativni cilj
   Učenci spoznajo, da so človekove pravice sestavni del vseh človekovih 

dejavnosti.

Kaj potrebujete?
Oglasno desko in dostop do časopisov in/ali drugih sredstev množičnega obveščanja.

Čas: Projekt naj traja več tednov.

Izvedba
 V šoli poiščite vidno mesto, kjer bi lahko postavili pano z novicami o človekovih pravicah, 

ki bi jih sproti dopolnjevali. Takšno mesto je lahko informacijska tabla na hodniku ali pri 
vhodu v šolo.

 Preberite nasvete za projektno delo in nasvete za delo s časopisi na straneh 32 in 37. 
 Učence spodbujajte, naj gledajo poročila, berejo časopise in iščejo slike ter članke, po-

vezane s človekovimi pravicami, npr. stripe, ki prikazujejo predsodke in nasilje, poročila o 
vojnah, ki prikazujejo kršitve človekovih pravic v drugih državah, ali domače novice, kjer 
so omenjeni lokalni problemi, povezani s človekovimi pravicami. Te novice naj izrežejo iz 
časopisov ali pa naj o njih napišejo kratko poročilo (če so jih videli na TV). Novice prilepite 
na oglasni pano.

 Če je le mogoče, naj se učenci sami odločijo, kaj bodo vključili v svoje šolske Novice o 
človekovih pravicah. Tako bodo dobili priložnost, da sami prevzamejo odgovornost za 
svoje delo.

 Priporočljivo je, da bi bil projekt na začetku časovno omejen, tako da bodo učenci ohranili 
svojo zavzetost. Če bo uspešen, ga lahko podaljšate.

 Če je le mogoče, vzpostavite ravnotežje med slabimi in dobrimi novicami. Učenci naj 
poročajo tudi o tem, kako npr. sodelujejo različne skupine ljudi v Sloveniji. Novice o člo-
vekovih pravicah uporabite tudi pri učenju o človekovih pravicah - če vam bodo pri iskanju 
gradiva za učne ure pomagali učenci, bo tudi vaše delo lažje.

Možnosti
 Novice o človekovih pravicah lahko vsebujejo tudi plakate, risbe, pesmi in raziskave o 

stanju človekovih pravic v vašem kraju, ki so jih izdelali učenci pri pouku. Zanimiv bi lahko 
bil npr. pogovor s starejšim krajanom, ki je preživel vojno. (Nasvete za pripravo intervjuja 
boste našli na str. 39.)

 Novice o človekovih pravicah lahko spremenite v razstavo za sokrajane ali pa lahko po-
stane informacijska točka na prometni ulici.
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Srednjesolci
v

“Vse, kar potrebujem, je ideja …”
učiteljica-študentka iz Ukrajine

Ta del vsebuje poglavja:

Začnimo – uvodni učni uri ..........................................................101

Živimo skupaj – učni uri o spoštovanju ...................................107

Kdo, jaz? – učne ure o odgovornosti ........................................114

Pravice za vse življenje – učne ure o univerzalnosti pravic .127

Kaj je pošteno? – učne ure o pravičnosti .................................136

Moje pravice/tvoje pravice
– učni uri o situacijah, kjer si pravice nasprotujejo ...............143

Akcija! – človekove pravice izven razreda ...............................155
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Vodič k učnim uram

Da bi bilo učne ure lažje izvajati, imajo vse metodične priprave v tem poglavju enako 
strukturo.

Naslov

Cilj:  Našteti cilji in kratek uvod za vsako skupino učnih ur vam prikažejo 
njihovo uporabnost.

Formativni cilji:  So ključni koncepti, ki jih vsebuje učna ura. Imejte jih v mislih, ko 
izvajate učno uro.

 
Kaj potrebujete?:  V tem delu boste našli napotke, kaj potrebujete za izvedbo ure in 

kaj morate pripraviti pred samo uro.

Čas:  Predlagani čas vam pomaga oceniti, koliko časa boste potrebovali 
za izvedbo predlagane učne ure in dopolnilnih aktivnosti.

Izvedba:  V tem delu je učna ura predstavljena po korakih. Posebne oblike 
dela, ki se lahko uporabijo, so podrobno razložene v drugem delu 
tega priročnika.

Vprašanja:  Pri večini učnih ur so uporabljena vprašanja odprtega tipa ali 
razredni razgovor, da bi dijaki lažje razmislili o dani temi. Nasvete 
o uporabi takšnih oblik dela najdete v drugem delu priročnika.

Možnosti:  V tem delu so predstavljeni predlogi za nadaljnje delo z učno temo 
ali ideje, kako učno uro prirediti starejšim/mlajšim učencem.

Besedila/primeri/učni lističi 
Nekatere učne ure vsebujejo tudi dodatna gradiva. Da bi se izognili nevšečnostim 
v razredu, si pred izvedbo preberite celotno učno uro in preverite, ali imate na voljo 
vse, kar je navedeno v delu “Kaj potrebujete?”.
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Izmišljena dežela
(Zamisel za to učno uro sta prispevala Ed O’Brien in Nancy Flowers.)

Cilj
Cilj te učne ure je dijakom približati osnovno idejo pravic, ki izhajajo iz človekovih potreb, in 
jih seznaniti s Splošno deklaracijo človekovih pravic. Dijaki s pomočjo uporabnih dejavnosti v 
razredu spoznajo, kako vrednotimo pravice. Odstavek “Možnosti” ponuja ideje, kako izdelati 
seznam z “razrednimi pravicami”.

Formativna cilja 
    Dijaki spoznajo, da dokumenti o človekovih pravicah temeljijo na naših osnov-

nih potrebah.
    Ugotovijo, da nekatere pravice cenimo bolj kot druge, pač glede na našo tre-

nutno situacijo, vendar je vsaka pravica nekomu pomembna.

Kaj potrebujete?
Poenostavljeno obliko Splošne deklaracije človekovih pravic (str. 168).

Čas
Dve šolski uri za učno uro brez dodatnih aktivnosti.

Izvedba

 Dijake zaprosite, naj se razporedijo v manjše skupine po pet ali šest.

 Celotnemu razredu preberite sledeči scenarij: 

“Zamislite si, da ste pravkar odkrili novo deželo, kjer še nihče ni bival pred vami in kjer 
ni nobenih zakonov ali pravil. Skupaj s člani vaše skupine boste prvi naseljenci v tej novi 
deželi. Prav tako še ne veste, kakšen družbeni položaj boste imeli v tej deželi.”

Začnimo - uvodni učni uri

Ker se nekatere učne ure v tem delu priročnika nanašajo na Splošno deklaracijo  
človekovih pravic, sta najprej predstavljeni dve učni uri, ki bosta dijakom pomagali 
spoznati dokument.

Obe učni uri sta nadgradnja uvodnih ur za osnovnošolce na straneh 51 do 54.
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 Vsak dijak naj na list papirja napiše tri pravice, za katere meni, da bi jih moral imeti vsak 
v tej novi deželi.

 Dijaki naj v skupini primerjajo zapisane pravice in se o njih pogovorijo. Vsaka skupina naj 
na večji list papirja napiše deset pravic, za katere se vsa skupina strinja, da so pomembne.

 Vsaka skupina naj izbere ime za svojo državo in prepiše svojih deset pravic na velik list 
ali na tablo, da jih lahko vidi ves razred.

 Skupine predstavijo svoje sezname pred razredom. Medtem ko predstavljajo svoje delo, 
izdelajte “glavni seznam”, na katerega zapišite vse omenjene pravice. Nekatere pravice 
se bodo pojavile večkrat. Na “glavni seznam” jih zapišite samo enkrat, pri vsaki nadaljnji 
omembi pa jih odkljukajte.

 Ko skupine končajo s predstavitvijo svojih seznamov, naj primerjajo pravice na “glavnem 
seznamu”. Ugotovijo naj, ali se katere prekrivajo in katere si nasprotujejo. Dijake vprašajte: 
“ Ali lahko seznam poenostavimo? Ali lahko podobne pravice strnemo?”

 Ko je “glavni seznam” dokončan, naj ga dijaki primerjajo s poenostavljeno obliko Splošne 
deklaracije človekovih pravic na strani 168. Katere podobnosti/razlike lahko opazijo, če 
primerjajo svoj seznam z deklaracijo?

 Uporabite sledeča vprašanja za dosego formativnih ciljev učne ure. Odstavek “Možnosti” 
vam ponuja ideje za nadaljnje dejavnosti v razredu.

Vprašanja

 Ste še zmeraj prepričani, da so najpomembnejše pravice tiste, za katere ste to menili ob 
začetku učne ure?

 Kakšno bi bilo življenje, če bi izbrisali nekatere od naštetih pravic?
 So še kakšne pravice, ki bi jih sedaj dodali na vaš seznam?
 Je kdo od vas zapisal pravico, ki ni bila omenjena na nobenem od seznamov?
 Zakaj je koristno napraviti tak seznam?

Možnosti

 Če imate na voljo dovolj časa, prosite dijake, naj označijo tri pravice na “glavnem sezna-
mu”, za katere mislijo, da so najpomembnejše ali pa da brez njih ne bi mogli živeti. (To 
lahko storijo tudi med odmorom.)
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 Te učna ura je bila izvedena že v mnogih državah. V državah, kjer divja vojna, dijaki obi-
čajno najbolj cenijo življenje, medtem ko v ekonomsko nestabilnih državah na prvo me-
sto praviloma postavljajo pravico do dela. To dejstvo lahko dijaki komentirajo s pomočjo 
vprašanj: “Meniš, da je stanje v naši državi vplivalo na tvojo izbiro pravic? Zakaj? Zakaj 
ne?”

 Učno uro lahko nadaljujete tudi v obliki projektnega dela (str. 32). Dijaki naj napravijo 
seznam “razrednih pravic”, za katere menijo, da bi lahko pripomogle k izboljšanju šolske 
mikroklime. Zapišejo lahko npr. pravico do dela v miru, pravico imeti svoje mnenje, pravico 
do zasebnosti in osebne lastnine… Bodite odprti za predloge, toda poudarite, da imajo 
vse pravice odgovarjajoče dolžnosti. Ta “živi dokument” naj bo na steni razreda in dijaki 
naj ga po potrebi spreminjajo in dopolnjujejo.

 Predlog za akcijo - skupaj z dijaki se dogovorite, da boste na vhod šole oziroma na vidno 
mesto v šoli postavili plakat z naslovom “Naša šola je…”. Nekateri dijaki se bodo morda 
osredotočili na problem nasilja na šoli. Napišejo lahko: “ Naša šola je… varen kraj; prostor, 
kjer starejši dijaki pazijo na mlajše; mesto, kjer vsi spoštujemo pravice drugega…”
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Pravice v poročilih
(Učna ura je izdelana po demonstraciji Nancy Flowers.)

Cilj
Ta učna ura, ki temelji na analizi in razgovoru, je primeren uvod v učenje o človekovih pravicah 
za srednješolce, ki morda že imajo neko predstavo, kaj so človekove pravice. Dejavnosti jim 
pomagajo te pravice razumeti in jih pravilno umestiti v okvir vsakdanjega življenja.

Formativni cilj 
   Dijaki ugotovijo, da pravice na papirju sovpadajo z vsakodnevnim življenjem.

Kaj potrebujete? 
 stare časopise ali revije različnih vrst - naj jih bo dovolj, da bo imela vsaka manjša skupina 

dijakov vsaj enega,
 tablo ali večji papir in pisala,
 Splošno deklaracijo človekovih pravic in poenostavljeno obliko Splošne deklaracije člo-

vekovih pravic, ki sta objavljeni v petem delu tega priročnika.

Čas
Ena šolska ura.

Izvedba

 Sledeči tekst preberite celotnemu razredu:

“V današnjem sodobnem svetu so informacije dosegljivejše kot kdajkoli prej. Večina izmed 
nas informacije dobiva preko medijev, še posebej z gledanjem, poslušanjem in branjem 
poročil. Televizijski zasloni in časopisi so vsak dan polni zgodb, ki so izmenično spodbudne, 
tragične, srečne, žalostne, preproste ali zapletene. Običajno nam prikazujejo grozljive in 
žalostne novice, ob katerih se nemalokrat počutimo nemočne. Če pa si te novice ogle-
damo še enkrat, tokrat z vidika človekovih pravic, lahko opazimo ponavljajoče se vzorce 
varovanja in njihove zaščite, pa tudi ponavljajoče se situacije, v katerih se pravice kršijo.”

 Dijake zaprosite, naj oblikujejo skupine po štiri.

 Skupinam razdelite časopise in revije.

 Čez vso tablo/papir narišite velik krog. Na rob kroga napišite sledeče tri naslove tako, da bo 
med njimi čimveč prostora za časopisne članke, ki jih bodo dijaki pozneje prilepili v krog.

 Pravice, ki so kršene
 Pravice, ki so zaščitene
 Pravice v akciji
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 Dijaki naj v skupinah pregledajo svoj časopis/revijo in poiščejo članke, ki ilustrirajo zgornje 
naslove. Spodbujajte dijake, naj uporabijo vse dele časopisa/revije, vključno z reklamami 
in oglasi.

 Če se vam zdi potrebno, lahko razred motivirate s sledečimi primeri:

Pravice, ki so kršene
Pod ta naslov bi lahko uvrstili npr. novico, v kateri novinar poroča, da so lokalno zdravstve-
no ambulanto ukinili brez soglasja lokalne skupnosti prebivalcev. Tak članek bi ponazoril 
kršenje pravice do zdravstvenega varstva, morda celo pravice do življenja.

Pravice, ki so zaščitene
Vanje bi lako uvrstili kakšno zgodbo o otrocih, ki jih je družba rešila pred zlorabo.

Pravice v akciji
Sem lahko spada tudi slika nogometaša, ki dosega gol, saj lahko predstavlja uresničevanje 
pravice do prostega časa, zdravja, prostega svobodnega druženja ali celo potovanja (če 
gre za mednarodno tekmo).

 Ko dijaki dokončajo nalogo (običajno v 10 minutah), naj primerjajo izbrane članke in slike 
s Splošno deklaracijo človekovih pravic in v njej poiščejo ustrezne pravice. 

 Skupine naj prilepijo izbrane članke na tablo/papir. Med delom naj predstavnik skupine 
poroča, zakaj so se tako odločili in katere specifične člene Splošne deklaracije človekovih 
pravic članki ilustrirajo.

 Nekateri izbrani primeri lahko vsebujejo okoliščine, ko so iste pravice hkrati kršene, va-
rovane in v akciji. V takšnih primerih uporabite sledeča odprta vprašanja, da bi dijakom 
pomagali analizirati nastalo situacijo.

Vprašanja

 Je bilo težko poiskati primere, ki ponazarjajo kršitve pravic, zaščito pravic in pravice v 
akciji?

 Je bilo za katerega od naslovov težje najti primere? Zakaj?

 Ste naleteli na članek, ob katerem bi lahko rekli, da so vsi trije naslovi prisotni naenkrat? 
Kateri? Zakaj?

 Ste naleteli na primer, ko so pravice ene skupine ljudi zaščitene na račun kršitve pravic 
drugih ljudi? Bi lahko načelo “pravice enega človeka se končajo tam, kjer se začnejo pra-
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vice drugega” uporabili v danem primeru? Bi tako prišli do ugodnejših rezultatov za vse 
vpletene? Zakaj? Zakaj ne?

Možnosti

 Učno uro lahko nadaljujete tudi v obliki projektnega dela (str. 32). Dijaki lahko podrobno 
proučijo mednarodne napore za zaščito pravic civilistov v konfliktnih situacijah ali zašči-
to pravic občutljive skupine v kraju bivanja. (Opozorilo: čeprav se dijaki morajo zavedati 
kršitev pravic, je izredno pomembno, da usvojijo tudi zavest, da so pravice tudi zaščitene 
in da je zaščita človekovih pravic zmeraj možna!)

 Več idej za iskanje relevantnih novic v medijih lahko najdete na strani 37. Na strani 98 so 
naštete možnosti za širjenje zavesti o pravicah v šoli.
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Taborjenje
(Učna ura je prirejena po zamislih v “Understand the Law”, The Citizenship Foundation, 1994.)

Cilj
Učna ura pomaga skozi igro dijakom razumeti, kako družba oblikuje pravila in zakone, ki 
ščitijo človekove pravice.

Formativna cilja
  Dijaki spoznajo, da pravila obnašanja preprečujejo konflikte in ščitijo pravice.
  Ugotovijo, da je najbolje oblikovati takšna pravila na demokratičen način.

Kaj potrebujete?
Učne listke s “težavami”, ki so v nadaljevanju učne ure (za vsako skupino en set).

Čas
Dve šolski uri.

Izvedba

 Dijake zaprosite, naj oblikujejo skupine po šest.

 Kot uvod v uro jim razložite:

“Zamislite si, da greste s svojimi prijatelji na taborjenje. Nekdo vam je povedal za prečudovit 
prostor, za lepo jaso ob jezeru v gozdu, ki je daleč od civilizacije. Nekaj tednov ste ta izlet 
skupaj načrtovali in končno je pred vami dan odhoda. Po dolgem potovanju ste prispeli 
na jaso. S seboj ste prinesli vse, kar potrebujete za prijetne počitnice, vključno z velikim 

Živimo skupaj - učni uri o 
spoštovanju

V obeh učnih urah je poudarjeno, da ima način, kako vzajemno vplivamo drug na 
drugega v našem vsakdanu, neposreden vpliv na spoštovanje človekovih pravic. 
Skozi igro z določenimi pravili se oblikujejo vprašanja, kako nastajajo zakoni. Učna 
ura o aktivnem poslušanju se osredotoča na pravico do lastnega mnenja in dolžnost 
spoštovati mnenje drugega.

Obe učni uri sta nadgradnja ur za osnovnošolce na straneh 55 do 69.
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šotorom, v katerem boste vsi prenočevali skupaj. V bližini je izvir s pitno vodo in v kraju 
je dovoljeno sekati drevesa ter kuriti ogenj. Ob jezeru ni znakov civilizacije, torej je pred 
vami prečudovitih sedem dni zabave in kopanja brez pravil, šole ali odraslih, ki bi vam težili!

Toda že prvi večer se med vami pojavijo nesoglasja glede tega, kako naj deluje vaš tabor. 
Vsem skupaj postane jasno, da bo najbolje, da se o težavah pogovorite in skupaj najdete 
način, kako si olajšati vaše počitnice. Skličete sestanek.”

 Dijaki naj si v skupinah izmislijo štiri ali pet možnih težav, ki bi jih lahko imeli na takšnem 
taborjenju. Zaprosite jih, naj se pogovorijo, kako bi takšne težave razrešili.

 Po desetih minutah razprave jih pozovite, naj razmislijo o sledečih vprašanjih.

 Kako ste prišli do rešitev?
 Ste se vsi strinjali z izbrano rešitvijo?
 Ste imeli vsi možnost enakopravno povedati svoje mnenje?

 Na tej točki dijakom preberite sledeči tekst:

“Po sestanku je vse veliko bolje. Toda - čez dva dni se pojavi še več težav, ki jih morate 
nujno razrešiti, da se ne bi ponovile.”

 Vsaka skupina dobi set učnih listkov - “težav” iz nadaljevanja te učne ure. Dijaki naj jih z 
besedilom, obrnjenim navzdol, razporedijo po mizi in berejo enega po enega. V skupini 
naj se poskušajo dogovoriti, kako rešiti konkretno “težavo”. Če je le možno, naj odločitev 
sprejmejo soglasno. (Če učnih listkov ne morete fotokopirati, jih berite enega po enega 
celotnemu razredu, in skupaj naj poskušajo najti rešitev. Ta možnost je težja!)

 Skupine, ki prej končajo z delom, naj razmislijo o sledečih vprašanjih in z njihovo pomočjo 
analizirajo svoje delo.

 Ko vse skupine končajo z delom, pojdite od “težave” do “težave” in prosite različne sku-
pine, da poročajo o svojih predlogih za njihovo razrešitev. Ni potrebno, da vsaka skupina 
poroča o vseh rešitvah, ker bi to trajalo predolgo.

 Učno uro zaokrožite z razredno razpravo s pomočjo odprtih vprašanj.

Vprašanja

 Vso učno uro ste uporabljali pravila, da bi zaščitili pravice vseh v taboru. Kaj bi se zgodilo, 
če se o pravilih ne bi mogli dogovoriti, ali pa, če bi jih vsi ignorirali?
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 Kaj napravi pravilo dobro ali slabo?

 Kaj pa zakoni? Ali moramo zmeraj spoštovati zakon, tudi če je slab?

 Nekatera pravila in zakoni niso napisani. Takšni so npr. “moralni” ali nekateri verski zakoni. 
Zakaj nekatere skupine ljudi spoštujejo taka nepisana pravila oziroma zakone, čeprav jim 
tega ni treba?

 Pravila in zakone običajno spremljajo kazni oziroma sankcije. Tudi vi ste verjetno predvideli 
kazni za tiste v vašem taboru, ki bi kršili vaše dogovore. Kaj je cilj kazni? Katere kazni so 
najbolj učinkovite? Imajo kazni lahko nasprotne učinke?

Možnosti

 Ta učna ura je lahko uvod k izdelavi razrednih pravil, s katerimi bi se strinjali vsi dijaki in 
učitelji v razredu (več idej je na strani 31).

 V nekaterih državah kaznujejo različne “zločine” - od umora do prekupčevanja na črnem 
trgu - s smrtno kaznijo. Učna ura je lahko uvod v razpravo, ali je usmrtitev resnično ustre-
zna zastraševalna kazen za zločin.

Učni listki s “težavami” za taborjenje

Tretja težava
Nekdo je pristavil posodo z vodo na ogenj in nato odšel/odšla plavat. Voda je zavrela, 
posoda se je prevrnila in padla na ogenj, iskrice pa so padle na vogal vašega šotora in 
ga zažgale. Skoraj vam je vse zgorelo! Ugotovite, da imate težave z varnostjo. Lahko, 
da se bodo še ponovile. Kaj storite? 

Druga težava
Vsi ste se na prvem sestanku strinjali, kako naj kamp deluje. Sedaj pa eden/ena od vas 
teh pravil noče spoštovati. Kako boste podkrepili dogovor?

Prva težava
Nekdo mora spati ob vhodu v šotor, ki se ne zapira dobro. Do jutra so stvari te osebe 
večinoma raztresene pred vhodom po mokri travi. On/ona se pritožuje, da mu/ji boste 
na ta način uničili vse stvari. Kaj storite?
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Četrta težava
Prinašanje vode z izvira je zelo dolgočasna zadeva. Vsak bi raje šel plavat kot pa po 
svežo vodo. Še več, eden/ena od vas si je pri plavanju poškodoval/poškodovala roko 
in mu/ji sedaj ni treba nositi vode. Toda to pomeni več dela za preostale. Kaj storite? 

Peta težava
Dva/dve izmed vas kadita, ostali pa ne. Nekadilci so zelo proti dimu v šotoru, kadilca/
kadilki pa mislita, da imata pravico kaditi kjerkoli – tudi v šotoru, ko počivata. Kaj storite?

Šesta težava
Eden/ena izmed vas je prinesel/prinesla s seboj radio in sedaj že navsezgodaj posluša 
glasno glasbo. Vsi ste zato jezni. Kaj storite?

Sedma težava
Vsi si delite en šotor, vendar se ne morete dogovoriti, kdo ga bo čistil. Nekateri bi radi, 
da je šotor neprestano čist, drugim je vseeno. Prepiri kvarijo veselo razpoloženje v 
taboru. Kaj storite?

Osma težava
Nekdo je poškodoval drago kitaro, ki pripada nekomu drugemu. On/ona ne želi plačati 
popravila. Kaj storite?

Deveta težava
Prijatelj enega/ene od vas pride na obisk za par dni. Prinesel si je svoj šotor, dela vse 
po svoje in se požvižga na vsa vaša pravila. Kaj storite? 

Deseta težava
Dva/dve izmed vas menita, da bi morali imeti nek dogovor o pitju alkoholnih pijač v 
taboru. Prosita za razgovor o tej temi na sestanku. Večina vas je proti popolni prepovedi 
pitja alkohola. Kaj storite?
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Aktivno poslušanje

Cilj
Namen učne ure je skozi metodo aktivnega poslušanja izboljšati dijakovo sposobnost poslu-
šanja ter spodbuditi razmišljanje o “dobrem” in “slabem” poslušanju.

Formativna cilja 
   Dijaki ugotovijo, da je poslušanje zelo pomemben element spoštovanja sogo-

vornikove pravice do lastnega mnenja (glej 12. člen Konvencije o otrokovih 
pravicah in 19. člen Splošne deklaracije človekovih pravic v petem delu tega 
priročnika).

   Spoznajo, da lahko z vajo postanemo boljši poslušalci. 

Kaj potrebujete?
Besedili “Kaj nam pomaga poslušati?” in “Kaj nas ovira pri poslušanju?”, ki sta v nadaljevanju 
te učne ure. Besedili lahko fotokopirate ali pa napišete na prosojnico (v tem primeru potre-
bujete še grafoskop).

Čas: 30 minut.

Izvedba

 Dijake zaprosite, naj oblikujejo dvojice.
 Razložite jim, da bo eden izmed dvojice moral drugemu brez ustavljanja dve minuti pri-

povedovati, medtem pa bo partner skrbno poslušal. Govorec naj govori o čemerkoli - npr. 
o sebi, počitnicah, svoji družini, zanimivem dogodku…

 Dovolite dijakom nekaj sekund, da se dogovorijo, kdo bo govoril in kdo poslušal.
 Dajte znak, na katerega govorci pričnejo s svojimi pripovedmi.
 Dijaki naj minuto ali dve neprekinjeno govorijo (glejte na uro). Preden jim zmanjka besed 

zaploskajte in jih ustavite.
 Zaprosite poslušalce, naj svojim partnerjem natančno ponovijo zadnja dva stavka. Ta 

prošnja bo izzvala val presenečenja - še več, le nekaj dijakov se bo sposobnih spomniti 
zadnjih dveh stavkov v celoti!

 Partnerja zamenjata vlogi, zdaj govorec posluša in poslušalec pripoveduje.
 Po dveh ali treh minutah dijake ustavite. Zelo verjetno so poslušalci tokrat zelo pazljivo 

poslušali govorce - prosite jih, naj partnerju ponovijo zadnje TRI stavke!
 Za dosego formativnih ciljev uporabite sledeča vprašanja.

Vprašanja

 Ste si zapomnili stavke?
 Je bilo pri drugem poskusu laže? Zakaj?
 Kaj ste napravili drugače, da ste si pomagali pri poslušanju? Ste počeli kaj posebnega s 

telesom? Ali z obrazom? Kaj pa z mislimi?
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 Kaj vas je oviralo pri poslušanju? 
 Razredu predstavite besedili “Kaj nam pomaga poslušati?” in “Kaj nas ovira pri posluša-

nju?”. Je v besedilih kakšno dejstvo, na katerega še niso pomislili? Zakaj?
 Poslušanje je zelo pomembna sposobnost, ki nam pomaga spoštovati in ščititi človekove 

pravice. Še posebej je pomembna v 12. členu Konvencije o otrokovih pravicah in v 19. 
členu Splošne deklaracije človekovih pravic, seveda pa je pomembna tudi za vse ostale 
člene. Zakaj? Kaj pridobimo, če poslušamo drug drugega? Ste že kdaj doživeli, da vas 
nihče ni poslušal? Kako se počutite, če ljudje ignorirajo vaše mnenje? Se strinjate, da je 
poslušanje spretnost, ki jo lahko izboljšamo z vajo? 

Možnosti

 Igro lahko po želji nadaljujete tako, da dijaki menjujejo partnerje ali pa da povečujete 
število stavkov, ki jih morajo ponoviti.

 Dijakom se bo zdelo zelo zabavno, če boste igro večkrat ponovili kot uvod v učno uro in 
če bo vsakič težja. Na ta način si bodo zares izboljšali sposobnost poslušanja.

Kaj nas ovira pri poslušanju?

 Hitrost misli
Ljudje mislimo hitreje, kot govorimo. Zaradi tega imamo med poslušanjem veliko proste-
ga časa za razmišljanje. Pogosto med poslušanjem razmišljamo o kosilu ali o včerajšnjih 
dogodkih, namesto da bi poslušali govorca.

 Predsodki
Povsod po svetu najdemo besede ali fraze, ki v ljudeh vzbudijo predsodke in povzročijo, 
da prenehajo poslušati govorca. To so besede kot “komunist”, “fašist”, “kapitalist”, “smr-
kavec” ipd. Ko ljudje zaslišijo takšno besedo, prenehajo poslušati in pričnejo razmišljati 
o obrambi ali protinapadu.

 Miselni odklop
Včasih se kar hitro odločimo, da sta oseba ali tema pogovora nezanimivi, napačni ali 
za nas nepomembni, ali pa celo, da že vnaprej vemo, kaj bo oseba povedala. V takšnih 
primerih prenehamo poslušati.

 Zunanje in notranje motnje
Hrup, luči, toplota, mraz ali prebavne motnje nam lahko preprečijo skrbno poslušanje. 
V takšnih okoliščinah lahko dobro poslušamo le z malo vaje.
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Kaj nam pomaga poslušati?

Poslušamo s telesom in glavo, zato …

 glej govorca,
 imejta vidni kontakt,
 tvoja drža naj bo odprta (ne prekrižaj rok, ne pokaži hrbta…),
 nagni se h govorcu,
 sprosti se.

Poslušaj, kaj ti sogovornik pripoveduje, in…

 poskušaj slišati bistvo, ne le dejstev,
 poslušaj brez predsodkov,
 misli vnaprej,
 analiziraj in ocenjuj povedano,
 ne prekinjaj sogovornika.

Poslušaj, kako ti sogovornik pripoveduje, in pazi na…

 nebesedne znake (npr. izraz obraza, položaj telesa…),
 barvo glasu.

Poslušanje je pomembno, ker…

 ljudem pokažeš, da ceniš njihove izkušnje in kaj o njih govorijo,
 ljudi spodbuja, da sproščeno in odkrito spregovorijo,
 ti lahko pomaga ugotoviti, o čem se z nekom strinjaš in o čem ne. 

Prav tako ti je v pomoč pri iskanju rešitev in preprečevanju prepirov.
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Pravice in dolžnosti

Cilj
Učna ura, ki jo sestavljata poslušanje in razgovor, bo dijakom pomagala razumeti povezavo 
med pravicami in dolžnostmi.

Formativni cilj
  Dijaki spoznajo, da ima vsaka pravica odgovarjajočo dolžnost.

Kaj potrebujete? 
 Tablo ali velik list papirja,
 poenostavljeno obliko Splošne deklaracije človekovih pravic (str. 168),
 besedilo “Pravice in dolžnosti”, ki je v nadaljevanju te učne ure.

Čas
Ena šolska ura.

Izvedba

 Dijake zaprosite, naj oblikujejeo dvojice. Vsak v dvojici naj zapiše pet pomembnih pravic, 
za katere meni, da bi jih moral imeti vsak dijak na šoli, ter pet pravic, ki bi jih vsak najstnik 
moral imeti doma. Lahko napišejo npr. pravico do svojega prostora.

 Dvojice naj zamenjajo lističe. Vsak naj prebere partnerjeve pravice in na list dopiše dol-
žnosti, ki odgovarjajo naštetim pravicam, npr. dolžnost spoštovati prostor ljudi, ki živijo s 
teboj.

Kdo, jaz? - učne ure o 
odgovornosti

Učne ure v tem poglavju poudarjajo osebno odgovornost. Moralna dilema iz resnič-
nega življenja služi za osnovo vprašanjem o poštenju in vsakodnevni odgovornosti. 
Učna ura o cenzuri se ukvarja z odgovorno uporabo moči. Splošni informativni cilj teh 
učnih ur je dijakom nazorno pokazati, da imajo vse pravice odgovarjajoče dolžnosti.

Učne ure so nadgradnja ur za osnovnošolce na straneh 70 do 75.
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 Dvojice po končanem delu izberejo dve pravici z ustreznima dolžnostima in jih poročajo 
razredu. Na tablo napišite poročane pravice in dolžnosti.

 Dijaki naj preberejo besedilo “Pravice in dolžnosti”. Razredno razpravo pričnite s pomočjo 
sledečih vprašanj.

Vprašanja

 Si je bilo težko izmisliti odgovarjajočo dolžnost za vsako pravico?
 V prebranem primeru o uporabi varnostnega pasu med vožnjo se pojavlja vprašanje, kdo 

ima prav. Ali vlada ali ljudje, ki ne želijo uporabljati varnostnega pasu?
 Zamislite si, da bi se zaradi voznika, ki ni želel uporabljati varnostnega pasu, hudo poško-

doval nekdo, ki ga dobro poznate. Kako bi se lahko to zgodilo? Kako bi se počutili?
 Kaj, če bi bolan otrok umrl, medtem ko je bil zdravnik zaposlen s pomočjo vozniku, ki se 

je poškodoval zaradi neuporabe varnostnega pasu?
 Si lahko izmislite podobne primere, ko si pravice in dolžnosti nasprotujejo?

Možnosti
 

 Ker je tema pravic in dolžnosti zmeraj prisotna v šolskem okolju (npr. pravica do uporabe 
šolske opreme ter dolžnost ne poškodovati to opremo), je lahko ta učna ura osnova za 
pravilno uporabo pojmov, povezanih s pravicami in dolžnostmi.

 Kot nadaljevalno dejavnost lahko dijaki in učitelji sestavijo razredni seznam pravic in 
dolžnosti, ki bo vsem na ogled na steni razreda. Kadarkoli pride do konfliktne situacije, 
lahko udeleženci uporabijo seznam, ali pa mu dodajo nove vrstice. Vsakdo lahko piše na 
seznam. Če je v razredu npr. dijak, ki si pogosto “sposoja” stvari sošolcev in sošolk, ne da 
bi jih vprašal za dovoljenje, lahko prizadeti napiše na seznam: “Imam pravico do zasebnosti 
in varnosti svojega premoženja / imam pa tudi dolžnost spoštovati zasebnost in varnost 
sošolcev in sošolk.” Koristno bo, če boste na vrh seznama napisali: “Vsak v razredu ima 
pravico pisati na ta list, vendar vsakega od nas veže dolžnost ne pisati na list stvari, ki bi 
kakorkoli kršile pravice drugih”.

 Da bi dijaki laže razumeli sam koncept pravic in dolžnosti, jim lahko preberete tekst o “po-
zitivnih” in “negativnih” pravicah, ki je v nadaljevanju te učne ure. Potem lahko pregledajo 
Splošno deklaracijo človekovih pravic ter prepoznajo “pozitivne” in “negativne” pravice 
v njej. Ugotovili bodo, da večino členov enakovredno sestavljajo “pozitivne” (pravice) in 
“negativne” pravice (t.j. dolžnosti).
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Pravice in dolžnosti

Vsaka pravica ima odgovarjajočo dolžnost. Vaša pravica svobode govora je npr. omejena 
z dolžnostjo ne govoriti laži, ki bi lahko ponižale ali prizadele drugo osebo, in tako kršile 
njeno pravico do spoštovanja in dobrega ugleda.

Ravnotežje med našimi pravicami in dolžnostjo, spoštovati pravice drugih, nas obvezuje, 
da svoje pravice običajno uresničujemo z določenimi omejitvami.

Veliko primerov je, ko si pravice in dolžnosti nasprotujejo. Slovenija je npr. ena od držav, 
kjer je uporaba varnostnega pasu med vožnjo obvezna. Mnogo ljudi nasprotuje temu 
zakonu rekoč, da je to kršitev njihove pravice o svobodi odločanja.

Vlade tistih držav, kjer je uporaba varnostnega pasu obvezna, po drugi strani trdijo, da 
ljudi v avtomobilih veže dolžnost do bolnišnic, zdravnikov in ostale družbe, da storijo 
vse, kar je v njihovi moči, da se izognejo poškodbam, ki bi lahko nastale med vožnjo. 
Vlade zastopajo mnenje, da ljudje, ki se poškodujejo med prometno nesrečo zaradi 
neuporabe varnostnega pasu, državi in bolnišnicam odžirajo čas, denar in prostor, ki bi 
ga drugače lahko namenili ostalim bolnikom, in na ta način kratijo njihovo pravico do 
ustrezne zdravstvene nege.

Kaj so “pozitivne” in “negativne” pravice

Termin “pozitivna pravica” se uporablja za opis pravice, ki razglaša našo svobodo, da 
lahko nekaj storimo. Naša pozitivna pravica je npr., da smo plačani za svoje delo. Po-
zitivne pravice nam sporočajo: “DA, ti imaš to pravico”, ter hkrati povedo drugim, da 
MORAJO podpreti tvojo dosego te pravice. Delodajalca npr. veže dolžnost, da MORA 
plačevati opravljeno delo.

Termin “negativna pravica” se uporablja za opis pravice, ki preprečuje, da bi se komu 
zgodilo kaj slabega. Primer negativne pravice je človekova pravica, da ne sme biti ubit 
ali mučen, ali pa pravica, da ti nihče ne sme ukrasti lastnine. Te pravice so negativne, 
saj pravijo “NE” ljudem, ki bi ti morda želeli škodovati ali te kakorkoli prizadeti.



P r v i  k o r a k i   117

Tat?
(Učna ura je prirejena po zamisli v “Understand the Law”, str. 82, The Citizenship Foundation, 
1993.)

Cilj
Ta učna ura je posvečena obravnavi primera, ki temelji na moralni dilemi. Skozi njo bo dijakom 
približana ideja o odgovornosti posameznika v družbi. Čeprav so osebi v primeru pomoto-
ma izplačali veliko preveč denarja, se bodo dijaki ob obravnavi primera zagotovo spomnili 
svojih izkušenj, ko so v trgovini kdaj dobili vrnjeno preveč denarja in so se morali odločati 
na podoben način.

Formativni cilj
   Dijaki spoznajo, da ima vsaka pravica odgovarjajočo dolžnost. Pravica biti 

enakovredno obravnavan pred sodiščem je povezana z dolžnostjo spoštovati 
zakone.

Kaj potrebujete?
Poenostavljeno obliko Splošne deklaracije človekovih pravic na strani 168.

Čas
Dve šolski uri.

Izvedba

 Dijaki naj oblikujejo manjše skupine po šest.

 Celotnemu razredu preberite sledeče besedilo:

“Aleksander vsak mesec položi manjši znesek od svoje plače na devizni račun, ki ga ima 
pri lokalni banki. Ni veliko denarja, toda to je edini način, da privarčuje za poletne poči-
tnice s svojo družino.

Vsak mesec mu banka pošlje izpisek, s katerim ga obvešča, koliko je na njegovem ra-
čunu. Ta mesec Aleksander opazi, da ima nenadoma na računu veliko več, kot je mislil. 
To bo zagotovo pomota. Banki napiše pismo, v katerem jih opozori, da so mu pripisali 
10.000  EUR  več, kot pa naj bi imel.
“Ne,” odgovorijo iz banke. “Ni pomote. Denar je vaš.”
Aleksander jim ponovno napiše pismo. “Dvakrat smo preverili,” pravi banka. “Mi nismo 
napravili napake.”
Aleksander pa še vedno ni bil zadovoljen. Še tretjič je pisal banki, ti pa so mu še tretjič 
zagotovili, da je denar njegov.
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Po tem je Aleksander menil, da nima kaj zgubiti. Veselo je pričel trošiti denar za stvari, ki 
jih je njegova družina potrebovala. Kupil je nekaj pohištva, malo prenovil stanovanje in 
družino peljal na prijeten dopust.

Mesec dni pozneje so bančni uslužbenci ugotovili, da so napravili napako in da 10.000  EUR  
na Aleksandrovem računu pripada drugi stranki z enakim imenom in priimkom. Banka 
je takoj zahtevala, da ji Aleksander vrne denar. Vrnil jim je, kar mu je ostalo, vendar je 
potrošil že več kot 5.000  EUR . Aleksandra so obtožili kraje.

Če naj bo pravnomočno obsojen za krajo, mu morajo na sodišču dokazati, da:

 se je nepošteno obnašal,
 je vzel ali obdržal nekaj, kar pripada nekomu drugemu,
 da je nameraval stvar obdržati zase.”

 Dijaki naj v skupinah odločijo, ali naj bo Aleksander spoznan za krivega kraje ali ne. Da 
bi na to odgovorili, morajo najprej odgovoriti na tri vprašanja.

 Je Aleksander ravnal nepošteno?
 Je vzel stvar, ki pripada nekomu drugemu?
 Ali jo je nameraval obdržati?

 Če dijaki na vsa tri vprašanja odgovorijo z DA, je Aleksander kriv po zakonu.

 Če na eno ali več vprašanj odgovorijo z NE, Aleksander po zakonu ni kriv.

 Če se odločijo, da je kriv kraje, kakšno kazen naj dobi? (V Angliji lahko za zločin te vrste 
sodišče pošlje obsojenca v ječo do deset let ali pa ga kaznuje z denarno kaznijo. V Sloveniji 
je zagrožena kazen do deset let.)

 Če so se dijaki odločili, da je Aleksander nedolžen, jih vprašajte, ali se strinjajo, da bi kljub 
temu moral vrniti denar, ki ga je porabil za svojo družino in dom? 

 Po kratki razpravi jim lahko, preberete, kaj se je v resnici zgodilo z Aleksandrom:

“Po treh dnevih sojenja je porota ugotovila, da Aleksander ni kriv. Porota ni dolžna obja-
viti razlogov za svojo odločitev, vendar lahko sklepamo, da so jih Aleksandrova pisma, s 
katerimi je banko opozarjal na napako, prepričala, da ni namenoma ravnal nepošteno.

Čeprav je bil Aleksander proglašen za nedolžnega, je še zmeraj ostalo vprašanje, ali naj 
potrošeni denar vrne ali ne. Ker to vprašanje ni v pristojnosti kazenskega sodišča, bo 
morala banka vložiti še civilno tožbo za izterjavo tega denarja.”
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Vprašanja

 Kaj bi ti storil na Aleksandrovem mestu? Zakaj?
 Kdo mora popraviti nastalo bančno napako - Aleksander ali banka? Zakaj?
 Bi bil tvoj odgovor drugačen, če bi bila vsota denarja manjša/večja?
 Kaj pa drugi primeri? Ali je npr. dolžnost lastnika avtomobila, da zaklepa svoj avto, ali pa 

je dolžnost vseh nas, da ga ne ukrademo, pa čeprav je odklenjen?
 Zamisli si, da si Aleksandrov prijatelj. Bi ga prijavil policiji zaradi kraje?
 Kdo je odgovoren za spoštovanje zakonov?
 Preberite poenostavljo obliko Splošne deklaracije človekovih pravic na strani 168. Katere 

pravice so bile vpletene v ta primer? 

Možnosti

 Dijaki lahko napišejo spis, v katerem opišejo primer, ko so morali ravnati odgovorno in se 
moralno odločati. Če so npr. našli denarnico na cesti - ali so jo predali z vso vsebino policiji 
oz. lastniku? Lahko napišejo tudi esej o moralnih odločitvah in odgovornosti posameznika.

 Učno uro lahko nadaljujete tudi v obliki projektnega dela (str. 32). Dijaki lahko raziščejo 
slovenski pravosodni sistem in poročajo sošolcem. Nekatera sojenja so odprta za javnost. 
Izvajalci projekta naj si ogledajo sojenje in o tem poročajo. V končni fazi lahko uprizorijo 
igranje vlog - navidezen proces v razredu in z njo prikažejo pravice in dolžnosti. 
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Naj spregovorim!

Cilj
Ta učna ura, ki vključuje pisanje pisma, je namenjena spoznavanju pravic in dolžnosti posa-
meznika napram državi s stališča svobode izražanja. Ker je za izvedbo te učne ure potrebna 
kar velika mera zaupanja med učiteljem in dijaki, je bolje, da jo izvedete v razredu, kjer dijaki 
že imajo izkušnje z učenjem o človekovih pravicah. 

Formativna cilja
    Dijaki spoznajo, da ima vsaka pravica odgovarjajočo dolžnost.
    Zavedo se dejstva, da ima pravica do svobodnega izražanja odgovarjajočo 

dolžnost spoštovati mnenje drugega.

Čas
Dve šolski uri.

Kaj potrebujete?
Poenostavljeno obliko Splošne deklaracije človekovih pravic (str. 168) in besedilo o cenzuri, 
ki je v nadaljevanju te učne ure.

Izvedba 

 Dijaki naj si predstavljajo, da vsak od njih piše za lokalni časopis. (Če v vašem kraju nimate 
časopisa, naj si ga dijaki izmislijo vključno z njegovim naslovom, pogostostjo izhajanja, 
ipd.) Vsak v razredu naj napiše kratko pismo o nečem, kar mu v domačem kraju ni všeč 
oz. ga moti. Dijakom razložite, da teh pisem ne bo bral nihče izven razreda. Poskrbite, da 
jih res ne bo!

 Ko dijaki končajo s pisanjem (kratkih) pisem, jih zaprosite, naj oblikujejo dvojice. V dvojicah 
naj si izmenjajo pisma. Sedaj naj si zamislijo, da so uredniki lokalnega časopisa. Po pošti 
je prišlo to pismo, njih pa močno skrbi, da bodo lokalni oblastniki skupaj z županom zelo 
nejevoljni, če bo pismo objavljeno. Dijaki naj prečrtajo (cenzurirajo) dele pisma, za katere 
menijo, da so nevarni. Prispela pisma jim je dovoljeno spreminjati po mili volji.

 
 Cenzurirana pisma naj dijaki vrnejo avtorjem. V skupinah ali vsi skupaj izvedite razgovor 

s pomočjo vprašanj.

 Po razgovoru preberite besedilo o cenzuri in dijake zaprosite, naj si izmislijo scenarij, ki 
bo ilustriral vsako od navedenih točk. V odstavku npr. “KDO ali KAJ se cenzurira” piše 
“umetniki”. Dijaki naj povedo, zakaj naj bi kdo želel cenzurirati umetnike. Ker je v slovenski 
novejši zgodovini morda teže najti primere, bo za konkretne primere potrebno poseči dlje 
v (literarno) zgodovino.
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Vprašanja

 Ste se že sami cenzurirali pred/med pisanjem svojega pisma? Zakaj? Zakaj ne?
 Ste v pismu uporabili vljudne ali grobe izraze?
 Če ste napisali vljudno pismo, ali je bilo to vljudno, ker spoštujete občutke tistega, ki bo 

pismo bral, ali ker ste se bali možne kazni?
 Ste v pismu razmišljali o tem, kako izboljšati situacijo, ali ste želeli samo pokazati svojo 

jezo in nezadovoljstvo s situacijo? 
 Kako ste se počutili, ko ste videli, da je vaše pismo v cenzuri?
 Kakšno je bilo pismo po cenzuri? 
 Po katerem kriteriju ste izbirali, kaj je potrebno prečrtati v sošolčevem pismu? 
 Kaj menite, kako bi reagirali, če bi bili v resnici uredniki in bi v roke dobili pritožbo? Kaj, 

če bi pismo obravnavalo ravno vas in bi bilo napisano v žaljivem tonu?
 Menite, da je dolžnost oblasti poslušati vse pritožbe, četudi so “nevarne”? Zakaj? Zakaj 

ne?
 Je bilo vaše pismo “nevarno”? 
 Kaj mislite, zakaj smo imeli danes takšno učno uro?

Možnosti

 Če se vam zdi primerno, lahko situacijo spremenite tako, da si dijaki zamišljajo, da pišejo 
za šolsko glasilo.

 Učno uro lahko nadaljujete tudi v obliki projektnega dela (str. 32). Dijaki naj nekaj časa 
pozorno spremljajo časopise. Lahko izberejo eno novico in primerjajo, kako različni ča-
sopisi pišejo o njej glede na svojo (ne)pristranskost. 

 Če se dijaki močno zanimajo za določeno temo, ki se pojavlja v časopisih, lahko kot razred 
napišejo vljudno pismo medijem in v njem izrazijo svoje stališče.



122  P r v i  k o r a k i

O cenzuri

Svoboda govora je zapisana v 19. členu Splošne deklaracije človekovih pravic. Mnogo ljudi 
verjame, da je ta člen osnova demokratične družbe. Drugi trdijo, da je prevelika svoboda 
govora nevarna. V mnogih državah sveta je svoboda govora nadzorovana, če povzroča 
nasilje oz. spodbuja ljudi k nemirom in jih poziva k uporu, če je sporočilo rasistično ali če 
izraža fanatizem. V nekaterih državah cenzurirajo tudi vse, kar kritizira oblast.

KDO izvaja cenzuro?

 Uradni cenzorji  Zakon  Uradniki  Sindikati
 Oblast  Mediji  Delodajalci  Interesne skupine 

KDO ali KAJ se cenzurira?

 Umetniki  Politična opozicija  Informacije
 Pisatelji  Kritiki družbene ureditve  Dostop do informacij
 Kolektivna dejanja  Napadi na splošno sprejete vrednote  Izraznost

ZAKAJ se cenzura izvaja?

 Da se prikrije nesposobnost in/ali informacija  Da se obrani status quo 
 Da se zaščiti politika vladajočih   Da se zaščitijo privilegiji
 Da se zaščitijo ranljivi, npr. mladostniki  Da se ohrani oblast

KAKO se izvaja cenzura?

 Tako, da se prepreči objava nečesa (preventivna cenzura)
 S kaznovanjem po dogodku (kaznovalna cenzura)

KDAJ se izvaja cenzura?

 Pred volitvami 
 V času hitrih družbenih sprememb
 V času nacionalne/mednarodne krize
 Kadar je oblast šibka ali ogrožena
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Kaj bi ti storil?

Cilj
Učna ura temelji na obravnavi primera političnega umora. Namen je dijake spodbuditi k 
razpravi o odgovornosti države in posameznika.

Formativni cilj 
   Dijaki spoznajo, da ima vsaka pravica odgovarjajočo dolžnost. V tej učni uri 

ugotovijo, da je pravica do osebne varnosti povezana z dolžnostjo braniti to 
isto pravico za druge ljudi. 

Kaj potrebujete? 
Besedila “Obravnava primera: Luis Diaz”, “O političnih umorih” in “Kaj se je zgodilo?”, ki so v 
nadaljevanju te učne ure.

Čas: Dve učni uri.

Izvedba

 Za uvod v učno uro dijakom preberite besedilo “Obravnava primera: Luis Diaz” ali jih 
zaprosite, naj ga sami preberejo. 

 Dijakom razložite, da se usmrtitve, kot je bila Luisova, imenujejo izvensodne usmrtitve 
ali politični umor. Dijakom preberite - ali pa naj sami preberejo - besedilo “O političnih 
umorih”.

 Luisova družina je poskušala privesti pred sodišče ljudi, ki so bili odgovorni za Luisovo 
smrt. Vojska si tega seveda ni želela. Dijake zaprosite, naj se v skupinah po pet ali šest 
pogovorijo, zakaj družina in vojska zastopata različni stališči. Po končani dejavnosti učen-
cem zastavite sledeča vprašanja.

Vprašanja

 Kdo je po vašem mnenju odgovoren za Luisovo smrt: vojska, oblast, Luis ali vojak, ki ga 
je ustrelil?

 Kako bi kaznovanje krivih vojakov vplivalo na ostale pripadnike zaščitnih enot?
 Bi se vpliv oblasti, zaščitnih enot in vojske zmanjšal ali povečal, če bi kaznovali krive vo-

jake? Kaj pa njihov ugled med ljudmi?
 Kaj pa, če jih ne kaznujejo? Bo vojska v tem primeru izgubila zaupanje ljudi? 
 Ali je sploh pomembno, če ljudje vojski zaupajo ali ne?
 Je po vašem mnenju pravilno, da vojaki niso krivi za ubijanje? Niti v takšnem primeru?
 Kako bo javnost gledala na lastni pravni sistem (sodišča, sodniki, ipd.), če vojaki v tem 

primeru ne bodo kaznovani?

 Dijake zaprosite, naj si poskušajo predstavljati, da so bili v času Luisove smrti skriti nekje 
v neposredni bližini. Videli so obraze in številke vojakov, ki so Luisa ustrelili, njih pa ni 
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nihče opazil. Kaj bi storili v takšnem primeru? Ali bi:
 

 Šli domov in pozabili na vse? Ali je možno pozabiti na vse? 
 Šli na policijo in dogodek prijavili?
 Povedali Luisovi družini oz. prijateljem?
 Storili kaj drugega? Kaj? Zakaj?

 Ob koncu učne ure lahko razredu preberete tekst “Kaj se je zgodilo?”

Možnosti

 Dijaki naj si predstavljajo, da so prijatelji, družinski člani ali sodelavci nekoga, ki je bil 
izvensodno usmrčen. O tem naj napišejo pesem, zgodbo ali morda narišejo sliko in tako 
pokažejo, kako se ljudje v takšni situaciji počutijo.

 Učno uro lahko nadaljujete tudi v obliki projektnega dela (str. 32). Skupine dijakov naj si 
predstavljajo, da so člani Luisove družine in novinar, ki pride posnet dokumentarno oddajo 
o Luisovi smrti. Vsaka skupina naj pripravi igro vlog o srečanju z novinarjem. Ob delu si 
lahko pomagajo s sledečimi vprašanji:

- Bi se radi pogovarjali z novinarjem? Je to nevarno? Mu lahko zaupajo? 
- Česa si novinar želi? Kakšno je njegovo stališče o umoru?
- Jim lahko novinar pomaga objaviti zgodbo o umoru? Ali si Luisovi sorodniki/prijatelji/

sodelavci to želijo?
 Vsaka skupina odigra igro vlog pred razredom.

Obravnava primera: Luis Diaz

17. septembra 1992 je Luis Enrique Landa Diaz, 21-letni študent medicine iz Carabobo 
State University v Aragui, Venezuela, skupaj s sošolci in sodelavci proslavljal 17. obletnico 
medicinske šole. Po pripovedovanju prič je prišlo do verbalnega obračuna (zmerjanja) med 
študenti in pripadniki Narodne garde, ki so patruljirali po območju. Dvajset pripadnikov 
Narodne garde je pričelo streljati solzilec na študente.

Ob 2.30 popoldne so vojaki pričeli streljati na študente s pravimi naboji. Luis Lando je bil 
ustreljen nekaj minut za tem. Ves incident je nekdo posnel na video.  Uradna preiskava 
se je pričela in član Narodne garde je bil osumljen umora. Vojaško in civilno sodišče sta 
pričeli z obravnavo. Marca 1993 je vojaško sodišče zahtevalo vse pristojnosti za obravnavo 
tega primera. V preteklosti je vojaško sodišče dosledno oproščalo pripadnike vojske, ki so 
bili obtoženi kršitev človekovih pravic. 

Družina Luisa Lande, ki je želela, da ta usmrtitev pride v javnost, je postala tarča siste-
matičnega trpinčenja. Neznanci so jim grozili po telefonu in streljali na njihovo hišo. De-
cembera 1992 je skupina neznanih oboroženih mož iz avta streljala na Luisovega očeta 
in mu prestrelila koleno.
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O političnih umorih

Pojem “izvensodne usmrtitve” se uporablja za primere nezakonitih namenskih usmrtitev, 
ki jih naročijo pripadniki oblasti ali pa se zgodijo z njihovim odobravanjem. O izvensodni 
usmrtitvi, za katero je odgovorna oblast, govorimo, kadar oblast ne želi raziskati primera 
neopravičljivega umora s strani vojske ali pa krivcev ne namerava privesti pred sodišče. 
Uporablja se tudi termin “politični umor”, ki je laže razumljiv in kaže na nameravan ter 
samovoljen umor s strani oboroženih političnih skupin.
 
Politični umori se razlikujejo od umorov, ki se dogajajo v legalno opravičljivih okolišči-
nah. Če vojak nekoga ustreli v samoobrambi ali policist nekoga med nemiri, to šteje 
med legalno opravičljive umore. Država šteje med legalne tudi umore, ko je nekdo 
pred sodiščem pravnomočno spoznan za krivega in obsojen na smrt. Za izvensodno 
usmrtitev se ne šteje, če vojak nekoga ubije iz osebnih razlogov in je nato kaznovan kot 
vsak drug morilec. Legalno je tudi ubijanje sovražnikov med spopadom.

Skoraj vse vlade, ki za svoj obstanek na oblasti uporabljajo politične umore, so hkrati 
tudi podpisnice mednarodnih sporazumov, ki jih zavezujejo k spoštovanju človekovih 
pravic. Nekatere vlade sploh ne poskušajo prikriti ali opravičiti svojih dejanj. Nekatere 
uporabljajo metode, ki mejijo na kriminal (plačani morilci ipd.). Umori se običajno doga-
jajo ponoči, ko je žrtev sama. Trupla iznakazijo ali skrijejo, da jih ne bi bilo več mogoče 
prepoznati. Kljub temu veliko vlad laže ali prikriva dejstva. 

Junija 1989 so na trgu Nebeškega miru v Pekingu tanki masakrirali demokratično 
usmerjene protestnike. Televizijske kamere so dogodek posnele in bil je glavna novica 
v vseh poročilih po svetu. Tisoče ljudi je bilo priča pokolu. Stotine trupel so odnesli v 
mrtvašnice in bolnišnice. Toda - vlada Kitajske je zatrdila, da nihče ni bil ubit. Kasneje so 
svojo izjavo malce popravili in danes priznavajo, da je bilo v spopadih med demonstanti 
in vojaki ubitih 200 ljudi, kar je veliko premalo, da bi se približali resnici.

Nekatere vlade trdijo, da je nasilje značilno za njihovo državo in da je rezultat etničnih 
nasprotij. Nasilje bo zmeraj prisotno v družbi, ki ne spoštuje človekovih pravic, še po-
sebej, če ga tolerira in podžiga uradna politika.
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Kaj se je zgodilo?

Luisov primer je prevzela svetovna humanitarna organizacija Amnesty International. V 
okviru kampanje o tem primeru so ljudje z vsega sveta pisali pisma vladi Venezuele in 
jo prosili za kaznovanje Luisovih morilcev ter za prenehanje mučenja Luisove družine. 

Julija 1995 je civilno sodišče obsodilo gardista, ki je ustrelil Luisa, na osemnajst let 
zapora brez možnosti pritožbe na višje sodišče.

Luisov oče je izjavil, da se je to zgodilo “…zahvaljujoč mednarodnemu pritisku… saj 
je sam zaradi groženj in napadov že izgubil vse upanje… vse to se je zgodilo zaradi 
vaše kampanje…”
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Kolo pravic
(Učna ura je prirejena po delavnici “Human Rights Education Workshop on Women’s Human 
Rights and Gender Equality”, ki jo je predstavila hrvaška nevladna skupina B.a.B.e iz Sljemena 
marca 1996.) 

Cilj
V tej učni uri je uporabljena življenjska izkušnja kot osnova za razmislek in usvajanje znanj in 
spretnosti, kako braniti svoje pravice in pravice drugih.

Formativni cilj
   Dijaki se zavedo dejstva, da so se v svojem življenju že velikokrat postavili v 

bran za svoje in tuje pravice, četudi niso uporabljali terminologije “pravic”.

Kaj potrebujete?
Tablo ali večji list papirja in pisala.
 
Čas
Dve šolski uri.

Izvedba

 Če poučujete veliko skupino dijakov, lahko pet ali šest dijakov poučite o igri že med od-
morom. Poučeni dijaki lahko nato vodijo manjše skupine sošolcev (metoda vzajemnega 
učenja). Če poučujete manjšo skupino dijakov, lahko uro vodite sami.

 Dijake zaprosite, naj oblikujejo skupine po šest.

Pravice za vse življenje – učne 
ure o univerzalnosti pravic

Učne ure v tem delu priročnika pomagajo dijakom razumeti, da imamo vsi ljudje 
enake pravice. Pravice nam lahko kršijo, toda nihče nam jih ne more odvzeti. Z njimi 
se rodimo in z njimi umremo.

Učne ure so nadgradnja ur za osnovnošolce na straneh 76 do 83. 
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 Vsak v skupini naj se spomni primera, ko se je “postavil v bran” za svoje pravice ali za 
pravice koga drugega (če je bil npr. kot otrok po nedolžnem kaznovan). Če želijo, lahko 
tak dogodek sošolcem v skupini tudi na kratko opišejo. V petih minutah mora imeti vsak 
v skupini pripravljen svoj primer in znati razložiti: 

1. Kdaj se je “postavil v bran” za pravico?
2. Kaj se je zgodilo?
3. Kje se je to zgodilo?
4. Motiv. Zakaj se je postavil v bran?
5. Kdo ga je podpiral oz. kaj ga je spodbujalo k dejanju?

 Medtem ko dijaki razmišljajo, narišite na tablo/papir veliko kolo z naperami.
 Dijaki naj na kratko povedo svoje zgodbe. Ob razlagi naj upoštevajo omenjenih pet vpra-

šanj.
 Medtem ko pripovedujejo, napišite na konec ene od naper, kje se je to zgodilo, vzdolž 

napere pa motiv in podporo. (S privolitvijo pripovedovalca lahko povedano povzamete 
oz. skrajšate na ključne besede.)

 Ko vsi povedo svoje zgodbe, lahko uporabite sledeča vprašanja za dosego formativnega 
cilja učne ure.

Vprašanja

 So bile vaše izkušnje podobne ali različne? Ali so se npr. dogajale v javnosti ali zasebno, 
doma ali v šoli, ipd.?

 So bili omenjeni kraji oz. osebe hkrati pozitivne in negativne?
 Je kdo omenil zakon ali oblast kot spodbudo oz. podporo? Zakaj? Zakaj ne?
 Kako ste se počutili, ko ste se spet spomnili na dogodek iz preteklosti?
 Ali lahko dogodek označite kot pozitivno izkušnjo? Zakaj? Zakaj ne?
 Ali vas je veliko spoznalo, kaj pomeni podpora in solidarnost prijateljev, sošolcev ali dru-

žine? Zakaj je ta podpora koristna, če se postavite v bran za človekove pravice? 

Možnosti 

 Ta učna ura je zelo fleksibilna. Lahko jo uporabite za analizo katerihkoli izkušenj iz prete-
klosti. Izvedete jo lahko z različnimi starostnimi skupinami. Še posebej je uporabna kot 
dokaz, da imamo vsi podobne izkušnje.

 Dijaki lahko preberejo dokumente o človekovih pravicah, ki so v petem delu tega priroč-
nika, in si ogledajo, katere pravice so se pojavljale v njihovih primerih.

 Učno uro lahko nadaljujete tudi v obliki projektnega dela (str. 32). Dijaki lahko teden dni 
pozorno spremljajo medije in njihove lastne izkušnje. Koliko primerov lahko naštejejo, ko 
so se ljudje “postavili v bran” za svoje pravice? 
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“Mignonette”
(Učna ura je prirejena po zamisli v “Understand the Law”, str. 11, The Citizenship Foundation, 
1994.)

Cilj: V učni uri je predstavljena moralno zelo kompleksna zgodba o pravici do življenja. Namen 
je dijake spodbuditi k razmišljanju, kako se pravice izvajajo v praksi. Tema je povezana tudi z 
učnimi urami o situacijah, ko si pravice nasprotujejo, ki se pričnejo na strani 170.

Formativna cilja
  Dijaki spoznajo, da ima vsak pravico do življenja.
  Ugotovijo, da obstaja koncept “naravnih pravic”.

Čas: Dve šolski uri.

Kaj potrebujete?
Poenostavljeno obliko Splošne deklaracije človekovih pravic (str. 168).

Izvedba

 Dijaki naj preberejo tretji člen Splošne deklaracije človekovih pravic, ki govori o pravici 
do življenja. Člen lahko tudi napišete na tablo.

“Člen 3: Vsak ima pravico do življenja, svobode in varnosti.”

 Dijake zaprosite, naj oblikujejo manjše skupine po pet ali šest. 

 Razredu preberite sledečo zgodbo:

“19. maja 1884 so štirje možje izpluli iz Avstralije proti Angliji na jahti z imenom Migno-
nette. To so bili kapitan Thomas Dudley, prvi pomočnik Edwin Stephens, mornar Ned 
Brooks in Richard Parker, sedemnajstletni ladijski strežnik. 

5. julija so veliki valovi preplavili jahto in začela se je potapljati. Možje so komaj imeli do-
volj časa, da so pograbili nekaj pločevink hrane, skočili v rešilni čoln in že je bila jahta pod 
vodo. Štirje nesrečniki so se znašli sredi Atlantika, 2500 kilometrov stran od kopnega. Za 
preživetje so imeli le nekaj pločevink zelenjave. 

Po treh dneh so lačni mornarji uspeli uloviti želvo. Devet dni kasneje so bili popolnoma 
brez hrane. Še zmeraj jih je od kopnega ločevalo vsaj 1600 kilometrov. Bili so brez hrane 
in pitno vodo so imeli le, če je slučajno padla kakšna kapljica dežja. Možje so obupali. Ka-
pitan je zapisal v pismo ženi, da če ne bodo srečali kakšne ladje, ‘bomo vsi morali kmalu 
umreti... žal mi je, da sem sploh šel na to potovanje...’ 
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Toda - obstajala je možnost, da vsaj trije izmed njih preživijo še kakšen dan dlje. Nekdo 
izmed njih bi moral postati hrana za ostale tovariše. Kapitan je predlagal, naj žrebajo, kdo 
bo ubit, vendar sta Stephens in Brooks protestirala. ‘Če naj umremo, umrimo vsi skupaj.’ 
sta dejala. Mladi Richard Parker, ki je komaj pri zavesti ležal na dnu čolna, ni rekel nič.

Dva dni kasneje, še zmeraj brez hrane in vode, je kapitan uspel prepričati Stephensa, da 
se nekdo izmed njih mora žrtvovati, da bi rešil druge. Očiten kandidat je bil Richard Par-
ker. Richard je bil sirota brez staršev, neporočen in brez otrok, povrh vsega pa je že bil na 
pragu smrti. Iz nezavesti se je le še poredko zbudil in takrat pil morsko vodo, zaradi katere 
se je njegovo stanje samo še slabšalo. 

Vedeli so, da njihov mali čolniček zanaša proti vodam, kjer lahko srečajo trgovske ladje. 
Lahko da bodo vsak trenutek ugledali ladjo - ali pa ne. Sklenili so, da bodo počakali še en 
dan, potem pa bodo fanta ubili. Ladje ni bilo. Seamen Brooks ni želel sodelovati pri umo-
ru. Medtem ko je pokrit z vetrovko sedel na enem koncu čolna, sta Dudley in Stephens 
pokleknila k nezavestnemu Parkerju.

‘Richard, fant moj,’ je zašepetal kapitan, ‘tvoj čas je prišel.’ Stephens je bil pripravljen pri-
jeti fanta za noge, vendar ni bilo potrebno. Fant je bil prešibak, da bi se upiral. Kapitan je 
vzel svoj žepni nož in ga zabodel v fantov vrat. Fant je v trenutku izdihnil. Vsi trije možje 
so naslednje tri dni pili Richardovo kri in pojedli njegovo srce ter jetra. Četrti dan so jih 
opazili z nemške ladje Montezuma. Trije možje so bili tako šibki, da so jih na krov morali 
potegniti z vrvmi.

Možje so se 7. septembra izkrcali v Angliji. Dudley, Stephens in Brooks so šli naravnost 
na policijo in razložili razloge za fantovo smrt.”

 Dijaki naj v skupinah odgovorijo na sledeča vprašanja.

 Meniš, da so trije možje ravnali napačno?
 Ali morajo biti obtoženi za zločin? 
 Ali naj bodo vsi trije obtoženi za isti zločin?

 Ko končajo, jim preberite drugi del zgodbe:

“Podobni incidenti so se že dogajali, zato so bili Dudley, Stephens in Brooks nemalo 
presenečeni, ko so jih nemudoma obtožili umora, čeprav je bila obtožba zoper mornarja 
Brooksa pozneje umaknjena. Javnost se je zelo zanimala za njihovo zgodbo in v časopi-
sih je bila podrobno opisana. Ljudje so zbirali denar, da bi obtožencem plačali odvetnika 
za obrambo na sodišču. Med procesom so se vsi strinjali glede dejstev, toda porota ni 
imela lahkega dela. Vsi so simpatizirali s trojico brodolomcev in bi se najraje strinjali, da 
ni narobe, če ubiješ nekoga drugega, da bi sebi rešil življenje, toda hkrati so se zavedali, 
da je umor vsaka usmrtitev nekoga, ki ni ogrožal tvoje življenje. 
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Sodnik je poroti ponudil rešitev. Dovolil jim je neobičajno proceduro, t.i. ‘posebno obsodbo’. 
V okviru te bo porota ugotovila dejstva primera, vendar bo izreko kazni prepustila petim 
sodnikom, ki naj odločijo, ali sta Dudley in Stephens kriva umora ali ne.”

 Dijaki naj v skupinah odgovorijo na sledeča vprašanja.

 Če bi bil ti eden izmed petih sodnikov, ali bi Dudleya in Stephensa obsodil za umor ali 
ne? 

 Zakaj?
 Če sta kriva, kakšno kazen naj dobita?

 Razredu preberite še zadnji del zgodbe:

“Sodišče je odločilo, da sta Dudley in Stephens kriva umora. Kazen za umor je bila takrat 
običajno smrt, vendar je bila v tem primeru spremenjena v šest mesecev zapora. Glede 
na takratne razmere in kazni mornarjev v podobnih primerih je prevladalo mnenje, da sta 
bila strogo kaznovana.”

Vprašanja

 Pravica Richarda Parkerja do življenja je bila kršena. Kaj pa pravica do življenja ostalih 
mož v čolnu?

 Kaj bi vi storili na njihovem mestu? Ali bi raje umrli, kot pa ubili nekoga drugega?
 Ta zgodba se je zgodila 64 let pred sprejemom Splošne deklaracije človekovih pravic. Ali 

to kaj spremeni Richardovo pravico do življenja? 
 Nekateri ljudje trdijo, da obstajajo “naravni” zakoni in pravice, ki so že od nekdaj takšne 

in so poštene. Takšna “naravna” pravica naj bi bila pravica biti svoboden. Se strinjate s 
takšnim mišljenjem?

 Do katerih drugih stvari, razen življenja samega, bi lahko imeli takšno “naravno” pravico? 
Napišite seznam takšnih pravic in jih primerjajte s Splošno deklaracijo človekovih pravic!

Možnosti

 Kaj bi bilo, če možje ne bi povedali policiji, da so fanta ubili? Dijaki naj o tem napišejo 
igrico, zgodbo, pesem ali namišljena pisma, v katerih naj si predstavljajo, da so oni tisti 
možje deset let pozneje. Kako gledajo na svoja dejanja? Ali se počutijo krive? Zakaj? Zakaj 
ne?

 Kako bi reagiral, če bi bil prijatelj ubitega Richarda Parkerja?
 Učno uro lahko nadaljujete tudi v obliki projektnega dela (str. 32). Dijaki lahko sestavijo 

vprašalnik, s katerim med svojimi znanci in sorodniki poizvedo, katere so njihove naravne 
pravice. Dobljene podatke lahko zberejo in uporabijo kot osnovo za razpravo ali pri pouku 
npr. matematike za risanje diagramov.
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Irinina zgodba

Cilj
Učna ura vsebuje obravnavo primera, ko so bile pravice neke osebe sistematično kršene. 
Dijaki skozi obravnavo spoznajo oblike kršitev človekovih pravic in se utrdijo v prepričanju, 
da kršitvam lahko uspešno nasprotujejo navadni ljudje. 

Formativni cilj
   Dijaki spoznajo, da lahko posamezniki ali skupine ljudi uspešno nasprotujejo 

kršitvam človekovih pravic.

Kaj potrebujete?
 Besedili “Irinina zgodba” in “Zaporniki vesti”, ki sta v nadaljevanju te učne ure.
 Poenostavljeno obliko Splošne deklaracije človekovih pravic (str. 168).

Čas
Dve učni uri.

Izvedba

 Za uvod v učno uro dijake zaprosite, naj naštejejo razloge, zaradi katerih te država lahko 
legalno zapre (npr. umor, rop ipd.). Razloge napišite na tablo. Za ta uvod potrebujete 
največ pet minut.

 
 Dijakom preberite besedilo “Zaporniki vesti”.

 Dijake zaprosite, naj preberejo besedilo “Irinina zgodba”.

 Po koncu branja jih zaprosite, naj oblikujejo skupine po pet ali šest. Vsaka skupina naj 
dobi svojo kopijo poenostavljene oblike Splošne deklaracije človekovih pravic. Dijaki 
naj poiščejo vse pravice, ki so bile kršene v Irininem primeru. (V primeru, da ne morete 
napraviti fotokopij deklaracije, lahko razredu berete člene, dijaki pa naj povedo, ali je bila 
določena pravica kršena ali ne.)

 Skupine, ki bodo hitro končale z delom, naj poskušajo prepoznati metode, ki jih je upora-
bila milwaukeejska skupina Amnesty International, da bi Irini priborila prostost.

 Za začetek razrednega razgovora o Irininem primeru uporabite sledeča vprašanja.
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Vprašanja

 Menite, da je bilo pravilno, da so Irino zaprli? Zakaj? Zakaj ne?
 Katere Irinine pravice so bile kršene? Kaj je oblast poskušala doseči s tem, da so jo tako 

obravnavali?
 Ljudje iz mednarodne organizacije za človekove pravice Amnesty International Irine niso 

osebno poznali, prav tako niso bili iz njene dežele. Zakaj so se sploh zanimali, kaj se dogaja 
z njo?

 Kakšen učinek, če sploh kakšen, so imele po tvojem mnenju akcije teh ljudi na vladi Rusije 
in Amerike ter na Irino samo? Zakaj?

 Vlada, ki je Irino zaprla - kakor tudi številne druge vlade, ki kršijo človekove pravice - se 
je izgovarjala na dejstvo, da nasprotniki države izgubijo svoje človekove pravice s tem, 
ko delujejo proti državni ureditvi. Uvod v Splošno deklaracijo človekovih pravic pa pravi, 
da imamo vsi “enake in neodtujljive pravice”. Kaj misliš, kdo ima prav? Zakaj? Zakaj je to 
pomembno?

 Kakšne reakcije sveta bi si želeli, če bi bil po krivici zaprti?

Možnosti

 Dijaki višjih letnikov naj pri tej učni uri uporabijo standardno Splošno deklaracijo  člove-
kovih pravic namesto poenostavljene oblike.

 Kot nadgradnjo učne ure lahko dijaki napišejo pesmi o osamljenosti v celici s stališča 
zapornika ali pa Irinino zgodbo dramatizirajo in uprizorijo v okviru dramskega krožka.

 Irina je pisala pesmi v milo. Dijaki nižjih letnikov naj poskusijo pisati pesmi s pomočjo 
vode, prsti, paličic ipd.



134  P r v i  k o r a k i

Irinina zgodba

Dan po njenem 29. rojstnem dnevu, 5. marca 1983, so Irino Ratušinskajo, ukrajinsko 
pesnico, obsodili na sedem let prisilnega dela in pet let izgona v Sibirijo zaradi pro-
tiruskega delovanja in propagande. Njena obsodba je temeljila na petih pesmih, za 
katere je njen soprog dejal, da so bile prav toliko politične kot očenaš. Sodelovala je 
tudi v demonstracijah, na katerih so protestniki zahtevali več spoštovanja človekovih 
pravic v Rusiji. 

Zaprli so jo v Majhno cono, posebni ženski zapor za politične jetnice v Baraševu, av-
tonomni republiki Mordvinija v Ruski federaciji. Majhna cona je bil zapor z najstrožjim 
jetniškim režimom v vsej Rusiji. 

Irina je z gladovnimi stavkami protestirala proti neogrevanim celicam, pomanjkanju 
hrane in zdravniške oskrbe. V zaporu je resno zbolela, toda njena družina je ni smela 
obiskati niti ji poslati zdravil. V odgovor na gladovne stavke je bila Irina premeščena v 
kazenski oddelek zapora Javas. Pri prihodu v oddelek so jo do nezavesti pretepli in jo 
pustili vso noč ležati na hladnih kamnitih tleh, oblečeno samo v spodnje perilo. Niso 
ji privoščili niti jetniške postelje. Ko je poskušala prijaviti paznike, ki so jo pretepli, so 
jo premestili v samico zaradi “pretvarjanja, da ima pretres možganov”. 

V knjigi z naslovom “Siva je barva upanja” je takole opisala svoje jetniško življenje:

 “Vse tiste oblike človeškega obnašanja, ki jih od zibelke sprejemamo kot del nas, 
so bile podvržene sistematičnemu uničevanju. Ali je normalno, da si želiš biti čist? 
Potem pa vzemi svojo porcijo slanih sardel skozi linico na jetniških vratih z golimi 
rokami! Ne boš dobil niti krožnika, niti vilice, niti koščka papirja, da bi nanj položil 
svoje kosilo. Nato pa si obriši ostanke rib z rok kar v svojo obleko, saj ne smeš imeti 
vode v celici! Imej garje in kožne glivice, živi v umazaniji, vohaj smrad straniščnega 
čebra; potem boš obžaloval svoje neprimerno vedenje! Ženske so sramežljive? Še en 
razlog več, da se morajo sleči do nagega ob vsaki preiskavi in ko jih med preiskavo 
peljejo v kopalnico, se bo zmeraj “slučajno” prikazala skupina posmehljivih in poho-
tnih KGB-jevskih oficirjev… Normalnega človeka odbijata surovost in laži? Srečali se 
boste s tolikšno količino obojega, da boste morali napeti vse sile, da bi se spomnili, 
da obstaja tudi drugačna realnost!”

Leta 1983 je Amnesty International prevzela Irinin primer. Pričeli so s svetovno 
kampanjo za njeno izpustitev. AI skupina iz ameriške zvezne države Milwaukee je 
organizirala veliko kampanjo, katere namen je bil javnost seznaniti z Irininim mučnim 

Nadaljevanje na naslednji strani...
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stanjem. Njen primer je bil objavljen v številnih časopisih in revijah, na radiu in televiziji, 
vključno z intervjujem v radijski oddaji Glas Amerike, ki se predvaja večkrat dnevno 
tudi v Rusiji. Ruskim uradnikom so pošiljali peticije in dopisnice o Irini, poskušali pa 
so dobiti podporo tudi s strani ameriških uradnikov in predsednika ZDA. Pozabili niso 
niti na Irinino družino. Vzpostavili so stike z njenim soprogom in taščo. 

Leta 1985 je Amnesty International izvedela, da je bila Irina premeščena na neznano 
lokacijo. Milwaukeejska skupina je organizirala koncert v čast Irininega rojstnega dne 
in mednarodnega dneva žena. Na koncertu je znani pesnik recitiral Irinine pesmi, ob-
činstvu so opisali njen primer in jim razdelili navodila za pisanje pisem-apelov. 

Do leta 1986 je Irinin primer postal zelo poznan. Senator Edward Kennedy je pristal, 
da se bo pogovoril o primeru z ruskim generalnim sekretarjem Mihailom Gorbačovom 
v času svojega obiska v Rusiji. V Angliji je skupina članov Amnesty International pri-
čela z gladovno stavko v podporo Irini, v Izraelu pa so skupine AI delile brošure o njej. 
Študenti v Denverju, ameriška zvezna država Kolorado, so pripravili rojstnodnevno 
zabavo za Irino in ji pisali pisma vsak dan. Irino so končno spustili iz zapora 9. oktobra 
1986. Ruske oblasti so ji dovolile potovanje v tujino zaradi zdravljenja. Irina v zaporu 
ni smela pisati pesmi in ni smela imeti pri sebi papirja ali pisal. Znašla se je tako, da 
je pesmi vpraskala v večjo ploščico mila, se jih naučila na pamet, nato pa jih sprala. 
Na tak način je napisala 300 pesmi, ki jih je kasneje, po svojem prihodu na zahod, 
tudi objavila.

Zaporniki vesti

Zaporniki vesti so možje, žene ali otroci, ki so zaprti zaradi svojega prepričanja, barve 
kože, spola, etničnega porekla, jezika ali vere in ki niso niti uporabljali niti zagovarjali 
nasilja.

Povsod po svetu je zaprtih na stotisoče ljudi, pa ne zato, ker bi bili kriminalci, ampak 
zaradi svojega prepričanja. Zelo pogosto so jih zaprli brez predhodnega sojenja ali pa 
je bilo sojenje tajno. Včasih so bili obsojeni celo v odsotnosti. Takšna zapiranja ljudi so 
v nasprotju s Splošno deklaracijo človekovih pravic. Mnogim zapornikom vesti je bila 
odvzeta svoboda zaradi miroljubnega nestrinjanja z oblastjo.

Nadaljevanje Irinine zgodbe...
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Vesnina zgodba
(Učna ura je prirejena po zamisli v “Understand the Law”, str. 16, The Citizenship Foundation, 
1995.)

Cilj
Dijaki bodo skozi obravnavo primera rasne diskriminacije raziskali vprašanje pravičnosti in 
človekovih pravic.

Formativni cilj
   Dijaki spoznajo, da je diskriminacija, vključno z rasno diskriminacijo, kršenje 

človekovih pravic.

Čas
Dve šolski uri.

Kaj potrebujete?
 Za vsako skupino dijakov po eno kopijo poenostavljene oblike Splošne deklaracije  člo-

vekovih pravic (str. 168).
 Besedilo “Vesnina zgodba”, ki je v nadaljevanju te učne ure.

Izvedba

 Dijake zaprosite, naj oblikujejo manjše skupine po pet ali šest.

 Razredu razložite, da imajo mnoge države zakone proti diskriminaciji oz. razlikovanju 

Kaj je pošteno? – učne ure o 
pravičnosti

Učne ure o pravičnosti, ki izhajajo iz primerov diskriminacije oz. zapostavljanja žensk 
in manjšin, seznanjajo dijake s krivicami v vsakodnevnem življenju.
Cilj sledečih učnih ur je dijakom pokazati, da so kršitve človekovih pravic vsakodnevne 
in množične in da je potrebno te kršitve zaznati ter jim nasprotovati.

Učne ure so nadgradnja ur za osnovnošolce na straneh 84 do 89.
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ljudi glede na njihov spol ali rasno pripadnost. Tudi Splošna deklaracija človekovih pravic 
vsebuje člene proti diskriminaciji.

 Dijaki naj si v skupinah preberejo poenostavljeno obliko Splošne deklaracije človekovih 
pravic (str. 168) in poiščejo člene, ki govorijo proti diskriminaciji. (Ugotovili bodo, da skoraj 
vsak člen govori proti razlikovanju ljudi.)

 Po desetih minutah se sprehodite po razredu in skupine povprašajte, kateri členi deklara-
cije se jim zdijo relevantni. Svojo izbiro naj argumentirajo z navedbo praktičnih primerov, 
kako določeni člen nasprotuje diskriminaciji. 

 Dijakom nato preberite “Vesnino zgodbo”.

Vesna je Romkinja in tole je njena zgodba.

“Na vratih trgovine z oblačili sem nekega dne opazila oglas, da imajo prosto delovno 
mesto prodajalke. Želeli so nekoga mlajšega med 18. in 23. letom. Ker imam 19 let, sem 
stopila v trgovino in se pozanimala glede službe. Šefinja trgovine mi je dejala, naj pridem 
ponovno čez nekaj dni, ker še zbirajo prijave.

V trgovino sem v prihodnjih dneh šla še dvakrat in zmeraj so mi povedali enako. Teden 
dni kasneje sem šla tja še tretjič. Oglas je bil še zmeraj na vratih. Rečeno mi je bilo, da 
je šefinja prezaposlena, da bi me sprejela, razen tega pa so že zaposlili novo prodajalko.

Njihov odnos me je tako razburil, da sem prosila prijateljico, ki ni Romka, naj gre tja in 
vpraša za službo. Ko je prišla iz trgovine, mi je dejala, da so jo naročili na razgovor za 
službo naslednji ponedeljek.”

 Sedaj dijakom preberite odgovor šefinje trgovine:

“Zdelo se mi je, da bi Vesni bilo težko delati pri nas, saj ni doma v bližini in bi se morala 
voziti v službo. Vsak dan bi morala z avtobusom prepotovati trinajst kilometrov in presto-
pati. Zelo težko je poslovati uspešno, če osebje trgovine vsak dan zamuja. Raje bi zaposlila 
nekoga, ki stanuje nekje v bližini. 

Oseba, ki je dobila delo, je po mojem mnenju ustrezala tem kriterijem.”

 Dijake zaprosite, naj se v skupinah odločijo.

 Ali je bila Vesna diskriminirana? Zakaj?
 Če je bila, kaj bi sedaj trgovina morala storiti?
 Kaj lahko Vesna stori v tej situaciji? Ali menite, da bi ji njena prijateljica, ki ni Romka, 
morala pomagati do pravice? Kako?
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 Po razpravi dijakom povejte, kaj se je zgodilo:

“Vesna se je pritožila na posebno evropsko sodišče, ki skrbi za izvajanje zakonov proti 
diskriminaciji. Sodišče je presodilo, da je bila v tem primeru diskriminirana. V trgovini so 
na razgovor povabili več ljudi, ki so bivali še dlje od delovnega mesta kot ona. Dekle, ki je 
dobila službo, je bila stara komaj 16 let, belka, njeno bivališče pa je bilo od trgovine prav 
tako oddaljeno kot Vesnino. Trgovina je Vesni morala izplačati odškodnino, ker so bila 
zaradi njihovega odnosa prizadeta njena čustva.”

 Po končani dejavnosti učencem zastavite sledeča vprašanja.

Vprašanja

 Vesna je bila diskriminirana zaradi svoje etnične pripadnosti. Šefinja v resnici ni vedela 
ničesar o njej. Katere skupine ljudi so pogosto diskriminirane v Sloveniji? Zakaj? Ali se s 
takšnim odnosom do njih strinjate?

 Ali veste karkoli o teh skupinah ljudi? Ali menite, da to, kar o njih veste, tudi drži?
 “Neznanje rodi predsodke in omogoča diskriminacijo.” Se strinjate s to mislijo?

Možnosti

 Za domačo nalogo lahko dijaki napišejo zgodbe, pesmi, igrico, narišejo strip ali sliko o tem, 
kako so se sami znašli v položaju diskriminirane osebe. Lahko, da so bili diskriminirani 
zaradi starosti ali spola. Kako bi se počutili, če bi bili ves čas diskriminirani? Izdelke lahko 
razstavite v razredu, če se dijaki-avtorji s tem strinjajo. 

 Učno uro lahko nadaljujete tudi v obliki projektnega dela (str. 32). Skupina dijakov naj 
napravi študijo o skupini ljudi, ki so v Sloveniji v diskriminiranem položaju, in se pri svojem 
delu osredotoči na vprašanje: “ Ali je diskriminacija upravičena?”
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Ona ne dela

Cilj
To je projektna učna ura, katere cilj je vzbuditi zanimanje dijakov za primere diskriminacije 
žensk in jih spodbuditi k pozitivnim spremembam.

Formativni cilj
  Dijaki spoznajo, da je diskriminacija žensk kršenje človekovih pravic.

Kaj potrebujete?
 Poenostavljeno obliko Splošne deklaracije človekovih pravic, (str. 168).
 besedilo “Ona ne dela”, ki je v nadaljevanju te učne ure,
 nasvete o projektnem delu, ki so na strani 32,
 tablo ali večji papir.

Čas
Dve učni uri in domača naloga.

Izvedba

 Kot uvod v učno uro dijakom preberite tekst “Ona ne dela”, lahko pa ga preberejo tudi 
sami. 

 Skupaj z razredom hitro napravite seznam vsega, kar je omenjena žena počela vsak dan.

 Dijaki naj v treh minutah napišejo čimveč razlogov, zakaj mož trdi, da njegova žena ne 
“dela”. Na primer: “Ker za svoje delo ni plačana ali pa ker on misli, da je njegovo delo 
težje.” (Nasveti za nevihto možganov so na strani 29.)

 Kot naslednjo dejavnost naj dijaki napišejo razloge, zakaj SO ženine obveznosti delo. Na 
primer: “Ker ima še daljši delovni čas kot mož.” To dejavnost lahko zaključite v približno 
petih minutah.

 Dijakom preberite prvi in drugi člen Splošne deklaracije človekovih pravic in še posebej 
poudarite enakost spolov. Uporabite lahko poenostavljeno ali originalno obliko deklaracije.

 Dijake zaprosite, naj oblikujejo dvojice. Vsaka dvojica naj poskuša napraviti seznam VSE-
GA dela, ki mora biti opravljeno v in okoli NJIHOVEGA doma.

 Po petih ali desetih minutah naj vsaka dvojica prebere eno delo s seznama, dokler ne 
preberete vseh možnih del. Vse našteto sproti zapisujte na tablo/list papirja.
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 Dijake zaprosite, naj oblikujejo skupine po štiri ali pet. Vsaka skupina naj sestavi svoj an-
ketni vprašalnik o delu doma. Vprašanja naj bodo formulirana tako, da se bo iz odgovorov 
dalo razbrati kar največ podatkov o tem, kdo kaj dela doma. Vkjučijo lahko tudi sledeča 
vprašanja.

 Kdo kuha pri vas doma?
 Ali mož in otroci pomagajo pri hišnih opravilih?
 Koliko ur dnevno porabite za hišna opravila? 
 Ali ženske opravljajo še kakšno drugo delo, npr. hodijo v službo?

 Pričakovano je, da se bodo anketni vprašalniki skupin razlikovali. Lahko se tudi odločite, 
da bo ves razred sestavil enoten vprašalnik. 

 Dijaki naj s pomočjo sestavljenega anketnega vprašalnika napravijo raziskavo v domačem 
okolju. Opomnite jih, naj anketirajo tako moške kot tudi ženske! 

 Teden dni kasneje naj dijaki pripravijo poročila. Dobljene odgovore lahko matematično 
analizirajo, jih komentirajo ali uporabijo metodo “govoreče palice” (navodila za izvajanje 
te dejavnosti so na str. 73). Pri slednji obliki dela lahko vsak dijak poroča le o eni stvari, 
ki jo je spoznal s pomočjo ankete. 

 Med poročanjem ali po njem uporabite sledeča vprašanja za učinkovitejšo analizo njihovih 
rezultatov.

Vprašanja

 Ste spoznali kaj presenetljivega?
 Kakšno je vaše mnenje o rezultatih?
 Se je zaradi dobljenih rezultatov spremenil vaš pogled na žensko delo? Zakaj? Zakaj ne?
 Ste našli kakšno opravilo, ki ga lahko opravljajo samo moški?
 Ste odkrili kakšno opravilo, ki ga lahko opravljajo samo ženske?
 Fantje, ali bi radi opravljali vse tisto delo, ki ga opravljajo ženske? Zakaj? Zakaj ne? 
 Je pravično, da morajo ženske opravljati toliko dela?
 Kaj lahko storite v razredu ali doma, da bi bili med seboj bolj enakopravni? Katera dela bi 

lahko opravljali moški ali ženske? Kaj bi lahko opravili skupaj?

Možnosti

 Dijaki lahko za domačo nalogo seštejejo, koliko ur ima teden, potem pa izračunajo, koliko 
časa vsaka oseba v njihovi družini porabi za spanje, delo, počitek, igro ipd. Rezultate lahko 
prikažejo v obliki statističnih tabel ali izračunajo odstotke. S pomočjo vprašanj poskušajte 
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pozornost razreda usmeriti na breme domačih opravil, ki ga nosijo ženske, in morda tudi 
na razlike med fantovskim in dekliškim načinom življenja. Morda bodo ugotovili, da ima-
jo dekleta manj prostega časa kot fantje. Osredotočite se na mnenje razreda - ali dijaki 
menijo, da je trenutna situacija poštena? 

Ona ne dela

“Imate veliko otrok?” je vprašal zdravnik.
“Od šestnajstih rojenih jih živi le devet,” je odgovoril možak.
“Vaša žena dela?”
“Ne, doma je.”
“Razumem. In kako preživi dan?”
“No, zjutraj vstane ob štirih, gre po drva in vodo, zakuri v hiši in pripravi zajtrk. Potem 
gre do reke in tam opere perilo. Nato gre v mesto in na trgu kupi, kar potrebujemo. 
Ko se vrne domov, skuha kosilo.”
“Vi opoldne pridete domov?”
“Ne, ne. Ona mi prinese kosilo na polje, kjer delam. To je približno tri kilometre od hiše.”
“In potem?”
“Ja, potem poskrbi za kokoši in svinje. In seveda pazi na otroke ves dan. Potem skuha 
večerjo, tako da je še topla, ko pridem domov.”
“Po večerji gre spat?”
“Ne, jaz grem spat. Ona mora ponavadi postoriti še kaj po hiši. Spat gre običajno po 
deveti uri.”
“Ampak rekli ste, da vaša žena ne dela?”
“Seveda ne dela! Saj sem vam rekel, da je doma.”
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Prednosti in slabosti
(Učna ura je prirejena po zamislih v “Pravicah žensk”, Amnesty International USA HRE Reso-
urce Notebook.)

Cilj
Ta učna ura pomaga dijakom spoznati lasten odnos in stališča do razlik pri obravnavi žensk 
in moških v družbi. 

Formativni cilj
   Dijaki spoznajo, da je diskriminacija žensk kršitev človekovih pravic.

Kaj potrebujete?
Poenostavljeno obliko Splošne deklaracije človekovih pravic (str. 170), pisala in papir.

Čas: Ena šolska ura.

Izvedba

 Dijake zaprosite, naj oblikujejo manjše skupine fantov in deklet. Idealno je enako število 
fantovskih in dekliških skupin. Vsaka skupina naj napiše seznam, ki bo osnova za razgovor.

 Skupine fantov naj napišejo seznam “Prednosti in slabosti biti ženska”. Dekleta naj to 
storijo za moške. Povejte jim, da imajo na voljo deset minut.

 Opozorite jih, da želite, da seznami vsebujejo enako število prednosti in slabosti. 
 Člani po ene dekliške in fantovske skupine naj se združijo v večjo skupino. Dekleta naj 

preberejo svoj seznam fantom in odgovorijo na njihove reakcije.
 Kot naslednji naj sedaj fantje preberejo svoj seznam in odgovarjajo na reakcije deklet.
 Po končani dejavnosti učencem zastavite sledeča vprašanja za pričetek razredne razprave.

 
Vprašanja

 Je bilo težko poiskati prednosti in slabosti nasprotnega spola? Zakaj? Zakaj ne?
 Ste se zalotili, da naštevate stvari, zaradi katerih bi vas lahko obtožili seksizma?
 Ali menite, da so takšna posploševanja o ljudeh realna? Bi naštete lastnosti lahko našli 

pri ljudeh, ki jih poznaš?
 Je bila učna ura koristna? Zakaj? Ste se naučili česa novega?

Možnosti

 Takšno učno uro lahko uporabimo tudi za ozaveščanje dijakov o različnih oblikah diskri-
minacije, npr. razlikovanja po etničnem poreklu, družbenem sloju, veri …
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Kaj sedaj?
(Učna ura je prirejena po zamisli v »Understand the Law«, str.19, The Citizenship Foundation, 
1994.)

Cilji
V tej učni uri dijaki spoznajo dvoje:

 med potrebami družbe kot celote in potrebami posameznika se lahko pojavijo nasprotja;
 za rešitev teh nasprotij (in drugih nasprotij v družbi) je pomembno, da se z iskrenim po-

govorom doseže dogovor, s katerim so vsi zadovoljni.

Formativna cilja
   Dijaki spoznajo, da se ljudje včasih znajdejo v situacijah, ko si njihove pravice 

nasprotujejo.
  Ugotovijo, da se ta nasprotja najbolje razrešijo z iskrenim pogovorom.

Čas
Dve šolski uri.

Kaj potrebujete? 
Besedilo “Nesreča na Mobiusu”, igralno ploščo in učne listke s “težavami”, ki so v nadaljeva-
nju te učne ure.

(Za vsake štiri dijake v razredu potrebujete po eno kopijo igralne plošče in komplet učnih 
listkov s “težavami”. Dijaki lahko učne listke prepišejo, lahko pa jih tudi fotokopirate). 

Moje pravice/tvoje pravice 
- učni uri o situacijah, kjer si 
pravice nasprotujejo

Ti učni uri pomagata dijakom s pomočjo namišljenih situacij razumeti, da lahko v 
primerih, kjer se pravice ene osebe končajo in se pričnejo pravice druge, pride do 
sporov. V igri “Kaj sedaj?” morajo dijaki s pomočjo sodelovanja priti do rešitev v 
situacijah, ko si pravice nasprotujejo.

Obe učni uri sta nadgradnja ur za osnovnošolce na straneh 90 do 95. 
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Izvedba

 Dijake zaprosite, naj oblikujejo skupine po štiri.

 Vsaka skupina dobi kopijo igralne plošče in komplet učnih listkov s “težavami”. Vsaka 
težava mora biti na svojem lističu.

 
 Razredu preberite besedilo “Nesreča na Mobiusu”.

 Nato jim preberite sledeča pravila igre.

 Dijaki naj pričnejo z igro. Opazujte jih in poskrbite, da bodo razumeli pravila, toda ne po-
sredujte, če to ni resnično potrebno.

 
 Nekatere skupine bodo končale hitreje od ostalih. Te skupine naj odgovarjajo na vprašanja, 

dokler tudi ostale skupine ne končajo z igro.

 Ko vse skupine končajo z igro, jih vprašajte po rezultatih in jim nato preberite sledeči tekst.

Pravila

 Listke s “težavami” premešajte in jih položite na mizo tako, da se besedilo ne vidi.

 Dvignite listek s “težavo” in jo preberite naglas. Vsaka “težava” ima dve možni rešitvi: 
‘A’ ali ‘B’. Vaša skupina se MORA odločiti za eno od obeh možnosti.

 Po vsaki odločitvi pobarvajte ustrezni del igralne plošče tako, da pričnete na dnu 
in se pomikate navzgor proti rešilnemu svetilniku, ki je na vrhu igralne plošče. Če 
se odločite za možnost ‘A’ , pobarvajte eno polje, če pa se odločite za možnost ‘B’, 
pobarvajte dve polji.

 Naslednje “težave” se lahko lotite šele, ko ste rešili prejšnjo. 

 Čeprav so možnosti ‘B’ vredne več kot možnosti ‘A’, ni dovoljeno izbirati B odgovorov 
samo zaradi hitrejšega napredovanja. Vedno storite tisto, za kar vsa skupina misli, 
da je PRAV, četudi vas bo to upočasnilo.

 Igre ni potrebno končati s točnim številom polj.

 Ko vaša skupina doseže rešilni svetilnik, preštejte, koliko premikov ste naredili. Vne-
site končno število ‘A’ in ‘B’ premikov v razpredelnico na dnu igralne plošče.
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Kakšna skupina ste bili?

8-10 premikov
Vaše odločitve so pripomogle, da je skupina kot celota hitro dosegla svetilnik, vendar 
je možno, da ste na poti koga izgubili. 

11-13 premikov
S svojo skupino ste se poskušali premikati kolikor hitro je bilo mogoče, vendar niste 
prezrli posameznih članov/članic skupine.
 
14-16 premikov
Želje posameznih članov/članic skupine so bile za vas bolj pomembne kot potrebe 
celotne skupine. To je pomenilo, da je vaše potovanje trajalo nekoliko dlje.

 Po končani igri zastavite dijakom sledeča vprašanja, s katerimi jim boste razkrili bistvo 
igre in dosegli učni cilj.

Vprašanja

 So bile določene odločitve v vaši skupini težke? Katere? Zakaj?
 So bile nekatere odločitve lažje od drugih? Zakaj? Ali so bile katere odločitve takšne, da 

se je z njimi strinjala večina razreda? Se glede nekaterih odločitev vaša skupina ni mogla 
uskladiti? So bili kateri člani vaše skupine bolj prepričljivi od drugih? So imeli vsi možnost 
izraziti svoje mnenje? Ste kakšno odločitev sprejeli z glasovanjem?

 Vaše “težave” so se nanašale na pravice posameznikov in skupin. O katerih pravicah je bil 
govor? (Dijaki lahko ugotovijo njihovo istovetnost z ustreznimi deli poenostavljene oblike 
Splošne deklaracije človekovih pravic s strani 168.)

 Mnoge “težave” iz igre se pojavljajo tudi v resničnem življenju (npr. delitev denarja). Sku-
pina preživelih je predstavljala našo družbo v pomanjšani obliki. Kako se takšne odločitve 
sprejemajo v resničnem življenju? So takšni načini sprejemanja odločitev pravični? Ali 
vodijo ti načini v “dobre” dogovore? Kaj je “dober” dogovor? Na kakšen način bi še lahko 
sprejemali odločitve?

Možnosti

 Vsaka izmed težav je lahko izhodiščna točka za živahno razredno razpravo. Mnoge med 
njimi se nanašajo na različne teme, kot so splav, posebne potrebe, moč, svetovna razpo-
reditev bogastva... 

 Učno uro lahko nadaljujete tudi v obliki projektnega dela (str. 32). Dijaki naj raziščejo eno 
izmed namišljenih situacij z učnih lističev v resničnem življenju.

 Dijaki lahko napišejo igro, pesem, zgodbo ali pa narišejo sliko in tako ponazorijo eno izmed 
problematičnih okoliščin. 
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 Dijake lahko pozovete, naj si predstavljajo, da se je njihova skupina odločila, da bo ostala 
na planetu. Katera pravila bi lahko imeli za zaščito pravic revnih, bolnih in ostarelih? Kako 
bi bila ta pravila usklajena in kako bi se izvajala?

Nesreča na Mobiusu 

Vesoljska ladja Voyager je na poti z Zemlje na počitniški planet Funfaria naletela na meteo-
ritski dež. Plovilo je bilo močno poškodovano in vsi komunikacijski sistemi so bili uničeni, še 
preden je bil poslan klic v sili. Pilotu je uspelo zasilno pristati na najbližjem planetu Mobiusu.
 
Planet je skoraj neraziskan, toda preživeli s ponesrečene ladje vedo, da ima kisikovo atmosfero, 
podobno tisti na Zemlji, in da so predhodni popotniki zgradili rešilni svetilnik na Severnem 
polu Mobiusa. Na žalost je vesoljsko plovilo strmoglavilo v bližini nasprotnega pola in poto-
vanje do svetilnika bi lahko trajalo več mesecev.
 
Vaša skupina je del velike skupine preživelih, ki se odpravlja na potovanje do svetilnika. Uspe-
lo vam je rešiti nekaj hrane in drugih zalog, vendar se v času potovanja pojavi več težav, ki 
jih morate rešiti skupaj. Če težav ne boste hitro rešili, lahko to škoduje vsej skupini in vam 
prepreči priti do svetilnika.
 
“Kaj sedaj?”

Prva težava
Ena članica/en član skupine uživa v petju. Na žalost prepeva ves čas. Nekaterih to ne 
moti, toda nekaj jih trdi, da jih petje spravlja ob živce. Kaj storite?
a. Nič. Dovolite ji/mu peti, kadarkoli želi.
b. Zahtevate, da preneha s prepevanjem v prisotnosti ostalih.

Druga težava

Nekateri, ki so bili ranjeni pri pristajanju, upočasnjujejo potovanje. Bojite se, da vam bo 
zmanjkalo hrane, preden boste uspeli priti do svetilnika. Kaj storite?
a. Zaradi njih upočasnite potovanje in tako tvegate življenje vseh.
b. Pustite jih za seboj, toda brez pomoči bodo verjetno umrli.

Tretja težava

V skupini so nesoglasja glede tega, kdo bi moral voditi skupino. To, da ima vsak možnost 
povedati svoje mnenje, pa vzame veliko časa. Kaj storite?
a. Obdržite sistem, v katerem ima vsak možnost izraziti svoje mnenje.
b. Glasujete za vodjo, ki bo lahko sam hitro sprejemal/sprejemala odločitve.
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Šesta težava
Starejša gospa umre. Ugotovite, da je imela pri sebi veliko količino denarja, za katere-
ga njena hči trdi, da je sedaj njen. Kaj storite?
a. Dovolite hčeri, da obdrži denar.
b. Zahtevate izročitev denarja, da ga hči ne bi mogla porabiti za nakup količin živil, ki 
ji ne pripadajo.

 
Četrta težava
Člani družine s hudo prizadetim otrokom trdijo, da ne morejo primerno skrbeti zanj, 
zato otrok trpi. Kaj storite?
a. Določite osebo, ki bo družini v pomoč.
b. Nič. Pustite družino, naj sama reši svoj problem.

Peta težava

V eni izmed skupin se rodi otrok, ki pa je bolan in bo verjetno umrl, če bo skupina 
nadaljevala s potovanjem. Kaj storite?
a. Zadržite celo skupino, dokler nista mati in otrok pripravljena na potovanje?.
b. Nadaljujete s potjo in upate, da bo otrok preživel.

Sedma težava
Skupina najde ribnik, poln bledo zelene tekočine. Ta tekočina ima lastnost, da daje 
ljudem občutek sreče. Toda nekateri je popijejo preveč, kar jih poleni. Kaj storite?
a. Dovolite jim piti tekočino.
b. Prepoveste pitje tekočine iz ribnika.

Osma težava
Štirinajstletnik/štirinajstletnica se grdo obnaša in tako ovira napredovanje skupine. 
Njegovi/njeni starši ga/je ne morejo obvladati, toda drugim ne dovolijo, da bi poma-
gali. Kaj storite?
a. Spoštujete želje staršev.
b. Otroka dodelite drugi družini.

Deveta težava
Vodja ene skupine je zbolel/zbolela in potrebuje transfuzijo krvi. Več ljudi ima isto 
krvno skupino, vendar nihče ne želi prostovoljno darovati krvi, saj se bojijo okužbe. 
Kaj storite?
a. Dovolite ljudem odkloniti darovanje, če to želijo.
b. Prisilite ljudi, da darujejo kri.
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Šestnajsta težava
Nekdo krade. Neko žensko ste zalotili pri jemanju denarja iz vreče. Kaj storite?
a. Kaznujete jo za zločin, za katerega veste, da ga je zagrešila.
b. Zelo strogo jo kaznujete za vzgled ostalim.

Petnajsta težava
Vreme na planetu je zelo hladno. Nekateri izmed potnikov so pri strmoglavljenju ve-
soljske ladje izgubili svoja topla oblačila. Kaj storite?
a. Dovolite ljudem obdržati vsa svoja oblačila, saj se bodo stvari prej ali slej obrabile.
b. Zahtevate, da se vsa oblačila enakomerno razdelijo.

Štirinajsta težava
Med dvema članoma skupine se vname prepir. Skleneta, da se bosta nocoj borila. 
Kaj storite?
a. Dovolite jima pretep.
b. Preprečite pretep, da se jima ne bi še kdo pridružil.

Trinajsta težava
Ugotovite, da je oseba, ki ste jo zadolžili za zaloge hrane, preživela šest let v zaporu 
zaradi tatvine. Doslej je svoje delo opravljal/a zelo dobro. Kaj storite?
a. Zaupate mu/ji in ga/jo pustite, da nadaljuje z delom.
b. Ne tvegate in za hrano raje zadolžite nekoga drugega.

Dvanajsta težava
Starejši par, ki upočasnjuje skupino, predlaga, naj napredujete brez njiju. Kaj storite? 
a. Pomagate jima pri potovanju.
b. Sprejmete ponudbo.

Enajsta težava
Neka članica skupine zavrača izpolnjevanje nalog, ki so ji bile dodeljene. Je zelo 
potrta in depresivna ter pravi, da vse skupaj nima smisla, saj so vsi že pogubljeni. Kaj 
storite?
a. Pustite jo pri miru in ji dovolite početi, kar želi.
b. Zagrozite ji s kaznijo, če ne bo opravljala svojega dela.

Deseta težava
Nekdo nenehno kritizira način vodenja skupine. Njegove/njene pripombe vplivajo 
tudi na vedenje ostalih. Kaj storite?
a. Dovolite mu/ji kritizirati.
b. Rečete mu/ji, naj molči, in ga/jo ločite od ostalih.
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Igranje vlog “Begunec”

Cilj
V tej učni uri dijaki razširijo svoje poznavaje pravic beguncev s pomočjo igre vlog, v kateri kot 
begunci ali obmejni organi izražajo različne poglede na pravice beguncev. 

Formativni cilj
   Dijaki spoznajo, da so begunci še posebej ranljiva skupina s posebnimi pravi-

cami. 

Kaj potrebujete?
Besedila “Argumenti in možnosti uslužbencev Urada za priseljence”, “Argumenti in možnosti 
beguncev” in “Podatki o beguncih”, ki so v nadaljevanju te učne ure.

Čas
Dve šolski uri.

Izvedba

 Učno uro pričnite s pogovorom in se tako seznanite z mnenjem dijakov o beguncih. Na 
tablo napišite besedo “begunec”, dijaki pa naj povedo, kar jim ob tej besedi najprej pride 
na misel. (Pomagajte si z nasveti za nevihto možganov na strani 29.)

 Kot uvod v dejavnost dijakom preberite besedilo “Podatki o beguncih”.

 Upoštevajte nasvete za igro vlog s strani 26 in dijakom pomagajte pri pripravi igre vlog.

 Razredu preberite sledeči scenarij (če želijo, si lahko dijaki izmislijo imeni za državi X in Y):
 

“Na meji med državama X in Y je temna, hladna in vlažna noč. Skupina beguncev, ki beži 
pred vojno v državi X, je prispela na mejo in želi vstopiti v državo Y. Lačni, utrujeni in pre-
mraženi begunci nimajo denarja niti dokumentov, razen potnih listov. Uslužbenci urada za 
priseljence iz države Y niso enotnega mnenja - eni želijo beguncem vstop v državo odobriti, 
drugi pa ne. Begunci so obupani in poskušajo z različnimi argumenti prepričati uradnike.”

 Tretjina dijakov bo igrala uslužbence urada za priseljence iz države Y. Tem dijakom razdelite 
besedilo “Argumenti in možnosti uslužbencev urada za priseljence”. 

 Druga tretjina dijakov bodo begunci. Ti dijaki dobijo besedilo “Argumenti in možnosti 
beguncev”.
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 Igralcem pojasnite, da lahko uporabljajo argumente iz besedila, ki so ga dobili, ali pa druge 
tehtne argumente, ki se jih sami domislijo. Na tla lahko narišete črto, ki bo simbolizirala 
mejo. Seznanite dijake s tem, da imajo 10 minut časa, da dosežejo sporazum, ki je lahko 
ena od naštetih možnosti v besedilu ali pa katerakoli druga rešitev.

 Skupaj z dijaki se odločite, ali bodo “begunci” in “uslužbenci urada za priseljence” podajali 
svoje argumente kot skupina ali pa bodo posamezniki predstavljali argumente v imenu 
skupine.

 Preostala tretjina razreda so opazovalci. (Polovica jih lahko opazuje “uradnike”, druga 
polovica pa “begunce”.)

 Pred začetkom igre potrebujeta skupini “beguncev” in “uradnikov” nekaj minut za posvet 
o svojih argumentih in možnostih ter za določitev taktike.

 Začnite z igro. Po lastni presoji določite, kdaj naj se igra konča.

 Po koncu analizirajte igro s pomočjo sledečih vprašanj. Pomembno je, da poudarite bi-
stvene stvari, ki so se jih dijaki naučili skozi igro vlog. 

Vprašanja

 Kako se je situacija razpletla? Kaj se je zgodilo?
 Kakšen občutek je biti begunec?
 Kakšen občutek je biti uslužbenec urada za priseljence?
 Po Konvenciji o statusu beguncev iz leta 1951 imajo begunci pravico do zaščite. Je bila 

tem beguncem dana pravica do zaščite? Zakaj? Zakaj ne?
 Menite, da bi država morala imeti pravico zavrniti begunce? 
 Bi jih vi zavrnili? Kaj pa, če bi vedeli, da jih v njihovi državi čaka smrt?

Možnosti

 Če bo čas, ponovite igro vlog, vendar zamenjajte vloge tako, da bodo dijaki, ki so bili pred 
tem uslužbenci urada za priseljence, zdaj begunci.

 Urad visokega komisarja Združenih narodov za begunce (The Office of the United Nations 
High Commissioner for Refugees - UNHCR) je odgovoren za zaščito pravic beguncev. 
Dijaki si lahko v skupinah predstavljajo, da so uradna skupina, ki jih je poslal UNHCR, da 
bi pomagali beguncem iz države X. Učenci naj napišejo uradno poročilo, ki bo vsebovalo 
sledeče točke.

 Katere argumente bi lahko uporabili, da bi prepričali uslužbence urada za priseljence, da 
bi spustili begunce v državo?
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 Ali počnejo uradniki karkoli narobe? 
 Kateri členi dokumentov o človekovih pravicah iz petega dela tega priročnika so ustrezni 

v tem primeru?
 Kako bi lahko s tem poročilom državo Y prisilili, da bi zaščitila pravice beguncev?
 Učno uro lahko nadaljujete tudi v obliki projektnega dela (str. 32). Dijaki naj pripravijo 

pogovor z begunci v Sloveniji, saj so ti koristen vir podatkov o težavah beguncev pri 
priznavanju njihovih pravic. (Na strani 39 je nasvet, kako izpeljati intervju z osebo ob 
sodelovanju razreda.) 

 Dijaki naj napišejo domiselno poročilo prizora na meji, lahko tudi s stališča otroka - be-
gunca.

 Predlog za akcijo - dijaki bi lahko zbrali osnovne življenjske potrebščine in jih izročili be-
guncem, ki imajo zatočišče v Sloveniji.

Argumenti in možnosti uradnikov

(Uporabite lahko te argumente in/ali katerekoli druge, ki se jih domislite.)

 Ne moremo jih poslati nazaj, ker so obupani. 
 Če jih pošljemo nazaj, bomo odgovorni za njihovo aretacijo, mučenje ali smrt.
 Po zakonu moramo sprejeti begunce. 
 Ker so brez denarja, bodo potrebovali državno podporo. Naša država si tega ne more 

privoščiti.
 Ali lahko dokažejo, da so resnično begunci? Morda so tukaj samo zato, ker iščejo 

višjo življenjsko raven?
 Naša država je vojaški in poslovni partner države X. Ne smemo biti udeleženi pri 

zaščiti beguncev. 
 Morda imajo znanja, ki jih potrebujemo?
 V naši državi je že dovolj beguncev. Skrbeti moramo za svoje ljudi. Naj gredo raje v 

bogatejše države.
 Če jih bomo spustili v državo, bodo tudi drugi zahtevali vstop.
 Ne govorijo našega jezika, so drugačne veroizpovedi in jedo drugačno hrano. Nikoli 

se ne bodo vživeli v naše okolje. 
 Prinesli bodo politična nesoglasja. 

Pred igro vlog razmislite o sledečih možnostih. Ali boste:

 Spustili vse begunce čez mejo?
 Spustili nekaj beguncev čez mejo?
 Ločili begunce glede na starost, poklic, premoženje...?
 Storili karkoli drugega?
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Podatki o beguncih

Vsako leto mora na desettisoče ljudi zapustiti svoje domove in pogosto tudi svoje 
države zaradi preganjanja ali vojne. Ti ljudje postanejo begunci. Skoraj vedno morajo 
oditi nenadoma in tako pustiti za seboj svojo lastnino ter se ločiti od svojih družin. 
Mnogi med njimi se ne morejo nikoli več vrniti v svoje domove. Leta 1998 je bilo na 
svetu več kot 21 milijonov beguncev1 . 

Večina beguncev išče varnost v sosednjih državah, ostali pa morajo prepotovati dol-
go pot, preden najdejo zavetišče. Tako mnogokrat prispejo na letališča ali obmorska 
pristanišča daleč od rodne dežele, kjer prosijo za vstop. 

Leta 1951 so Združeni narodi sprejeli Konvencijo o statusu beguncev. S to konvenci-
jo se je strinjala več kot polovica držav sveta. Te države so se zavezale, da bodo nudile 
beguncem zaščito in da jih ne bodo silile vrniti se v njihovo državo, če jih tam čakata 
preganjanje in smrt. 33. člen te konvencije se glasi: “Nobena država pogodbenica 
na nikakršen način begunca ne bo izgnala ali prisilno vrnila na meje ozemlja, kjer bi 
bila njegovo življenje ali svoboda ogrožena zaradi njegove rase, vere, državljanstva, 
pripadnosti neki določeni skupini ali določenega političnega prepričanja.”2 

Argumenti in možnosti beguncev

(Uporabite lahko te in/ali katerekoli druge argumente, ki se jih domislite.)

 Imamo pravico do zavetišča.
 Naši otroci so lačni in vaša moralna odgovornost je, da nam pomagate.
 Če se vrnemo, nas bodo ubili.
 Smo brez denarja.
 Ne moremo nikamor drugam. 
 V mestu, kjer sem živel, sem bil zdravnik.
 Želimo samo zatočišče, dokler ne bo dovolj varno za vrnitev. 
 Drugim beguncem ste dovolili vstop v državo.

Pred igro vlog razmislite o sledečih možnostih. Ali se boste:

 Ločili, če vam bodo uradniki to predlagali?
 Vrnili domov, če vas bodo uradniki poskušali poslati nazaj?

Nadaljevanje na naslednji strani...
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To velja tudi v primeru, ko želijo oblasti poslati begunca v drugo državo, iz katere bi 
ga lahko poslali domov. Torej morajo oblasti prisluhniti zahtevam begunca, ki želi 
najti varnost oziroma zatočišče v njihovi državi. Ta člen velja za vse države, ne glede 
na to, ali so podpisnice konvencije iz leta 1951. 
 
V skladu s konvencijo je begunec vsak, ki je zapustil svojo državo in se zaradi ute-
meljenega strahu pred preganjanjem zaradi rasne, verske in narodne pripadnosti, 
pripadnosti določeni skupini ali določenemu prepričanju v to državo ne more vrniti.
 
Konvencija iz leta 1951 tudi določa, da pri beguncih ni dopustno nikakršno razliko-
vanje in da se jim priznajo vse njihove pravice v državi, kamor so se umaknili na var-
no. Tudi številni členi Splošne deklaracije človekovih pravic ščitijo begunce. Vendar 
pa države niso enotnega mnenja glede tega, kdo je “resnično” begunec. Občila in 
politiki mnogokrat zahtevajo omejitev števila beguncev, saj naj bi povzročali rasne 
napetosti ter pomanjkanje bivališč in služb.

V preteklih letih so oblasti mnogih najbogatejših držav na svetu omejile število be-
guncev, ki so jih pripravljene sprejeti. To se je zgodilo iz dveh razlogov. Prvi je, da 
je potovanje z letalom postalo cenejše, kar pomeni, da želi več beguncev iz držav v 
razvoju priti v razvite države. Drugi razlog pa je, da je zaton svetovnega gospodarstva 
zmanjšal potrebo po veliki količini delovne sile, kar pomeni, da morajo begunci, ki 
so včasih prihajali kot delavci migranti, zdaj zaprositi za status begunca. 

Bogate države pogosto utemeljujejo omejitev števila beguncev s tem, da begunci niso 
žrtve zatiranja, temveč želijo le boljšo življenjsko raven. Imenujejo jih “gospodarski 
migranti”. Za zaščito pravic beguncev je Generalna skupščina Združenih narodov 
14. decembra 1950 ustanovila Urad visokega komisarja Združenih narodov za 
begunce (The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees - UN-
HCR) s sedežem v Ženevi.

Oblasti mnogokrat trdijo, da so strahovi beguncev pretirani ali neresnični. Begunce 
pred takšnimi trditvami ščitijo organizacije, ki z evidenco o kršitvah človekovih pravic 
v državi begunca oblasti prepričujejo, da beguncem dovolijo zaprositi za zatočišče. 

 1 Po podatkih UNHRC iz: 1998 Global Report: Achievements and Impact of UNHRC, Junij 1999.
 2 Človekove pravice; zbirka mednarodnih dokumentov. Del 1, Univerzalni dokumenti/[zbralo in ure-
dilo Društvo za Združene narode za Republiko Slovenijo]. - Ljubljana: Društvo za združene narode za 
Republiko Slovenijo, 1995, str. 393 - 412.
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Moč akcije

Cilji
Dijaki bodo skozi obravnavo primera znanega borca za človekove pravice spoznali moč akcije. 
Pobliže se bodo seznanili z življenjem osebe, ki ji je z dejanji uspelo ohraniti svoje pravice. 

Formativni cilj
   Dijaki spoznajo, da se lahko posamezniki, še posebej pa skupine, z dejanji 

uspešno uprejo kršenju človekovih pravic. 

Kaj potrebujete?
Besedilo “Zgodba Mahatme Gandhija”, ki je v nadaljevanju te učne ure.

Čas
Ena šolska ura.

Izvedba

 Kot uvod v učno uro preberite besedilo “Zgodba Mahatme Gandhija” ali pa dijake prosite, 
naj jo preberejo sami.

 
 Razredni razgovor pričnite s sledečimi vprašanji. (Pomagajte si z nasveti za izvedbo razre-

dne razprave na strani 30.) 

Akcija! - človekove pravice 
izven razreda

Sledeči učni uri bosta učence spodbudili, da bodo pričeli razmišlati o človekovih pravi-
cah kot o nečem, kar so vselej sposobni braniti in za kar so se povsod sposobni boriti. 
Nasveti za akcije so tudi pri številnih učnih urah na predhodnih straneh in jih najdete 
v delu “Možnosti”.

Obe učni uri sta nadgradnja ur za osnovnošolce na straneh 96 do 98.
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Vprašanja

 Indijci so protestirali brez uporabe nasilja. Kaj mislite, zakaj? Kaj bi po vašem mnenju 
storili Britanci, če bi protestirali z uporabo nasilja, npr. z ubijanjem britanskih vojakov? Ali 
menite, da bi umrlo tudi mnogo Indijcev?

 Gandhi je prosil za “naklonjenost sveta v tem boju Pravičnosti proti Moči”. Ali menite, da 
bi bili ljudje z vsega sveta tako naklonjeni Indijcem, če bi napadli Britance? Zakaj? Zakaj 
ne?

 
 Ali menite, da je bil v tem primeru miren odpor pravilna odločitev? Kaj pa v ostalih prime-

rih? Na primer v Sloveniji?

Možnosti

 Razredu predstavite osebo ali skupino iz Slovenije, ki se je borila za ohranitev svojih pra-
vic. Kot projektno delo (glej stran 32) lahko dijaki poiščejo dodatne podatke o tej osebi 
ali skupini in pripravijo plakat, zgodbo ali igro ter tako prikažejo dobljene informacije. 
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Zgodba Mahatme Gandhija

Mahatma (Velika duša) je dal nov pomen besedi “nenasilje”. Po njegovih besedah 
tistega, kar je pridobljeno skozi nasilje, ni vredno imeti. 

Mohandas Karamchand Gandhi se je rodil leta 1869 v Gujaratu v Indiji. V Angliji se 
je izšolal za odvetnika in nato delal v Južni Afriki, kjer se je prvič srečal z rasno diskri-
minacijo. V Južni Afriki so bili številni zakoni, ki so prebivalcem, ki niso bili bele polti, 
preprečevali mnoge stvari. Temnopolti npr. niso smeli postati odvetniki ali potovati na 
vlakih v oddelkih prvega razreda. Gandhi je spoznal, da so bili mnogi temnopolti pre-
bivalci Južne Afrike revni in da so belci z njimi grdo ravnali. Zaradi tega je organiziral 
proteste in je bil zaradi boja proti krivicam tudi zaprt. 

Že od vsega začetka je Gandhija vodilo globoko versko prepričanje, kajti verjel je, da 
je nasilje zmeraj napačna izbira. 

Gandhi se je leta 1915 vrnil v Indijo. Med Indijci je bilo prav tako veliko veliko revščine. 
Britanci so kruto vladali Indiji. Ljudem so nalagali davke, ki jih niso zmogli plačevati. 
Prav tako so Indijcem onemogočali vladati v lastni državi, ovirali razvoj industrije in 
ljudi nadzorovali z uporabo sile. 

Leta 1930 se je Gandhi odločil za upor proti nečemu, kar Britancev sprva sploh ni 
skrbelo, saj se jim je zdelo povsem nepomembno. To je bil davek na sol. Sol se lahko 
pridobiva iz morske vode, toda v Indiji so vso sol pridelovale in prodajale britanske 
oblasti, ki so s tem lepo zaslužile. Gandhi je trdil, da sol pripada Indiji, in da bo ta zakon 
spremenil.

O tem se je najprej želel pogovoriti s predsednikom britanske vlade v Indiji Viceroyem. 
Ta je pogovor zavrnil, saj je menil, da je vse skupaj nepomembno. Tako se je 12. marca 
1930, v šestdesetem letu starosti, Gandhi s svojimi privrženci odpravil na 322 kilome-
trov dolg pohod od svojega doma vse do morja, kjer naj bi pridelovali sol. Prebivalci 
Indije in vsega sveta so 23 dni spremljali njegovo potovanje. Napetost in pričakovanja 
so bila velika. Tako je 6. aprila Gandhi zakorakal v morje in, pred tisočerimi gledalci, 
dvignil polno dlan soli. To dejanje upora je bilo znamenje za vse ljudstvo. Vzdolž vse 
indijske obale so ljudje pričeli nezakonito pridelovati sol. Gandhi je zapisal: “Želim si 
naklonjenost sveta v tej borbi Pravičnosti proti Moči.” Mesec dni kasneje je bil aretiran 
in na tisoče ljudi je bilo poslanih v zapore. 

Gandhi in prebivalci Indije so se na različne načine upirali mnoga leta, preden so Britanci 
končno zapustili Indijo. Nadaljevali so s pohodi, se upirali sodelovanju in zmanjševali 
britanske denarne zaloge s tem, da so se pustili zapreti. Leta 1947 je Indija končno 
slavila zmago, saj so se Britanci odpovedali vladanju in država je postala neodvisna.
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Igranje vlog “Akcija”

Cilj
Namen te učne ure je spodbuditi dijake k uporabi pravic v resničnem življenju. 

Formativni cilj
   Dijaki spoznajo, da se kršitve človekovih pravic pojavljajo v vsakodnevnih 

situacijah in da jih lahko prepreči vsak od nas.

Kaj potrebujete?
 Poenostavljeno obliko Splošne deklaracije človekovih pravic s strani 168 (en izvod je 

dovolj za štiri do pet dijakov - dijaki lahko svoj izvod tudi prepišejo).
 Nasvete za igro vlog s strani 26.
 Besedilo “Okoliščine” za igro vlog, ki je v nadaljevanju te učne ure.

Čas
Dve šolski uri.

Izvedba

 Dijake zaprosite, naj oblikujejo majhne skupine po tri ali štiri. Preberite jim besedilo prve 
okoliščine in s pomočjo poenostavljene oblike Splošne deklaracije o človekovih pravicah 
naj poiščejo člene, ki se nanašajo na dano okoliščino. V nadaljevanju je naštetih nekaj 
možnih odgovorov, seveda pa niso izčrpane vse možnosti. Za ta del učne ure potrebujete 
5 do 10 minut.

 Ponovite isti postopek pri drugi in tretji okoliščini.

 V prvi situaciji lahko uporabimo drugi, šesti, sedmi in trinajsti člen.
 V drugi situaciji lahko uporabimo dvajseti in triindvajseti člen.
 Tretji situaciji ustrezajo devetnajsti, dvajseti in štiriindvajseti člen.

 Dijake zaprosite, naj oblikujejo tri skupine. Vsaka skupina dobi okoliščino, ki jo mora od-
igrati tako, da ji doda lasten zaključek. Dijaki se bodo morali dogovoriti, kdo bo odigral 
katero vlogo in kako bodo zaključili igro.  

 Vsaka skupina naj odigra svojo okoliščino v razredu. Po vsaki predstavitvi vprašajte igral-
ce, kakšen občutek je bil igrati določeno osebo. Nato naj se dijaki poskusijo domisliti še 
kakšnega možnega zaključka igre. Spodbujajte jih pri razmišljanju o poteh in načinih, s 
katerimi bi lahko osebe iz situacij preprečile kršitve njihovih pravic. 
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Možnosti

 Če je v razredu malo dijakov ali če je na razpolago premalo časa, lahko nekaj dijakov 
odigra le eno okoliščino za ves razred. 

Okoliščine

Prva
Ida želi prestopiti mejo s sosednjo državo z namenom obiskati hčer, ki je poročena v 
tej državi. Obmejni organi ji ne dovolijo vstopa z utemeljitvijo, da je prerevna, da bi si 
v njihovi državi plačala hotel.

Druga
Ivan dela v avtopralnici. Pozimi njegove roke ranijo koščki ledu. Šef mu noče kupiti 
rokavic, ker so predrage, Ivan pa si jih sam ne more privoščiti. Za pomoč prosi svoj 
sindikat. Ko njegov šef to izve, ga odpusti. 

Tretja

Še zadnji park v mestu bodo spremenili v parkirišče za avtomobile. Deset ljudi iz oko-
liških hiš v parku proti temu mirno demonstrira, saj potrebujejo park za sprostitev, 
njihovi otroci pa prostor za igro. V tem času prispe policija, ki trdi, da nimajo pravice 
demonstrirati in da morajo domov. Protestniki sedejo na tla in se nočejo premakniti, 
zato jih policija nasilno odstrani in nekatere med njimi tudi poškoduje.
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Dokumenti o 
clovekovih
pravicah

v

“Povzete dokumente smo napisali na liste papirja ter jih pritrdili na stene razreda – in 
tako so bili, dobesedno, ozadje vsake učne ure!”

hrvaški udeleženec izobraževanja

Ta del vsebuje poglavja:

Splošna deklaracija človekovih pravic ............................................... 162

Poenostavljena oblika Splošne deklaracije človekovih pravic ... 168

Poenostavljena oblika Konvencije o otrokovih pravicah ............. 170

Povzetek pravic iz Konvencije o otrokovih pravicah ...................... 174
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Sprejela in razglasila jo je Generalna skupščina Združenih narodov 10.decembra z resolucijo 
št. 217A (III).

10. decembra 1948 je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela in razglasila Splošno 
deklaracijo človekovih pravic, katere celotno besedilo se nahaja v nadaljevanju. Izhajajoč iz 
tega zgodovinskega trenutka je Generalna skupščina pozvala vse države članice, naj objavijo 
besedilo deklaracije in poskrbijo, da se bo širilo, kazalo, bralo in razlagalo v šolah in drugih 
izobraževalnih organizacijah brez razlikovanja, ki bi temeljilo na političnem položaju držav. 

Preambula

ker pomeni priznanje prirojenega človeškega dostojanstva vseh članov človeške družbe in 
njihovih enakih in neodtujljivih pravic temelj svobode, pravičnosti in miru na svetu;

ker sta zanikanje in teptanje človekovih pravic pripeljala do barbarskih dejanj, žaljivih za 
človeško vest, in ker je bila stvaritev sveta, v katerem bi imeli vsi ljudje svobodo govora in 
verovanja in v katerem ne bi živeli v strahu in pomanjkanju, spoznana za najvišje prizadevanje 
človeštva;
 
ker je nujno potrebno, da se človekove pravice zavarujejo z močjo prava, da se človek ne bi 
bil prisiljen zatekati v skrajni sili k uporu zoper tiranijo in nasilje;

ker je nujno potrebno pospeševati razvoj prijateljskih odnosov med narodi;
 
ker so ljudstva Združenih narodov ponovno potrdila svojo vero v temeljne človekove pravi-
ce in dostojanstvo in vrednost človekove osebnosti, v enakopravnost moških in žensk in se 
odločila, da bodo podpirala družbeni napredek in ustvarjanje boljših življenjskih pogojev v 
večji svobodi;
 
ker so se vse države članice zavezale, da bodo, v sodelovanju z Združenimi narodi, pospeše-
vale splošno in resnično spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin;

ker je skupno razumevanje teh pravic in svoboščin največjega pomena za popolno uresni-
čitev te zaveze.
 

Splošna deklaracija človekovih 
pravic1 
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GENERALNA SKUPŠČINA 

razglaša

TO SPLOŠNO DEKLARACIJO ČLOVEKOVIH PRAVIC kot skupen ideal vseh ljudstev in narodov 
z namenom, da bi vsi organi družbe in vsi posamezniki, vedno v skladu s to deklaracijo, pri 
pouku in vzgoji razvijali spoštovanje teh pravic in svoboščin ter s postopnimi državnimi in 
mednarodnimi ukrepi zagotovili in zavarovali njihovo splošno in dejansko priznanje in spo-
štovanje, tako med narodi držav članic kakor tudi med ljudstvi ozemelj pod njihovo oblastjo.
 

1. člen
Vsi ljudje se rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo in enake pravice. Obdarjeni so z 
razumom in vestjo in bi morali ravnati drug z drugim kakor bratje.

2. člen
Vsakdo je upravičen do uživanja vseh pravic in svoboščin, razglašenih s to deklaracijo, ne 
glede na raso, barvo kože, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodno ali soci-
alno pripadnost, premoženje, rojstvo ali kakršnokoli drugo okoliščino. 
 Nadalje ni dopustno nikakršno razlikovanje glede na politično ali pravno ureditev ali 
mednarodni položaj dežele ali ozemlja, ki mu kdo pripada, pa naj bo to ozemlje neodvisno, 
pod skrbništvom, nesamoupravno ali kakorkoli omejeno v svoji suverenosti.
 

3. člen
Vsakdo ima pravico do življenja, do prostosti in do osebne varnosti.

4. člen
Nihče ne sme biti držan ne v suženjstvu ne v tlačanski odvisnosti; suženjstvo in trgovina s 
sužnji v kakršnikoli obliki sta prepovedana.

5. člen
Nihče ne sme biti podvržen mučenju ali okrutnemu, nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju 
ali kaznovanju.

6. člen
Vsakdo ima povsod pravico do priznanja pravne sposobnosti.

7. člen
Vsi so enaki pred zakonom, vsi, brez diskriminacije, imajo pravico do enakega pravnega 
varstva. Vsi imajo pravico do enakega varstva pred sleherno diskriminacijo, ki bi kršila to 
deklaracijo, kakor tudi pred vsakim ščuvanjem k takšni diskriminaciji.
 

8. člen
Vsakdo ima pravico do učinkovitega pravnega sredstva pri pristojnih državnih sodnih oblasteh 
proti dejanjem, ki kršijo temeljne pravice, priznane z ustavo ali zakonom. 
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9. člen
Nihče ne sme biti samovoljno zaprt, pridržan ali izgnan.

 10. člen
Vsakdo je pri odločanju o svojih pravicah in dolžnostih in v primeru kakršnekoli kazenske 
obtožbe zoper njega upravičen ob polni enakosti do pravičnega in javnega obravnavanja pred 
neodvisnim in nepristranskim sodiščem. 

11. člen
1. Vsakdo, ki je obtožen kaznivega dejanja, ima pravico, da je nedolžen, dokler ni spoznan 

za krivega v skladu z zakonom v javnem postopku, v katerem so mu dane vse možnosti 
za njegovo obrambo.

2. Nihče ne sme biti spoznan za krivega kateregakoli kaznivega dejanja zaradi kakršnegakoli 
ravnanja ali opustitve, ki v času storitve ni bilo kaznivo dejanje po notranjem ali medna-
rodnem pravu. Prav tako se ne sme izreči strožja kazen od tiste, ki je bila predpisana v 
času storitve kaznivega dejanja.

12. člen
Nikogar se ne sme nadlegovati s samovoljnim vmešavanjem v njegovo zasebno življenje, v 
njegovo družino, v njegovo stanovanje ali njegovo dopisovanje in tudi ne z napadi na njego-
vo čast in ugled. Vsakdo ima pravico do zakonskega varstva pred takšnim vmešavanjem ali 
takšnimi napadi. 

13. člen 
1. Vsakdo ima pravico do svobodnega gibanja in izbire prebivališča znotraj meja določene 

države.
2. Vsakdo ima pravico zapustiti katerokoli državo, vključno s svojo lastno, in vrniti se v svojo 

državo.

14. člen
1. Vsakdo ima pravico v drugih državah iskati in uživati pribežališče pred preganjanjem.
2. Na to pravico se ni mogoče sklicevati v primeru pregona, ki dejansko temelji na nepoli-

tičnih kaznivih dejanjih, ki so v nasprotju s cilji in načeli Združenih narodov.

15. člen 
1. Vsakdo ima pravico do državljanstva.
2. Nikomur se ne sme samovoljno vzeti državljanstvo ali zakonita pravica do spremembe 

državljanstva.

16. člen 
1. Polnoletni moški in ženske imajo brez kakršnihkoli omejitev glede na raso, državljanstvo 

ali vero pravico skleniti zakonsko zvezo in ustanoviti družino. Upravičeni so do enakih 
pravic v zvezi z zakonsko zvezo, tako med zakonsko zvezo kot tudi, ko ta preneha.
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2. Zakonska zveza se sme skleniti samo s svobodno in polno privolitvijo obeh bodočih za-
koncev.

3. Družina je naravna in temeljna celica družbe in ima pravico do družbenega in državnega 
varstva.

17. člen 
1. Vsakdo ima pravico do premoženja, tako sam kakor tudi skupno z drugimi.
2. Nikomur ne sme biti premoženje vzeto samovoljno.

18. člen 
Vsakdo ima pravico do svobode misli, vesti in veroizpovedi; ta pravica vključuje svobodo 
spreminjati prepričanje ali vero kakor tudi njuno svobodno, javno ali zasebno izražanje, bodisi 
posamezno ali v skupnosti z drugimi, s poučevanjem, z izpolnjevanjem verskih dolžnosti, z 
bogoslužjem in opravljanjem obredov.
 

19. člen 
Vsakdo ima pravico do svobode mišljenja, vštevši pravico, da nihče ne sme biti nadlegovan 
zaradi svojega mišljenja, in pravico, da lahko vsak išče, sprejema in širi informacije in ideje s 
kakršnimikoli sredstvi in ne glede na meje. 

20. člen
1. Vsakdo ima pravico do svobodnega in mirnega zbiranja in združevanja.
2. Nikogar se ne sme prisiliti k članstvu v katerokoli društvo.

21. člen 
1. Vsakdo ima pravico sodelovati pri opravljanju javnih zadev svoje države bodisi neposredno 

ali po svobodno izbranih predstavnikih.
2. Vsakdo ima pod enakimi pogoji pravico do javnih služb v svoji državi.
3. Volja ljudstva je temelj javne oblasti; ta volja se mora izražati v občasnih in poštenih 

volitvah, ki morajo biti splošne, ob načelu enakosti in tajnega glasovanja ali po kakšnem 
drugem enakovrednem postopku, ki zagotavlja svobodo glasovanja.

22. člen
Vsakdo ima kot član družbe pravico do socialne varnosti in pravico do uživanja, s pomočjo 
prizadevanja svojih skupnosti in mednarodnega sodelovanja in v skladu z ureditvijo in sredstvi 
neke države, ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic, nepogrešljivih za njegovo dostojanstvo 
in svoboden razvoj njegove osebnosti.

23. člen 
1. Vsakdo ima pravico do dela in proste izbire zaposlitve, do pravičnih in zadovoljivih delovnih 

pogojev in do varstva pred nezaposlenostjo.
2. Vsakdo ima, brez kakršnekoli diskriminacije, pravico do enakega plačila za enako delo.
3. Vsakdo, ki dela, ima pravico do pravične in zadovoljive nagrade, ki njemu in njegovi družini 
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zagotavlja človeka vreden obstoj in ki naj se po potrebi dopolni z drugimi sredstvi socialnega 
varstva.

4. Vsakdo ima pravico sodelovati pri ustanavljanju sindikata ali pridružiti se sindikatu za 
zaščito svojih interesov.

 
24. člen

Vsakdo ima pravico do počitka in prostega časa, vključno z razumno omejitvijo delovnih ur, 
in pravico do občasnega plačanega dopusta.

25. člen 
1. Vsakdo ima pravico do takšne življenjske ravni, ki njemu in njegovi družini zagotavlja 

zdravje in blaginjo, vključno s hrano, obleko, stanovanjem, zdravniško oskrbo in socialnimi 
storitvami; pravico do varstva v primeru nezaposlenosti, bolezni, delovne nezmožnosti, 
vdovstva ter starosti ali druge nezmožnosti pridobivanja življenjskih sredstev zaradi oko-
liščin, neodvisnih od njegove volje.

2. Materinstvo in otroštvo sta upravičena do posebne skrbi in pomoči. Vsi otroci, bodisi da 
so rojeni kot zakonski ali zunaj zakonske skupnosti, uživajo enako socialno varstvo.

26. člen 
1. Vsakdo ima pravico do izobraževanja. Izobraževanje mora biti brezplačno vsaj na začetni 

stopnji. Šolanje na začetni stopnji mora biti obvezno. Tehnično in poklicno šolanje mora 
biti splošno dostopno. Višje šolanje mora biti na osnovi doseženih uspehov vsem enako 
dostopno.

2. Izobraževanje mora biti usmerjeno k polnemu razvoju človekove osebnosti in utrjevanju 
spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Pospeševati mora razumevanje, 
strpnost in prijateljstvo med vsemi narodi, rasami in verskimi skupnostmi ter pospeševati 
dejavnost Združenih narodov in ohranitev miru.

3. Starši imajo prednostno pravico pri izbiri vrste izobraževanja svojih otrok.

27. člen 
1. Vsakdo ima pravico prosto se udeleževati kulturnega življenja svoje skupnosti, uživati 

umetnost in sodelovati pri napredku znanosti in biti deležen koristi, ki iz tega izhajajo.
2. Vsakdo ima pravico do varstva moralnih in premoženjskih koristi, ki izhajajo iz kateregakoli 

znanstvenega, književnega ali umetniškega dela, katerega avtor je.

28. člen 
Vsakdo je upravičen do družbenega in mednarodnega reda, v katerem se lahko v polni meri 
uresničujejo pravice in svoboščine, določene v tej deklaraciji.

29. člen 
1. Vsakdo ima dolžnosti do skupnosti, v kateri je edino mogoč svoboden in popoln razvoj 

njegove osebnosti.
2. Pri izvajanju svojih pravic in svoboščin je vsakdo podvržen samo takšnim omejitvam, ki 
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so določene z zakonom, katerih izključni namen je zavarovati obvezno priznanje in spošto-
vanje pravic in svoboščin drugih ter izpolnjevanje pravičnih zahtev morale, javnega reda 
in splošne blaginje v demokratični družbi.

3. Te pravice in svoboščine se v nobenem primeru ne smejo izvajati v nasprotju s cilji in 
načeli Združenih narodov.

30. člen 
Nobene določbe te deklaracije se ne sme razlagati tako, kot da iz nje izhaja za državo, sku-
pino ali posameznika kakršnakoli pravica do kakršnegakoli delovanja ali dejanja, ki bi hotelo 
uničiti v njej določene pravice in svoboščine. 

1  Človekove pravice; zbirka mednarodnih dokumentov . Del 1, Univerzalni dokumenti/[zbralo in uredilo Društvo 
za Združene narode za Republiko Slovenijo]. - Ljubljana: Društvo za združene narode za Republiko Slovenijo, 
1995, str. 1 - 7.
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Povzetek preambule

Generalna skupščina priznava, da so prirojeno 
dostojanstvo ter enake in neodtujljive pravice 
vseh članov človeške družbe temelj svobode, 
pravičnosti in miru na svetu. Človekove pravi-
ce morajo biti zaščitene z močjo prava in po-
speševati se mora razvoj prijateljskih odnosov 
med narodi. Ljudstva Združenih narodov so 
potrdila svojo vero v temeljne človekove pra-
vice ter dostojanstvo in vrednost človekove 
osebnosti, v enakopravnost moških in žensk 
in se odločila, da bodo podpirala družbeni 
napredek in ustvarjanje boljših življenjskih 
pogojev v večji svobodi. Ljudstva so prav tako 
obljubila, da bodo pospeševala spoštovanje 
človekovih pravic in skupno razumevanje teh 
pravic in svoboščin.

Povzetek Splošne deklaracije človekovih 
pravic1 

1. Vsi ljudje so svobodni in z vsemi se mora 
enako ravnati.

2. Vsi ljudje so enaki ne glede na barvo kože, 
spol, vero, jezik in druge okoliščine.

3. Vsakdo ima pravico do življenja, do pro-
stosti in do varnosti.

4. Nihče nima pravice s teboj ravnati kot s 
sužnjem niti nimaš ti pravice kogarkoli 
zasužnjiti.

Poenostavljena oblika Splošne 
deklaracije človekovih pravic

5. Nihče te nima pravice raniti ali mučiti.

6. Zakon mora obravnavati vse ljudi enako.

7. Pred zakonom in pred sodiščem so vsi 
enaki.

8. V primeru nespoštovanja pravic ima vsak-
do pravico do pravne pomoči.

9. Nihče ne sme biti po krivem zaprt ali iz-
gnan iz svoje države. 

10. Vsakdo ima pravico do poštenega in jav-
nega sodnega procesa.

11. Vsakdo velja za nedolžnega, dokler ni 
spoznan za krivega.

12. Vsakdo ima pravico zaprositi za pomoč v 
primeru, ko mu želi nekdo škodovati, toda 
nihče ne sme vstopiti tvoj dom, odpirati 
tvojih pisem ali nadlegovati tebe in tvoje 
družine brez utemeljenega razloga.

13. Vsakdo ima pravico potovati po lastnih 
željah.

14. Vsakdo ima pravico oditi v drugo državo in 
zaprositi za zaščito v primeru preganjanja 
ali nevarnosti preganjanja.

15. Vsakdo ima pravico do državljanstva. 
Nihče nima pravice komurkoli, ki si to želi, 
preprečiti spremembe državljanstva.
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16. Vsakdo ima pravico do sklenitve zakonske 
zveze in do ustanovitve družine.

17. Vsakdo ima pravico do lastnine in do pre-
moženja.

18. Vsakdo ima pravico do svobodne veroiz-
povedi v vseh pogledih in do spremembe 
vere, če to želi.

19. Vsakdo ima pravico izraziti svoje misli ter 
sprejemati in širiti informacije.

20. Vsakdo ima pravico do svobodnega in 
mirnega zbiranja in združevanja.

21. Vsakdo ima pravico sodelovati pri izbiri 
predstavnikov ali pri opravljanju javnih 
zadev v svoji državi. 

22. Vsakdo ima pravico do socialne varnosti in 
do priložnosti za razvoj svojih sposobnosti.

23. Vsakdo ima pravico do dela za pošteno 
plačilo v varnem okolju. Vsakdo se ima 
pravico pridružiti sindikatu.

24. Vsakdo ima pravico do počitka in prostega 
časa.

25. Vsakdo ima pravico do primerne življenj-
ske ravni in do zdravstvenega varstva v 
primeru bolezni.

26. Vsakdo ima pravico do izobraževanja.

27. Vsakdo ima pravico udeleževati se kultur-
nega življenja svoje skupnosti.

28. Vsakdo mora spoštovati “družbeni red”, ki 
omogoča uresničevanje pravic in svobo-
ščin te deklaracije.

29. Vsakdo mora spoštovati pravice in svobo-
ščine drugih, družbo in splošno blaginjo.

30. Nihče nima pravice razveljaviti katerokoli 
pravico in svoboščino te deklaracije.

 1 Priredil: Amnesty International Slovenije.
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Poenostavljena oblika 
Konvencije o otrokovih 
pravicah1 

Preambula

Preambula določi ton, v katerem naj se raz-
laga vseh 54 členov konvencije. V njej so 
omenjena vsa besedila Organizacije Združe-
nih Narodov, ki so bila razglašena pred kon-
vencijo in so neposredno povezana z otroki. 
Prav tako je omenjena pomembnost družine 
za vsestranski razvoj otroka, pomembnost 
posebne zaščite in skrbi, vključno s pravno 
zaščito pred in po rojstvu, in tudi pomemb-
nost tradicionalnih in kulturnih vrednot vseh 
ljudi za razvoj otroka.

Cilj Konvencije je določiti merila za zaščito otrok pred zanemarjanjem in zlorabo, s čimer se 
na različnih stopnjah soočajo v vseh državah sveta vsak dan. Konvencija dopušča in upošte-
va različne kulturne, politične in materialne okoliščine v državah. Najpomembnejše vodilo je 
otrokova korist. Pravice, razglašene v konvenciji, lahko okvirno razdelimo v tri skupine.

Skrbstvo
V ta del spadajo vse pravice do posedovanja, sprejemanja in dostopa do določenih stvari in 
storitev (npr: imena in državljanstva, zdravstvenega varstva, izobraževanja, počitka in igre ter 
skrb za otroke s posebnimi potrebami in otroke brez staršev).

Varovanje
 V ta del sodijo pravice do zaščite pred zlonamernim ravnanjem in delovanjem (npr. pred 
ločitvijo od staršev, sodelovanjem v oboroženih spopadih, ekonomskim ali spolnim izkorišča-
njem ter fizično ali psihično zlorabo).

Udeležba
V ta del vključujemo pravico otroka, da sodeluje pri vseh odločitvah, ki se tičejo njegovega 
življenja. Otrok bi moral v sladu z razvojem imeti vedno večje možnosti sodelovati v delova-
nju družbe, kar naj bi bila priprava na odraslo življenje (npr. svoboda govora ter svoboda do 
lastnega mnenja, kulture, veroizpovedi in jezika).

1. člen - Definicija otroka
Otrok je vsako človeško bitje, mlajše od 
osemnajst let, razen če zakon, ki se uporablja 
za otroka, določa, da se polnoletnost doseže 
že prej.
 
2. člen - Brez razlikovanja
Vsakemu otroku brez izjeme morajo biti za-
gotovljene vse pravice. Država mora ščititi 
vsakega otroka brez izjeme. Država mora 
ščititi otroka pred vsemi oblikami razlikovanja.
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3. člen - Otrokove koristi
Pri vseh dejavnostih v zvezi z otroki morajo 
biti otrokove koristi glavno vodilo.

4. člen - Izvajanje pravic
Dolžnost države, da zagotovi izvajanje pravic 
iz konvencije. 

5. člen - Pravice in dolžnosti staršev, dru-
žine ali skupnosti
Država spoštuje vlogo staršev in družine pri 
vzgoji otroka.

6. člen - Življenje, preživetje in razvoj
Pravica otroka do življenja in dolžnost države, 
da zagotovi otrokovo preživetje in razvoj.

7. člen - Ime in državljanstvo
Pravica do imena in do pridobitve državljan-
stva od rojstva. Pravica, da otrok pozna svoje 
starše in da ti skrbijo zanj.

8. člen - Ohranjanje identitete
Dolžnost države, da zagotovi otroku ustrezno 
pomoč pri ponovnem vzpostavljanju lastne 
identitete, če je bil za to nezakonito prikrajšan.

9. člen - Neločljivost od staršev
Pravica otroka, da vzdržuje stike s starši v 
primeru ločitve. Če je ločitev posledica pri-
pora, zapora ali smrti, mora država otroku ali 
staršem nuditi ustrezne podatke o tem, kje 
se nahaja odsotni družinski član. 

10. člen - Ponovna združitev družine
Država mora zahteve za vstop v državo ali za 
izhod iz nje z namenom ponovne združitve 
družine obravnavati na human način. Otrok, 
katerega starša prebivata v različnih državah, 
ima pravico vzdrževati redne stike z obema.
 

11. člen - Nezakonito premeščanje in 
nevračanje otrok
Država se bo borila proti ugrabitvi otroka s 
strani partnerja ali kogarkoli drugega.
 
12. člen - Izražanje mnenja
Pravica otroka, da izrazi lastno mnenje in da 
je to upoštevano. 

13.člen - Svoboda izražanja in 
informiranja
Pravica do iskanja, sprejemanja in širjenja 
informacij v vseh oblikah, vključno s pisno, 
tiskano in umetniško.
 
14. člen - Svoboda misli, vesti in 
veroizpovedi
Države spoštujejo pravice in dolžnosti staršev, 
da usmerjajo otroka pri uveljavljanju pravice 
do svobode misli, vesti in veroizpovedi v skla-
du z njegovimi razvojnimi možnostmi.
 
15. člen - Svoboda združevanja
Otrokovi pravici do svobodnega združevanja 
in do svobode mirnega zbiranja.

16. člen - Zasebnost, čast in ugled
Noben otrok ne sme biti izpostavljen vmeša-
vanju v njegovo zasebno življenje, družino, 
dom ali dopisovanje.
 
17. člen - Dostop do informacij in občil
Otrok mora imeti dostop do informacij iz 
najrazličnejših virov, zlasti tistih, ki posvečajo 
posebno pozornost manjšinam. Spodbujan 
mora biti tudi razvoj smernic, ki zavarujejo 
otroka pred škodljivim gradivom. 

18. člen - Starševska odgovornost
Oba starša sta enako odgovorna za otrokovo 
vzgojo in razvoj. Država mora nuditi staršem 
ustrezno pomoč pri izvrševanju starševskih 
odgovornosti.
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19. člen - Zloraba in zanemarjanje (v 
družini ali oskrbi)
Države so dolžne varovati otroka pred vsemi 
oblikami zlorab. Na voljo morajo biti socialni 
programi, podpora in druge oblike zaščite.

20. člen - Nadomestna skrb za otroke 
brez staršev
Otrok ima pravico do nadomestne skrbi, ki 
je zagotovljena z notranjo zakonodajo in pri 
čemer je država dolžna posvečati pozornost 
nepretrganosti otrokove vzgoje in njegovemu 
verskemu, kulturnemu, jezikovnemu in etnič-
nemu poreklu.

21. člen - Posvojitev
Države morajo zagotoviti, da bodo posvoji-
tev izvajali le pristojni organi. Mednarodna 
posvojitev je dopustna v primeru, ko so bile 
v matični državi izčrpane vse možnosti.

22. člen - Otroci begunci
Posebne zaščite morajo biti deležni otroci 
begunci. Države bodo sodelovale z medna-
rodnimi organizacijami in tako pomagale, da 
otrok ne bo več begunec in da se bo ponovno 
združil s svojo družino.
 
23. člen - Otroci s posebnimi potrebami
Pravica do koriščenja posebne skrbi in izobra-
ževanja za bolj polno življenje v družbi.

24. člen - Zdravstveno varstvo
Dostop do preventivnega in kurativnega 
zdravstvenega varstva kot tudi postopno od-
pravljanje tradicionalnih navad, ki škodujejo 
otroku.

25. člen - Občasna preverba 
Otrok, ki so ga zaradi skrbi, varstva ali zdra-
vstvenega stanja vzeli v oskrbo pristojni orga-
ni, ima pravico do redne preverbe postopka.

26. člen - Socialno varstvo
Otrokova pravica do socialnega varstva.

27. člen - Življenjska raven
Odgovornost staršev je, da zagotovijo primer-
ne življenjske razmere za otrokov razvoj, tudi 
ko eden od staršev prebiva v drugi državi.
 
28. člen - Izobraževanje
Pravica do brezplačnega osnovnega šolanja, 
možnost različnih oblik srednjega šolanja in 
potreba po ukrepih za zmanjšanje osipa v 
šolah. 

29. člen - Cilji izobraževanja
Izobraževanje mora biti usmerjeno k razvoju 
otrokove osebnosti in nadarjenosti, k pripravi 
otroka na odgovorno življenje in odraslost, k 
spoštovanju človekovih pravic kot tudi kul-
turnih in nacionalnih vrednot države, v kateri 
otrok prebiva, in ostalih držav.

30. člen - Otroci manjšin in staroselskega 
porekla
Pravica otroka, ki pripada manjšini ali ki je 
staroselec, do uživanja svoje lastne kulture in 
do uporabe svojega lastnega jezika.

31. člen - Igra in razvedrilo
Pravica otroka do igre in razvedrila ter do 
udeleževanja v kulturnem in umetniškem 
življenju.

32. člen - Ekonomsko izkoriščanje
Otrokova pravica do zaščite pred škodljivimi 
oblikami dela in pred izkoriščanjem.

33. člen - Mamila in psihotropne snovi
Zaščita otroka pred nezakonito uporabo, 
uživanjem in proizvodnjo mamil ter pred tr-
govino z njimi. 
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34. člen - Spolno izkoriščanje
Zaščita otroka pred spolnim izkoriščanjem 
vključno s prostitucijo in z izkoriščanjem otrok 
za pornografska gradiva.

35. člen - Ugrabitev, prodaja in trgovanje
Dolžnost države, da prepreči ugrabitve, pro-
dajo in trgovanje z otroki.

36. člen - Ostale oblike izkoriščanja

37. člen - Mučenje, smrtna kazen, odvzem 
prostosti
Dolžnost države do otrok, ki jim je bila odvzeta 
prostost.

38. člen - Oboroženi spopadi
Otroci mlajši od 15 let ne bodo neposredno 
sodelovali v sovražnostih. Nobena oseba, ki 
še ni dopolnila 15 let, ne bo rekrutirana.

39. člen - Okrevanje in ponovno 
vključevanje v družbo
Dolžnosti države, da pospeši okrevanje in po-
novno vključevanje v družbo pri otroku, ki je 
bil žrtev kakršnegakoli izkoriščanja, mučenja 
ali oboroženih spopadov. 

40. člen - Mladostniško kazensko pravo
Pravica otroka, ki je obtožen kršenja kazen-
skega zakona, da se z njim ravna na način, ki 
je v skladu z razvijanjem njegovega občutka 
za dostojanstvo. 

41. člen - Pravice otrok v drugih listinah

42. člen - Seznanjanje s konvencijo
Dolžnost države, da seznani s konvencijo tako 
odrasle kot otroke.

43. - 54. člen - Izvajanje
Ti odstavki zagotovijo Odboru za otrokove 
pravice nadzor nad izvajanjem konvencije.
 
Naslovi členov so samo zaradi lažjega nava-
janja in niso del povzetega besedila. 

 1 Vir: UNICEF Velika Britanija.
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Povzetek pravic iz Konvencije o 
otrokovih pravicah1 

 Otroci imajo pravico biti s svojimi družinami ali s tistimi, ki bodo najbolje skrbeli za njih.

 Otroci imajo pravico do zadostne količine hrane in do čiste vode.

 Otroci imajo pravico do ustrezne življenjske ravni.

 Otroci imajo pravico do zdravstvenega varstva.

 Otroci s posebnimi potrebami imajo pravico do posebne skrbi in do usposabljanja.

 Otroci imajo pravico do igre.

 Otroci imajo pravico do brezplačnega izobraževanja.

 Otroci imajo pravico do varnosti in do zaščite pred poškodbami in zanemarjanjem.

 Otroci ne smejo biti poceni delovna sila ali vojaki.

 Otrokom mora biti dovoljeno govoriti njihov materni jezik in izražati njihovo lastno vero 
in kulturo.

 Otroci imajo pravico do izražanja lastnega mnenja in do druženja ter izmenjavanja mnenj.

 1 Ibid.
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Naslednji koraki

“Nismo mislili, da se bo toliko ljudi tako zanimalo za to.”
organizator delavnic z Madžarske
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Vzpostavitev mreže za učenje o 
človekovih pravicah

Zakaj vzpostaviti mrežo?

Obstaja veliko razlogov, zakaj je nadvse koristno, če so vsi, ki se na tak ali drugačen način 
ukvarjajo z učenjem o človekovih pravicah, povezani v skupno mrežo. 

Učinkovitost
V Sloveniji se že veliko ljudi zanima za učenje o človekovih pravicah in njihovo vključevanje 
v svoje pedagoško delo. Prav tako je veliko takšnih, ki se učenju o človekovih pravicah po-
svečajo zaradi svojega poklica ali pa so uradno pooblaščeni za to. Če poiščete te ljudi, lahko 
med seboj izmenjujete informacije, skupaj načrtujete ali skupaj delujete, kar prihrani veliko 
časa in energije. 

UČP kot svetovni trend
Učenje o človekovih pravicah je v začetku devetdesetih postalo svetovni trend in ga spodbu-
jajo številne ugledne svetovne organizacije (npr. OZN, ki je razglasila desetletje za učenje o 
človekovih pravicah - “Decade for Human Rights Education 1995-2004”, da bi spodbudila 
vse vlade sveta, mednarodne organizacije, državne institucije, nevladne organizacije, profesi-
onalna združenja in vse sektorje civilne družbe ter posameznike za večje napore na področju 
formalnega in neformalnega učenja o človekovih pravicah, usposabljanja in informiranja 
javnosti1). Če boste del mreže, vam bo olajšan dostop do informacij in prihranjen čas, ki bi 
ga porabili za brskanje po spletnih straneh.

Pritisk
Ker je Slovenija priznala mednarodne dokumente, kot sta Splošna deklaracija človekovih 
pravic in Konvencija o otrokovih pravicah, je dolžna širiti znanje o človekovih pravicah. Če 
delujete kot del mreže, vam bo veliko laže prepričati uradne oblasti, naj podprejo vaše delo-
vanje na področju učenja o človekovih pravicah. Pristojne oblasti lahko učiteljem omogočijo 
npr. proste plačane dneve za obisk izpopolnjevalnih seminarjev doma in v tujini. V nekaterih 
evropskih državah vam pristojne oblasti lahko priskrbijo tudi finančna sredstva in prostor za 
izvajanje delavnic.

Gradiva
V nekaterih državah, kot sta na primer Romunija in Albanija, so mreže za učenje o človekovih 
pravicah izdelale lastna gradiva za učenje o teh, kakor tudi prevedle in povzele tuja gradiva. 
Te mreže so organizirale tudi poskusno uporabo gradiv v razredih in razdelitev gradiv učite-
ljem. Priročnik, ki ga imate v rokah, je sad takšnega prostovoljnega dela na slovenskih tleh. 
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Nasveti ostalih mrež
Organizacije v Sloveniji, ki se borijo za pravice žensk, manjšin, otrok, ljudi s posebnimi po-
trebami, ter ostale nevladne skupine lahko novim mrežam in njihovim članom svetujejo na 
podlagi izkušenj.

Stiki s tujino
Učitelji, učenci, študenti, univerzitetno osebje in aktivisti s področja učenja za človekove pravice 
iz drugih držav bodo verjetno bolj zainteresirani za stik z mrežo kot pa s posameznimi šolami 
ali posamezniki, saj je povezovanje preko mreže učinkovitejše glede časa, denarja in energije. 

Dostop do finančnih sredstev
Zaradi enakih razlogov kot v prejšnjem odstavku bo imela mreža lažji dostop do finančnih 
skladov. Zavodi, ki podeljujejo finančna sredstva, denar raje podarijo skupini posameznikov, 
ki bo imela dovolj energije, da predlagani projekt tudi zaključi, kot pa posamezniku. Če so v 
mrežo vključene skupine ljudi, ki delajo na istem projektu z različnih vidikov, potem je možen 
skupen interdisciplinarni projekt in skupna prošnja za finančno podporo. Skupina učiteljev 
iz enega mesta bi lahko npr. organizirala seminar za učitelje, na katerem bi delavnice vodili 
učitelji iz drugega mesta. Obe skupini bi s takšnim sodelovanjem samo pridobili.

Vprašanja za pomoč pri vzpostavljanju mreže za učenje o človekovih pravicah

 Če v vaši okolici še ni mreže za učenje o človekovih pravicah, bi lahko pričeli tako, 
da najprej odgovorite na nekaj vprašanj.

 Ali so v Sloveniji ljudje, ki imajo izkušnje z učenjem o človekovih pravicah ali pa se 
vsaj zanimajo za to področje? 

 Koga poznate oziroma s kom že imate stike? 
 Kje? 

V nadaljevanju so naštete osebe, s katerimi bi lahko navezali stike.

Če imate stike v šoli:
 z učitelji predšolskih otrok, z osnovnošolskimi in srednješolskimi učitelji,
 z učenci in s starši,
 z vodji strokovnih aktivov,
 s šolskimi psihologi, socialnimi delavci, pedagogi in drugim strokovnim osebjem.

Če imate stike v drugih izobraževalnih organizacijah:
 z izobraževalci odraslih, raziskovalci na področju izobraževanja, s knjižničarji,
 z univerzitetnim osebjem in s profesorji metodike oz. didaktike.

Nadaljevanje na naslednji strani...
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Če imate stike s pristojnimi osebami ministrstva za šolstvo in šport:
 s predstavniki pristojnih organizacij in zavodov. 

Če imate stike v nevladnih organizacijah:
 z njihovimi člani v svoji regiji /v Sloveniji/v tujini. (Nevladne organizacije so sku-

pine ljudi, pogosto prostovoljcev, ki poskušajo v svoji družbi spremeniti stvari na 
miroljuben način in niso financirani s strani države.)

Če imate stike v svojem okraju z mediji:
 na radiu/TV/pri časopisih,
 pri mladinskih klubih, verskih organizacijah,
 pri lokalnih oblasteh, sindikatih in drugih organizacijah.

 Kako lahko najbolje izrabite te stike? Katere so najpomembnejše stvari v vašem 
primeru? Pri tem vam lahko pomagajo sledeča vprašanja.

 S katerimi ljudmi se stiki najbolj obrestujejo? 
 Koliko časa, energije in virov imate na voljo za vzpostavljanje stikov? 
 Ali se je najbolje osredotočiti na utrjevanje že vzpostavljenih stikov?
 Se je potrebno osredotočiti na ljudi, katerih podporo potrebujete in je še nimate, 

kot so npr. predstavniki pristojnih šolskih oblasti?

 Je možno oz. nujno zbuditi zanimanje pri organizacijah in zavodih, kjer ne poznate 
nikogar, ki bi ga zanimalo učenje o človekovih pravicah? Npr. na šoli, kjer ne veste 
za nikogar, ki bi deloval na tem področju.

 Je možno oz. nujno, da nekdo zbere podatke o začetkih učenja o človekovih pravicah 
na nekem dostopnem mestu? Kdo? Kako? Nekdo bi lahko, na primer, shranjeval 
gradiva v posebnem prostoru na šoli, kjer bi bila dostopna vsem, ki so povezani v 
mrežo.

 1 UNHCHR: The UN Decade for Human Rights Education (1995-2004) - Lessons for life

Nadaljevanje s prejšnje strani...
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Koliko časa potrebujem? 
Najprej poskrbite, da boste imeli na voljo zadosti časa, še posebej, če je to vaša prva delavnica. 
Če želite organizirati kratko delavnico (eno- ali dvodnevno) z enim ali dvema predavateljema, 
boste potrebovali vsaj šest do osem tednov za pripravo. Več kot bo predavateljev in daljša 
kot bo delavnica, več časa boste potrebovali. V vsakem primeru je bolje, da imate na voljo 
časa preveč kot pa premalo!
 
Kaj želim doseči z delavnico? 
Dobro razmislite o tem, kaj želite z delavnico doseči, kajti prihranili si boste veliko časa in ener-
gije, če bodo vaši cilji jasni in razumljivi za predavatelje, organizatorje in udeležence delavnice.

Kdo bo sodeloval? 
Če bodo sodelovali npr. učitelji, so pomembna sledeča vprašanja.

 Koliko stare učence poučujejo? 
 Ali imajo izkušnje z učenjem o človekovih pravicah in z metodami vzajemnega sodelova-

nja?
 Ali imajo izkušnje z delavnicami?
 Od kod prihajajo? 
 Kako bodo prispeli na delavnico? 
 Kdo bo pokril potne stroške in/ali stroške nastanitve? 
 Ali so še katere druge skupine ljudi, ki bi se lahko udeležile delavnice? Npr. študenti, predstav-

niki lokalnih šolskih oblasti, šolski inšpektorji ali ravnatelji. Včasih je koristno, če povabite tudi 
pomembne ljudi, kot so ravnatelji ali predstavniki šolskih oblasti, kajti ti bodo tako dosti raje 
podprli učitelje, ko bodo kasneje poskušali prenesti svoja novo pridobljena znanja na učence.

Organizacija delavnice za pouk 
o človekovih pravicah

Z besedo “delavnica” je mišljena seznanitev udeležencev sestanka s praktičnim delom, 
ko predavatelji in udeleženci sodelujejo in pri tem uporabljajo učne metode vzajemne-
ga sodelovanja, podobne ali enake opisanim v priročniku, s katerimi izboljšujejo svoje 
spretnosti, znanja in stališča glede človekovih pravic, in se naučijo, kako naj uvajajo 
učenje o človekovih pravicah v svoje delo.
 
Organizacija delavnice za učenje o človekovih pravicah se bo marsikomu zdela na-
porna. Kakorkoli že, z dobrim predhodnim načrtovanjem se lahko izognete mnogim 
težavam. Kljub temu vedite, da nobena delavnica ni nikoli popolna. V vsaki se bodo 
pojavili težave, ki pa jih morate sprejeti kot praktične izkušnje, ki bodo v pomoč pri 
organizaciji in izvedbi naslednje! 
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Česa se bodo udeleženci naučili in kako? 
 Bo delavnica temeljila na teoretičnih predstavitvah ali na razvijanju praktičnih spretnosti, 

potrebnih pri poučevanju, kot sta npr. igra vlog ali nevihta možganov? 
 Učitelji katerih predmetov se bodo udeležili delavnice? 
 Ali pričakujete, da bodo vključili učenje o človekovih pravicah v svoj obstoječi urnik ali ga 

bodo izvajali kot krožek? 
 Kateri so določeni problemi, povezani s človekovimi pravicami, s katerimi se učitelji ali 

njihovi učenci soočajo v svojem ožjem okolju?

Kdo jim lahko pomaga pri razvijanju spretnosti? 
 Boste povabili predavatelje iz tujine? Slovenski predavatelji so cenejši, ne potrebujejo 

prevajalcev, njihov prihod je lažje organizirati in vedo mnogo več o dogajanju v Sloveniji.
 Koliko predavateljev bo potrebnih? Majhna skupina predavateljev veliko laže oblikuje de-

lavnico in se dogovarja med seboj. Kakorkoli že, predavateljev mora biti toliko, da si lahko 
vzamejo odmor in da se udeleženci ne naveličajo vedno iste osebe. Osnovno pravilo je: 
daljša ko je delavnica, več predavateljev potrebujete.

 Zelo pomembno je, da predavatelji enakovredno sodelujejo pri načrtovanju, izvajanju in 
vrednotenju delavnice. Čeprav bodo imeli določeni predavatelji več izkušenj z delavni-
cami, bodo morda drugi imeli enakovredne sposobnosti in znanja na drugih področjih, 
kot je npr. poznavanje dogajanja v ožji okolici. Predavateljska skupina se mora zavedati, 
da “predstavlja” demokratični način poučevanja, iz katerega se lahko udeleženci naučijo 
prav toliko kot iz same vsebine delavnice. Gospodovalen “strokovnjak” lahko s svojim 
obnašanjem kaj hitro izniči sporočilo o enakosti in človekovih pravicah.

 
Koliko bo udeležencev in predavateljev? 
V delavnici z več kot petindvajsetimi udeleženci sta komunikacija in aktivno sodelovanje 
otežena. Večje skupine naj se za posamezne aktivnosti razdelijo na manjše. Dva predavatelja 
lahko npr. vodita dve skupini s po 8-10 udeleženci. Delavnica s premalo udeleženci je izguba 
časa, energije in denarja.
 
Kako dolgo bo trajala? 
Ponavadi ne več kot tri ali štiri strnjene dni, kajti učenje z vzajemnim sodelovanjem je zelo 
utrudljivo. Poskrbite, da bodo imeli udeleženci in predavatelji dovolj odmorov za počitek, ki 
pa naj ne bodo predolgi, saj boste tako zapravili čas, namenjen dejavnostim.
 
Kdaj je najbolj primeren čas? 
To je večinoma odvisno od udeležencev in predavateljev. Ali lahko izostanejo z dela in se za 
nekaj dni izognejo družinskim obveznostim? Določena obdobja v letu so bolj primerna kot 
druga. Konec šolskega leta je lahko zelo neprimeren za učitelje, ki imajo v tem času ogromno 
dela, medtem ko so lahko spomladanske ali poletne počitnice zelo primerne. V primeru, da 
morajo učitelji na delavnico v času pouka, je najbolje o tem spregovoriti s pristojnimi šolskimi 
oblastmi in jih prepričati, da učiteljem uradno dovolijo izostanek. 
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Kaj bo potrebno organizirati? 
Bodite realni. Dosti bolje je deliti odgovornost in obveznosti, kot pa narediti vse sam. Verjetno 
bo potrebno organizirati sledeče. 

 Namestitev za predavatelje in udeležence.

 Prostor s stoli, ki se lahko za potrebe delavnice prestavljajo, papir in pisala. Pomemb-
na so tudi prostornost, svetloba, zasebnost in dodatna oprema, kot so avdiovizualna 
sredstva ali gradiva za vaje. Ne pozabite preveriti brezhibno delovanje opreme pred 
začetkom delavnice! (Opomba o uporabi moderne tehnologije: čeprav lahko tehno-
logija naredi izobraževanje zanimivo in učinkovito, se lahko tudi pokvari ali pa zmoti 
potek delavnice in preusmeri pozornost. Dodatno opremo uporabljajte le, če bo to 
izboljšalo potek delavnice.) 

 Denar. Morda boste morali plačati namestitev, prostore za delavnico, potne stro-
ške, hrano, pripravo gradiva, prevajalce in še kaj. Bodo stroške krile pristojne šolske 
oblasti ali zasebna podjetja, skladi in/ali udeleženci? Načrtujte svoje stroške že od 
vsega začetka in jih ne podcenjujte. 

 Komunikacija z udeleženci, predavatelji in financerji je zelo pomembna. Udeleženci 
potrebujejo vabila z zadnjim rokom za prijavo. Morda bodo vnaprej potrebovali tudi 
program ali določena gradiva. Predavatelji se morajo predhodno sestati ali vsaj 
imeti stike s pomočjo pisem, telefona, telefaksa ali elektronske pošte, da bodo lahko 
načrtovali delavnico in si razdelili naloge. 

 Tisti, ki bodo finančno podprli delavnico, bodo želeli vedeti, kdaj naj nakažejo denar 
in kako bo ta porabljen. 

 Kako nadaljevati po delavnici? Verjetno boste želeli graditi na stikih, ki ste jih vzpo-
stavili, in na spretnostih, ki ste se jih naučili. Možno je, da:

 Udeležence delavnice povprašate po njihovih predlogih, komentarjih in kritikah, 
povezanih z delavnico. V pomoč je lahko anonimna vprašalna pola z vprašanji, 
kot je: “Kateri del delavnice je bil najbolj/najmanj koristen?”

 Izmenjate naslove, tako da bodo lahko udeleženci delili informacije drug z drugim, 
podprli drug drugega in se pogovorili o svojih izkušnjah.

 Začnite izdajati glasilo, kjer bodo zapisane ideje, izkušnje in informacije udele-
žencev delavnic.

 Organizirajte nadaljnje delavnice, ki bodo bolj podrobno obravnavale stvari, ki 
so se udeležencem zdele najbolj koristne.
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Prvi dan - Uvod v človekove pravice

 Prihod udeležencev (15 minut)
 Razdelite gradivo (za nasvete lahko uporabite prvi, drugi in peti del tega priročnika) in 

priponke z imeni (dovolj sta že list papirja in bucika).

 Uvod (15 minut) 
 Predstavite organizatorja delavnice in druge sodelujoče partnerje.

 Predstavitev (15 minut) 
 Vsi (vključno z predavatelji) se predstavijo. (Uporabite “Igro z imeni” s strani 84.)

 Pripombe (10 minut) 
 Predstavite program in metode dela. Razložite, da se lahko program prilagodi na osnovi 

tega, kar bodo povedali udeleženci pri vsakodnevnem vrednotenju (več o vrednotenju 
delavnice na strani 187).

 Pričakovanja (20 minut) 
 Udeležence vprašajte: “Kaj pričakujete od te delavnice?” Po potrebi naj si udeleženci za-

pišejo nekaj svojih pričakovanj in misli, preden jih delijo z ostalimi v skupini. Pričakovanja 

Primer delavnice za učenje o 
človekovih pravicah

Ta vzorčna tridnevna delavnica je kombinacija številnih delavnic o učenju o človekovih 
pravicah, ki jih je izvajala organizacija Amnesty International v Srednji in Vzhodni Evropi 
v letih 1995 in 1996. Opazili boste, da gre za kombinacijo praktičnih učnih ur, kratkih 
predavanj in razgovorov. Učne ure so celovito razložene v drugih delih tega priročnika, 
kratka predavanja pa temeljijo na podatkih iz prvega dela priročnika. Čas za vsako 
posamezno aktivnost je določen okvirno, skupno pa je delovni dan dolg sedem ur. 

Amnesty International dovoljuje izvedbo delavnic v takšni obliki za skupine učiteljev 
ali druge zainteresirane skupine kjerkoli v Evropi, toda upa, da bo ta delavnica le izho-
dišče za vaše ideje, saj le vi najbolje veste, kaj je najprimernejše za vaše razmere. 

(Deli tega programa temeljijo na vzorčni delavnici, ki sta jo pripravili Nancy Flowers in 
Ellen Moore.)
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napišite na velik list papirja in ga shranite za zadnji dan delavnice. Če bodo imeli udeleženci 
pričakovanja, katerih izpolnitev ni v programu delavnice, si to zabeležite. Če je možno, 
se s temi udeleženci srečajte v času odmora, se z njimi pogovorite in jim svetujte, kje bi 
lahko našli tisto, kar jih zanima. 

 Odmor (30 minut)

 Kratko predavanje (15 minut)
 “Kaj so človekove pravice?” (glej stran 2)

 Izmišljena dežela (60 - 75 minut)
 Učna ura, pri kateri udeleženci ustvarijo dokument o človekovih pravicah za novo deželo 

(glej stran 101).

 Kosilo (90 minut)

 Kratko predavanje (15 minut) 
 “Kaj je učenje o človekovih pravicah?” (glej stran 4)

 Risani film in razgovor (45 minut) 
 (glej stran 200)

 Pravice v poročilih (60 minut)
 Udeleženci iz lokalnih časopisov in revij poiščejo primere kršenih, zaščitenih in pravic v 

akciji ter pravic, ki si nasprotujejo. (glej stran 104)

 Odmor (30 minut)

 Osebni zapiski (15 minut) 
 Udeležence prosite, naj si za nadaljevanje delavnice pripravijo osebne zapiske po sledečih 

vprašanjih.

 Kateri glavni dogodki so danes povezani s človekovimi pravicami v Sloveniji? 
 Posebno pozornost namenite situacijam, ko si človekove pravice nasprotujejo. Kako 
se ravna v takšnih situacijah? 

 Kako bi lahko takšne situacije rešili?
 Je rešitev sploh možna?
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 Vrednotenje (15 minut) 
 Udeležencem razložite, da je vrednotenje pomembno, saj pomaga predavateljem prila-

goditi delavnico potrebam udeležencev. Udeležence prosite, naj anonimno odgovorijo na 
sledeča vprašanja.

 Kaj vam je bilo danes najbolj všeč? 
 Kaj vam je bilo najmanj všeč?
 Kaj bi spremenili?

Odgovore poberite in jih predajte predavateljem s prošnjo, naj se zvečer poglobijo vanje. 
Če je le mogoče, spremenite program tako, da bo ustrezal udeležencem (več o vrednote-
nju delavnice na strani 187).

Drugi dan - Pravice otrok

 Uvod (15 minut)
 Aktivno poslušanje (glej stran 111).

 Povratna informacija (15 minut) 
 Predavatelji povzamejo mnenja, ki so jih udeleženci zapisali pri vrednotenju prejšnjega 

dne, in seznanijo udeležence z morebitnimi spremembami programa.

 “Kakšno zaščito in pravice še posebej potrebujejo otroci?” (15 minut)
 Udeležencem zastavite to vprašanje. (Uporabite nasvet za nevihto možganov na strani 29.) 

 Kratko predavanje (15 minut) 
 Konvencija o otrokovih pravicah, ki ji sledijo vprašanja (glej stran 170). Če bo čas, lahko 

udeleženci v majhnih skupinah naštejejo člene Konvencije o otrokovih pravicah, ki so oz. 
niso zagotovljeni otrokom v Sloveniji.

 Kolo pravic (60 minut)  
 Izhajajte iz učne ure »Kolo pravic«, ki je predstavljena na strani 127, da se bodo lahko 

udeleženci spomnili, kako so se kot otroci postavili za svoje pravice. 

 Odmor (30 minut)  

 Učna oblika “vrtiljak” (prvih 60 minut)
 Udeleženci se razdelijo v štiri skupine in izmenoma obiščejo vse štiri kote v sobi. V vsakem 

kotu različni predavatelji predstavljajo različne učne ure. Predavatelji se ne premikajo 
in tako vsak predstavi isto učno uro vsem štirim skupinam. Vsaka predstavitev naj traja 
trideset minut - petindvajset minut za samo predstavitev in pet minut za udeležence, da 
prepoznajo spretnosti, znanja, stališča in metodične oblike dela, ki so jih predavatelji 
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uporabili v učni uri (glej str. 4). “Vrtiljak” je uporabna oblika dela, s katero na hiter način 
predstavimo več tem, v tem primeru učnih ur.

 Predavatelji lahko predstavijo katerekoli kratke učne ure. Primeri iz tega priročnika:

 Prednosti in slabosti (glej str. 142)
 Koledarska igra (glej str. 82) 
 Mreže sporov (glej str. 94)
 Prepoznaj svoje jabolko (glej str. 86)

 Zelo pomembno! Te štiri učne ure lahko trajajo od 30 do 60 minut, za “vrtiljak” pa morajo 
vse štiri trajati po 30 minut. To lahko dosežete tako, da uporabite samo osnovni del učne 
ure. Če učne ure ne uspete skrajšati na 30 minut in je že čas za menjavo skupin, hitro 
razložite udeležencem preostanek učne ure in ne zavlačujte menjave.

 Kosilo (90 minut)
 (Kosilo je lahko tudi na polovici zgoraj omenjene dejavnosti potem, ko je vsaka skupina 

spoznala dve učni uri in ima še dve pred seboj.)

 Nadaljevanje učne metode “vrtiljak” (drugih 60 minut)

 Odmor (30 minut)

 Kratko predavanje (30 minut)
 “Kako načrtovati lastne učne ure o človekovih pravicah?” (glej stran 41)

 Vrednotenje dnevnega dela (15 minut)

Tretji dan - 
Kako prenesti učenje o človekovih pravicah domov?

 Uvod (30 minut) 
 “Kratek kviz” s strani 51. 

 Povratna informacija (15 minut) 
 Predavatelji povzamejo mnenja, ki so jih udeleženci zapisali pri vrednotenju prejšnjega 

dne, in seznanijo udeležence z morebitnimi spremembami programa.

 Kratko predavanje (15 minut) 
 “Učenje o človekovih pravicah in slovenski nacionalni učni načrt”.
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 “Kako so lahko človekove pravice del učnega načrta?” (30 minut) 
 Udeležencem zastavite to vprašanje. (Uporabite nasvet za nevihto možganov na strani 

29.) Dodatne informacije o uvrstitvi človekovih pravic v učni načrt so na strani 21. 

 Osebni zapiski (15 minut) 
 Prosite udeležence, naj zapišejo svoje odgovore na sledeči vprašanji.

 Kako bi lahko vi osebno vpeljali učenje o človekovih pravicah v vaše razrede, šolo ali 
skupnost? 

 Ali bi lahko s tem karkoli spremenili? 

 Načrtovanje lastnih učnih ur (90 minut)
 Z udeleženci hitro naredite seznam tistih tem, povezanih s človekovimi pravicami, katere 

bi oni najraje poučevali v svojih razredih. Udeležence zaprosite, naj sami ali v majhnih 
skupinah sestavijo šolsko uro o človekovih pravicah za eno izmed predlaganih tem, ki 
bi jo lahko takoj uporabili pri svojem poučevanju. Po potrebi udeležencem pomagajte 
s povzetkom predavanja iz drugega dne “Kako načrtovati lastno učno uro” (Udeleženci 
lahko v času te aktivnosti po potrebi napravijo odmor.)

 Kosilo (90 minut)

 Predstavitev vzorčnih šolskih ur (60 minut)
 (Šolske ure so lahko nepopolne in tudi nedokončane - namen te aktivnosti je spoznati se 

z nastajajočimi gradivi.)

 Nazaj v resničnost (30 minut) 
 Udeležence prosite, naj v skupinah sestavijo dva seznama. Prvi naj obsega stvari, ki bi 

jim lahko pomagale pri učenju o človekovih pravicah v svojem domačem okolju, drugi pa 
stvari, ki bi jim to preprečevale. Skupine naj primerjajo svoje sezname. Ali se katera od 
naštetih stvari nahaja na obeh seznamih?  Kako lahko premagamo ovire?

 Končno vrednotenje (30 minut) 
 Udeležence prosite, naj anonimno izpolnijo anketni vprašalnik, ki se nahaja na strani 188.

 Pogovor (? minut) 
 Udeležencem pokažite seznam pričakovanj iz prvega dne. Z uporabo te dejavnosti (glej 

stran 73) dobijo udeleženci priložnost za razpravo, katera njihova pričakovanja so bila 
izpolnjena. Povedo lahko tudi druga mnenja. Pomnite: udeležencem ni potrebno govoriti, 
če tega ne želijo!

 Podelitev diplom 
 (To je zelo dobra ideja, še posebej, če jih podpišejo predstavniki pristojnih šolskih oblasti!)
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Vrednotenje delavnice za 
učenje o človekovih pravicah

Obstaja veliko razlogov, zakaj je koristno ovrednotiti izvedeno delavnico. Nekateri izmed 
njih so:
 

 predavateljem omogoča spoznati želje udeležencev;

 predavatelji v trenutku dobijo povratno informacijo, tako pozitivno kot negativno, ki 
jim pomaga izboljšati preostanek delavnice kakor tudi načrtovanje prihodnje;

 vrednotenje udeležencem pokaže, da so njihova mnenja upoštevana in spoštovana;

 podatke, ki jih pridobimo z vrednotenjem, lahko uporabimo za prepričevanje tistih, 
ki bi morda v prihodnje lahko podprli naše projekte. 

(Ta del o vrednotenju je povzet po eseju Felise Tibbitts “Evaluation of In-Service Teacher 
Trainings”.)

Udeleženci delavnice običajno dobivajo anonimne anketne vprašalnike za vrednotenje vsak 
dan posebaj in/ali ob koncu delavnice. Neuradne povratne informacije pa se lahko pridobijo 
tudi ustno med srečanji cele skupine ali pa v majhnih, bolj intimnih skupinah s posameznimi 
predavatelji, ki kasneje izmenjajo pridobljena mnenja in ideje med seboj.

Anonimni anketni vprašalniki so lahko kratki ali dolgi. Najprimerneje je razdeliti udeležen-
cem vsak dan sproti kratke vprašalnike, ob koncu delavnice pa jim predstaviti tudi daljši 
anketni vprašalnik. V daljši vprašalnik je zaželeno vključiti tudi vprašanje, kako nameravajo 
udeleženci vpeljati učenje o človekovih pravicah v svoje delo v razredu v naslednjih štirih do 
šestih mesecih. Ti podatki se lahko kasneje uporabijo za organizacijo in koordinacijo podpore 
udeležencem, ko bodo spet v svojem domačem delovnem okolju.
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Primer kratkega anketnega vprašalnika

1. Kaj vam je bilo danes najbolj všeč?
2. Kaj vam je bilo najmanj všeč? 
3. Imate kakšen predlog za izboljšanje delavnice?

(Ker ta vprašalnik vsebuje tako malo vprašanj, jih lahko eden od predavateljev udeležencem 
prebere, ali pa jih napiše na vidno mesto in si jih udeleženci preprosto prepišejo. S tem pre-
davateljem prihranite čas.)

Primer dolgega anketnega vprašalnika

 Organizacija delavnice (prosimo, odkljukajte)

 odlično dobro v redu slabo
1. Prostori delavnice
2. Namestitev
3. Hrana
4. Prevoz

 Izobraževalna vrednost delavnice 

Uporabite lestvico: 
1 = zelo koristno
2 = dokaj koristno
3 = ne najbolj koristno
za ocenitev, kako koristna je bila delavnica za:

 spoznavanje osnovnih dokumentov o človekovih pravicah, načel in načinov za zaščito;
 spoznavanje metodičnih oblik vzajemnega sodelovanja pri izobraževanju;
 seznanjanje z vzorčnimi učnimi urami za učenje o človekovih pravicah, ki jih lahko 
uporabite v razredu.

 Uporabna vrednost deli delavnice

Uporabite lestvico: 
1 = zelo koristno
2 = dokaj koristno
3 = ne najbolj koristno
za ocenitev, kako koristni so bili posamezeni deli delavnice.

(Tukaj organizator našteje posamezne dele.)
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 Kateri del delavnice je za vas najbolj uporaben?

 Kateri del je najmanj uporaben?

 Imate kakšen predlog za izboljšanje delavnice?

 Kako nameravate prenesti novo pridobljena znanja v svoje delo v razredu, na šolo oz. 
drugem izobraževalnem okolju?

Primer vizualne metode vrednotenja

 Vprašalniki in pogovori niso edina oblika vrednotenja. Zaradi spremembe ali pomanjkanja 
časa lahko uporabite tudi vizualno metodo vrednotenja, kot je opisana v nadaljevanju.

 Na tablo ali na velik kos papirja narišite ploščo za pikado - to je več istosrediščnih krogov, 
narisanih okoli centralne rdeče pike in razdeljenih s črtami na “kose” na enak način, kot bi 
razdelili torto. Število »kosov« mora biti enako številu stvari, ki jih želite oceniti (posamezna 
predavanja, organizacija delavnice, ipd.).

 Seznanite udeležence s tem, da bodo predavatelji zapustili prostor (na primer med od-
morom). Vsi udeleženci morajo z nekim znakom označiti vsak “kos” plošče; če mislijo, da 
je bila stvar odlična, narišejo svoj znak blizu centralne rdeče pike v ustrezen “kos”; če pa 
so mnenja, da stvar ni bila koristna, narišejo znak na enega izmed zunanjih krogov. 
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Koristne organizacije
Navedene organizacije pripravljajo in razdeljujejo gradiva za učenje o človekovih pravicah, 
izvajajo delavnice in vam lahko pomagajo z nasveti. Če se boste obrnili nanje, vas prosimo, 
da podrobno opišete, kakšno vrsto pomoči potrebujete, kajti mnoge organizacije so majhne 
z zelo zaposlenim osebjem.

V Sloveniji

Organizacija: Amnesty International 
Slovenije

Naslov: Beethovnova 7, 1000 Ljubljana
Tel: (01) 426 93 77
Faks: (01) 426 93 65
Elektronska pošta: amnesty@amnesty.si
Splet: www.amnesty.si 

Organizacija: Zavod RS za šolstvo
Naslov: Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana
Tel: (01) 300 51 00
Faks: (01) 300 51 99
Splet: www.zrss.si

Organizacija: Pedagoška fakulteta Koper, 
Univerza na Primorskem

Naslov: Cankarjeva 5, 6000 Koper
Tel: (05) 663 12 60
Faks: (05) 663 12 68 
Elektronska pošta: info@pef.upr.si

Organizacija: Pedagoška fakulteta, 
Univerza v Ljubljani

Naslov: Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Tel: (01) 589 22 00
Faks: (01) 589 22 33
Elektronska pošta: pisarna@pef.uni-lj.si

Organizacija: Pedagoška fakulteta, 
Univerza v Mariboru

Naslov: Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Tel: (02) 229 36 00
Faks: (02) 229 37 60
Elektronska pošta: dekanat.pfmb@uni-mb.si 

Organizacija: Informacijski urad Sveta 
Evrope v Republiki Sloveniji

Naslov: Rimska 16, 1000 Ljubljana
Tel: 01 421 43 01
Faks: 01 425 17 91
Elektronska pošta: info@coe.si

Organizacija: Urad RS za mladino
Naslov: Štefanova 1, 1000 Ljubljana
Tel: (01) 426 57 01
Faks: (01) 425 91 46
Elektronska pošta: uradzamladino.mszs@

gov.si

Organizacija: Urad varuha za človekove 
pravice RS

Naslov: Dunajska cesta 56, 1109 Ljubljana
Tel:  (01) 475 00 50
Brezplačni Tel: 080 15 30
Faks: (01) 475 00 40
Elektronska pošta: info@varuh-rs.si

Organizacija: Mirovni inštitut – Inštitut za 
sodobne družbene in politične študije

Naslov: Metelkova 6, 1000 Ljubljana
Tel: (01) 234 77 20 
Faks: (01) 234 77 22
Elektronska pošta: info@mirovni-institut.si



P r v i  k o r a k i   191

Po svetu

Organizacija: Council of Europe – Svet Evrope
Naslov: Avenue de l’Europe, F - 67075 Strasbourg Cedex, France 
Tel: +33 (0)3 88 41 20 00 
Splet: www.coe.int/
Naloge: Skrbi za dokumentacijo, izobraževanje in financiranje vsega povezanega s človekovimi 

pravicami in z evropskim sodelovanjem. Center za informiranje o človekovih pravicah 
Sveta Evrope (The Human Rights Information Centre of the Council of Europe), ki se 
nahaja na istem naslovu, pa koordinira delo centrov z dokumentacijo o človekovih 
pravicah (Human Rights Documentation Centres), ki se dandanes nahajajo v mnogih 
državah Srednje in Vzhodne Evrope. 

Organizacija: The Citizenship Foundation
Naslov: 63 Gee Street, London EC1V 3RS, Great Britain
Tel: +44 (0)20 7566 4141
Fax: +44 (0)20 7566 4131
Elektronska pošta: info@citizenshipfoundation.org.uk 
Splet: www.citizenshipfoundation.org.uk 
Naloge: Pripravlja gradiva z učenje o državljanskih pravicah za otroke vseh starosti. Gradiva 

so na voljo v raznih jezikih. 

Organizacija: Društvo zaveznikov mehkega 
pristanka

Naslov: Cesta 4. julija 58, 8270 Krško
Tel: 031 276 275
Elektronska pošta: drustvo.dzmp@guest.

arnes.si 
Splet: www.drustvo-dzmp.si/

Organizacija: CNVOS – Zavod Center 
za informiranje, sodelovanje in razvoj 
nevladnih organizacij

Naslov: Povšetova 37, 1000 Ljubljana, 
Tel: (01) 542 14 24
Faks: (01) 542 14 24
Elektronska pošta: info@cnvos.si 

Organizacija: Sloga – Platforma za razvojno 
sodelovanje in humanitarno pomoč 

Naslov: Metelkova 6, SI-1000 Ljubljana 
Tel: (01) 434 4402, 
Elektronska pošta: info@sloga-platform.org

Organizacija: Humanitas – Društvo za 
človekove pravice in človeku prijazne 
dejavnosti

Naslov: Resljeva ulica 48, 1000 Ljubljana
Tel: (01) 430 03 43
Elektronska pošta: info@humanitas.si 
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Elektronski naslovi in mreže

Human Rights Education Associates (HREA)

Je svetovna mreža, namenjena vsem, ki se ukvarjajo z učenjem o človekovih pravicah.
Naslov: Postbus 59225, 1040 KE Amsterdam
Tel: +31 20 524 1404
Fax: +31 20 524 1498
Spletna stran: www.hrea.org 
Elektronski naslov: majordomo@hrea.org
(prijavite se tako, da vpišete naslov, vrstico “subject” pustite prosto in kot besedilo napišete 
“subscribe hr-education”. Dobili boste sporočilo dobrodošlice in nato boste do preklica spre-
jemali vsa sporočila, ki bodo poslana na to mrežo z vsega sveta)

Organizacija: North American Partners for Human Rights Education (NAPHRE)
Naslov: University of Minnesota Human Rights Center, 229 - 19th Avenue South, Minnea-

polis, Minnesota, USA 55455
Tel: 1 616 626 0041
Faks: 1 612 625 2011
Naloge: Članstvo v tej organizaciji (35 dolarjev) vključuje naročnino na glasilo The Fourth 

R, dostop do gradiva in svetovalcev na Centru za človekove pravice Univerze v Min-
nesoti (The University of Minnesota’s Human Rights Center), glasil mnogih članic 
te organizacije ter informacije o konferencah in seminarjih na temo izobraževanja o 
človekovih pravicah. Partnerji te organizacije so tudi naslednje organizacije: Amnesty 
International USA, Amnesty International Canada in National Institute for Citizen 
Education in the Law.

Organizacija: The World Association for the School as an Instrument of Peace (EIP)
Naslov: 5 rue de Simplon, CH-1207 Geneva, Switzerland
Elektronski naslov: eip-ge@vtxnet.ch 
Naloge: To je mednarodna nevladna organizacija, ki se posvetuje z organizacijami, kot so 

Združeni narodi, UNESCO, ILO in Svet Evrope. Leta 1984 je ta organizacija usta-
novila Mednarodni izobraževalni center za človekove pravice in poučevanje o miru 
(International Training Centre on Human Rights and Peace Teaching-CIFEDHOP). 
To je mednarodna ustanova, ki izobražuje učitelje osnovnih šol, srednjih splošnih in 
poklicnih šol ter učitelje na izobraževalnih centrih za učenje o človekovih pravicah. 
Vsakoletno mednarodno izobraževanje te ustanove (International Training Session on 
Human Rights and Peace Teaching) poteka v angleškem, španskem in francoskem 
jeziku. Za interesente iz Srednje in Vzhodne Evrope, ki se želijo udeležiti seminarja, 
je na voljo denarna podpora.
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Vse inačice priročnika Prvi koraki lahko najdete na 
spletni strani HRE Electronic Resource Centre:
erc.hrea.org/library/first_Steps/index.html

Every Human Has Rights Campaign – Teaching human rights
Elektronski naslov: everyhumanhasrights@theelders.org
Splet: www.everyhumanhasrights.org/

Cyberschoolbus – Global teaching and learning project
Elektronski naslov: cyberschoolbus@un.org 
Splet: http://cyberschoolbus.un.org/ 

Defence for Children International: www.defenceforchildren.org/

Casa Alianza/Convenant House: www.casa-alianza.org.uk

Child Rights Information Network: www.crin.org/

Childwatch International Research Network: www.childwatch.uio.no 

Free the Children : www.freethechildren.org

Human Rights Internet (Children’s Rights Division): www.hri.ca/children/

Human Rights Watch (Children’s Rights Project):
www.hrw.org/about/projects/children/.html

International Labour Organization (Child Labour):
www.ilo.org/public/english/child/

Rädda Barnen (Swedish Save the Children) Child Soldiers Database:
www.rb.se/childwardatabase/

Save the Children: www.savethechildren.org

UN High Commissioner for Refugees: www.unhrc.ch/

UNICEF: unicef.org

World Vision: www.worldvision.org
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Možni finančni podporniki
Naštete organizacije vam lahko s finančno podporo pomagajo pri vašem delu na področju 
učenja o človekovih pravicah. Preberite si tudi nasvete, kako uspešno zaprositi za sredstva.

 Organizaciji najprej napišite kratko pismo, v katerem prosite za podrobne podatke o tem, 
kako lahko pri njih zaprosite za denar. Razložite, katero vrsto pomoči potrebujete in koliko 
denarja. Bodite kratki in jedrnati.

 Organizacija vam bo poslala standardni obrazec za prošnje ali pa vas bo prosila, da sami 
predložite prošnjo.

 V primeru, ko morate sami napisati prošnjo, vključite naslednje podatke.
 

 Kratko in jedrnato ozadje: kdo ste.
 Potrebe: napišite, kaj želite (na primer, 1000 dolarjev za računalnik).
 Napišite, za kaj potrebujete stvari, za katere prosite. Pripišite natančen proračun.

 Odgovor fundacije je lahko pozitiven ali negativen. V primeru, da je vaši prošnji ugodeno, 
se bo potrebno dogovoriti, v kakšni obliki in kako boste prejeli denar, kam vam ga bodo 
nakazali in kako jim boste izdali potrdilo o prejemu denarja.

 Pomembno: Fundacije imajo stroga pravila. Nekatere med njimi lahko podelijo denar 
samo za opremo ali plače ali za druge stroške, večina pa ima določeno tudi zgornjo mejo 
denarja, ki ga podarijo. Če fundacija vašo prošnjo zavrne, poskusite kje drugje. Če pa ste 
sredstva dobili, in to za določene namene (npr. za plačo), jih ne smete porabiti za karkoli 
drugega (npr. za računalnik), pa če si to še tako želite. V takem primeru predložite novo 
prošnjo. 
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Po svetu

Organizacija: Council of Europe (Svet Evrope)
Naslov: BP 431 R6, F-67006, Strasbourg Cedex, France
Tel: 33 88 412000
Faks: 33 88 412781/82/83
Kontaktna oseba: Human Rights Directorate

Organizacija: National Endowment for Democracy
Naslov: 1025 F Street NW, Suite 800, Washington DC, 20004, the USA
Tel: +1 (202) 378-9700

Organizacija: The Foundation for a Civil Society
Naslov: 455 East 51st St., 2D, New York, the USA

Organizacija: Ford Foundation
Naslov: 320 East 43rd St., New York, N.Y. 10017, USA

Organizacija: The German Marshall Fund of the United States
Naslov: 1744 R Street NW, Washington, DC 20009, the USA
Splet: www.gmfus.org/about/contact.cfm

Organizacija: European Cultural Foundation
Naslov: Jan van Goyenkade 5, 1075 HN Amsterdam, The Netherlands
Tel: +31 (0)20 573 38 68
Faks: +31 (0)20 675 22 31
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Uporabni viri

Navedene knjige so praktični teksti o človekovih pravicah in o učenju o človekovih 
pravicah. Nekatere so dostopne brezplačno ali pa je možno dobiti dovoljenje za foto-
kopiranje gradiva za delo v razredu. Možna je tudi izmenjava gradiva, ki ste ga ustvarili 
vi ali vaša organizacija, z gradivom, navedenim na teh straneh.

Uvodna gradiva

Gradiva za učitelje (dodatek ob ponatisu)  

KOMPAS : priročnik za učenje mladih o človekovih pravicah  
Avtorji: Patricia Brander ... [et al.] 
1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2005 
ISBN 86-341-3885-2
COBISS.SI-ID 217463808
http://www.eycb.coe.int/compass/ 

KOMPAS [Elektronski vir] : priporočniko bagu šikavi ternen bagu manušane 
pravice 
Urednik: Aleksander Begant 
1. izd. - Maribor : EIP Slovenija - Šola bagu miru, 2008. - 1 optični disk (CD-ROM)
ISBN 978-961-91346-2-7
COBISS.SI-ID 61879553
http://www.flipage.net/eip 

Demokracija v šoli - začne se z menoj! : priročnik za uspešno delo šolske dijaške 
skupnosti  
Avtor: Alenka Elena Begant
Maribor : EIP Slovenija – Šola za mir, 2004. 
ISBN 961-91346-0-5
COBISS.SI-ID 52894465
http://www.eip-ass.si/Publikacije_naslovnice/vlozki/demokracija%20v%20soli.pdf 
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100 in 1 pojem za učenje človekovih pravic  
Avtor: Ramdane Babadji
Maribor : EIP - Šola za mir, Center za državljansko vzgojo, 2005. 
ISBN 2-9700247-4-8
COBISS.SI-ID 54511105
http://www.eip-ass.si/Publikacije_naslovnice/vlozki/101%20pojem.pdf 

PRAVICE, DOLŽNOSTI IN RASIZEM = Rights, responsibilities and racism 
Urednik: Aleksander Bregant ... [et al.] 
Dvojezična izd. - [Maribor] : EIP Slovenija - Šola za mir, 2003.  
COBISS.SI-ID 49080833
http://www.eip-ass.si/Publikacije_naslovnice/vlozki/Pravice_dolznosti_rasizem.pdf 

URESNIČEVANJE VZGOJNEGA NAČRTA ŠOLE - 21 kratkih aktivnosti učiteljicam in 
učiteljem v pomoč
Urednica: Alenka Elena Begant
Tematski dosjeji št.4, letnik V, Maribor, 2007.
http://www.eip-ass.si/Publikacije_naslovnice/vlozki/Tematski%20dosjeji%204.pdf 

MOJE PRAVICE – zbirka didaktičnih kartic za pouk otrokovih pravic v osnovni šoli za 
drugo in tretjo  triado
http://www.eip-ass.si/mojepravice/ucni_material.htm 

MOJE pravice, tvoje pravice, najine pravice : tematski priročnik za učitelje 
Avtor: Urška Margan ... [et al.] 
1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2000 
ISBN 961-234-250-4
COBISS.SI-ID 107576832

Priročnik za učenje človekovih pravic žensk 
Avtor: Romana Franković
Ljubljana : Amnesty International Slovenije, 2004. - 
ISBN 961-90760-8-7
COBISS.SI-ID 215047680

JAGODA, slikanica v treh jezikih 
Avtor: Saša Kerkoš
Krško, Ljubljana: Društvo zaveznikov mehkega pristanka, Amnesty International Slovenije, 
2008
ISBN 978-961-6544-05-4
COBISS.SI-ID 237894144
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Uporabne povezave (dodatek ob ponatisu):

Eip Slovenija – Šola za mir: www.eip-ass.si 
EIP International: www.eip-cifedhop.org 
Center za državljansko vzgojo: www.eip-cdv.si 
DARE – Evropska mreža za demokracijo in učenje človekovih pravic: www.dare-network.eu 
OZN – Urad visokega komisarja za človekove pravice: www.ohchr.org/EN/Pages/WelcomePage.aspx 
Svet Evrope – Izobraževanje za demokratično državljanstvo in človekove pravice:  

www.coe.int/t/dg4/education/edc/default_EN.asp 
Svet Evrope - portal za učenje človekovih pravic: http://eycb.coe.int/eycbwwwroot/hre/index.asp 
Svet Evrope – izobraževanje učiteljev / program Pestalozzi:  

www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/default_en.asp 
Svet Evrope - mladinski programi: www.coe.int/T/dg4/youth/default_en.asp 
Evropski mladinski center Budimpešta (skrbnik programa KOMPAS za Svet Evrope): www.eycb.coe.int/

V Sloveniji

Naslov dela: Šola in človekove pravice: vzgoja in pouk za človekove pravice v osnovni šoli
Avtor: Divjak, Milan
Kraj izida: Ljubljana
Založba: Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope pri NUK
Leto izida: 1998
Vsebina: Publikacija avtorja, ki uveljavljanje in uresničevanje človekovih pravic na področju 
vzgoje in izobraževanja spremlja že nekaj desetletij. Razen opisa prizadevanj mednarodnih 
organizacij na področju učenja o človekovih pravicah je prestavljena tudi podrobna analiza 
učnih načrtov s tega področja in veliko konkretnih nasvetov ter predlogov, kako vključevati 
tematiko človekovih pravic v učni načrt. Knjiga je namenjena študentom in učiteljem kakor 
tudi načrtovalcem kurikula in učnih načrtov. 

Naslov dela: Etika in državljanska vzgoja v osnovnih in srednjih šolah: raziskovalni tematski 
sklop. Konceptualizacija državljanske vzgoje kot temeljnega izobraževalnega predmeta o 
pravicah in dolžnostih državljanov in državljank: raziskovalni projekt
Avtor: Milharčič-Hladnik, Mirjam
Kraj izida: Ljubljana
Založna: Pedagoška fakulteta
Leto izida: 1997

Naslov dela: Etika, družba, država (I): nov slovenski vzgojni projekt, stare evropske dileme
Avtor: Justin, Janez 
Kraj izdaje: Ljubljana 
Založba: i2
Leto izdaje: 1997



P r v i  k o r a k i   199

Naslov dela: Etika, družba, država (II): gradivo za doizobraževanje učiteljev
Avtor, urednik: Justin, Janez
Kraj izdaje: Ljubljana 
Založba: i2
Leto izida: 1997

Naslov dela: Državljanska vzgoja
Avtor: Zadnikar, Darij… (et al.)
Kraj izida: Ljubljana
Založba: Študentska organizacija Univerze
Leto izida: 1994

Naslov dela: Vrtci za današnji čas
Avtor: Bahovec, Eva D
Kraj izida: Ljubljana 
Založba: Kulturološki center pri Pedagoškem inštitutu; Društvo za kulturološke raziskave
Leto izida: 1991

Naslov dela: Človekove pravice in svoboščine v tranziciji: primer Slovenije: Zbornik referatov 
in razprav s strokovnega posveta s priloženim besedilom Splošne deklaracije človekovih pravic
Uredil: Zver Milan
Kraj izida: Ljubljana
Založba: Državni svet RS: Urad varuha človekovih pravic
Leto izida: 1998

Naslov dela: Človekove pravice: zbirka mednarodnih dokumentov: Del 1, Univerzalni doku-
menti
Kraj izida: Ljubljana
Založba: Društvo za Združene narode za RS
Leto izida: 1995

Naslov dela: Človekove pravice: zbirka mednarodnih dokumentov: Del 2, Univerzalni doku-
menti
Kraj izida: Ljubljana
Založba: Društvo za Združene narode za RS
Leto izida: 1996
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Po svetu

Naslov dela: Convention on the Rights of the Child
Avtor: Verhellen Eugeen
Kraj izida: Leuren, Apeldoorn 
Založba: Garant Publishers N.V
Leto izida: 1994

Naslov dela: Understanding Children’s Rights. Collected Papers Presented at the 3rd Inter-
national Interdisciplinary Course on Children’s Rights
Uredil: Verhellen Eugeen
Kraj izida: Ghent, Belgija
Založba: Children’s Rights Centre, University of Ghent, Belgija
Leto izida: 1998

Naslov dela: A School for Children with Rights
Avtor: Hammaberg Thomas
Kraj izida: Firence, Italija
Založba: UNICEF International Child Development Centre
Leto izida: 1998

Naslov dela: The Global Citizen
Avtor: Allahwerdi Helena
Kraj izida: Helsinki, Finska
Založba: Finnish UN Association
Leto izida: 1997

Naslov dela: ABC Teaching Human Rights: Practical Activities for Primary and Secondary 
Schools.
Kraj izida: Ženeva, Švica
Založnik: United Nations Centre for Human Rights
Čas izida: 1989
Jezik: številni jeziki
Vsebina: Knjiga je namenjena osnovnošolskim in srednješolskim učiteljem. V prvem delu 
knjige je uvod v metodične vidike poučevanja o človekovih pravicah. Drugi del obsega podatke 
o različnih državljanskih in političnih pravicah, ki izhajajo iz Splošne deklaracije človekovih 
pravic in se lahko uporabljajo kot izhodišče za šolske ure. Tretji del se poglablja v preostale 
človekove pravice, ki vključujejo mir, hrano, vodo, energijo, diskriminacijo itd. Na koncu knjige 
je dodatek, ki obsega veliko mednarodnih dokumentov in konvencij, povezanih s človekovimi 
pravicami.
Naslov: United Nations Centre for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 
1211 Geneva 10, Switzerland.
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Naslov dela: Image and Reality: Questions and Answers about the United Nations, how it 
works, and who pays for it.
Kraj izida: Združeni narodi, New York, ZDA
Založnik: United Nations Department of Public Information
Leto izida: 1993
Jezik: angleški, francoski in španski
Vsebina: Knjižica je napisana v obliki vprašanj in odgovorov in je preprost in uporaben vodič 
v delo Združenih narodov ter predstavlja njihovo vlogo, sestavo, pristojnosti, potek odločanja 
in financiranje.
Naslov: United Nations Publications, Sales Section, 2 United Nations Plaza, Room DC2-853, 
Dept. 421, New York NY 10017, USA
or, United Nations Publications, Sales Office and Bookshop, CH-1211, Geneva 10, Switzerland.

Naslov dela: Human Rights Education, Including Education for Democratic Values at School 
Level and Teacher Training, in the countries of Central and Eastern Europe: summary of exi-
sting programmes and needs
Kraj izida: Strasbourg, Francija
Založnik: Council of Europe (Svet Evrope)      
Leto izida: 1994      
Jezik: angleški
Vsebina: Novembra 1993 je imel Svet Evrope koordinacijski sestanek o programih sodelo-
vanja za države Srednje in Vzhodne Evrope. Programi so obsegali področje človekovih pravic 
vključno s poučevanjem demokratičnih vrednot na šolah in izobraževanjem učiteljev. Pred 
sestankom so bili vsi udeleženci, tako vladni kot nevladni predstavniki, naprošeni, naj pred-
stavijo svoje aktivnosti na tem področju, in ta dokument je povzetek teh predstavitev. Tako 
je skupno 19 držav iz Srednje in Vzhodne Evrope (vključno z bivšimi sovjetskimi republikami) 
in 16 nevladnih organizacij (nekatere med njimi tudi so tudi povezane z izobraževanjem o 
človekovih pravicah) s tega področja prispevalo imena kontaktnih oseb, naslove in podatke 
o že obstoječem, načrtovanem in potrebnem sodelovanju in izvajanju pomoči. Ta dokument 
torej obsega povzetek obstoječih programov in potreb na področju človekovih pravic v Sre-
dnji in Vzhodni Evropi.
Naslov: Human Rights Information Centre, Council of Europe, F - 67075 Strasbourg, Cedex, 
France.
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Naslov dela: Human Rights
Avtor: Selby, David
Kraj izida: Cambridge, Velika Britanija
Založnik: Cambridge University Press 
Leto izida: 1988 
Jezik: angleški
Vsebina: Knjiga je jasen uvod v človekove pravice. V začetku predstavi, kaj človekove pravice 
sploh so, mednarodne dogovore na tem področju ter različne vzhodno-zahodne in severno-
južne poglede. Knjiga obravnava tudi posamezne primere iz Južne Amerike, Sovjetske zveze 
ter z Zahoda. Na koncu knjige je analizirana tudi obramba človekovih pravic s strani Združenih 
narodov ter mednarodnih in lokalnih skupin. Knjiga obsega mnoge fotografije, karikature, 
zemljevide in diagrame, besedilu pa so dodana še posamezna vprašanja.
Naslov: Press Syndicate of the University of Cambridge, The Pitt Building, Trumpington 
Street, Cambridge CB2 1RP

Naslov dela: The Challenge of Human Rights Education
Avtor: Starkey, Hugh ed.
Kraj izida: Velika Britanija
Založnik: Cassell Educational Limited 
Leto izida: 1991 
Jezik: angleški
Vsebina: Zbirka esejev izpostavlja naraščajoče zanimanje za učenje o človekovih pravicah 
v Evropi. V njih vodilni izobraženci Evrope in Severne Amerike analizirajo ključna besedila o 
človekovih pravicah znotraj konteksta izobraževanja o človekovih pravicah ter sodobne soci-
alne in izobraževalne politike. Gradivo je predvsem teoretično, vendar pa se ves čas nanaša 
na resnične situacije in je praktično uporabno.
Naslov: Cassell Educational Limited, Villiers House, 41/47 Strand, London WC2N 5JE, UK

Viri za učitelje

V Sloveniji

Naslov dela: Etika in družba. Učbenik za 7. razred osnovne šole
Avtor: Milharčič-Hladnik, Mirjam 
Kraj izida: Ljubljana 
Založnik: DZS
Čas izida: 1999

Naslov dela: Državljanska vzgoja in etika. Delovni zvezek za 8. razred
Avtor: Justin, Janez… (et al.)
Kraj izida: Ljubljana 
Založnik: i2
Leto izida: 1999
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Naslov dela: Etika & družba: sedmi razred
Avtor: Justin, Janez… (et al.) 
Kraj izida: Ljubljana
Založba: i2
Leto izida: 1997

Naslov: Etika in družba : eksperimentalni priročnik za učence 7. in 8. razreda osnovne šole 
Avtor: Bezenšek, Jana...(et al.)
Kraj izida: Ljubljana 
Založnik: Primar
Leto izida: 1991

Naslov: Državljanska kultura. Priročnik za učitelje družboslovja v srednjih poklicnih šolah
Avtor: Bezenšek, Jana
Kraj izida: Ljubljana
Založnik: Zavod Republike Slovenije za šolstvo
Leto izida: 1999

Naslov: Kršitve in varstvo človekovih pravic
Avtor: Emeršič, Branka 
Kraj izida: Ljubljana
Založnik: Rokus
Leto izida: 1993

Naslov: Vzgojno-izobraževalni priročnik : zamisli,viri, metode in dejavnosti za neformalno 
medkulturno vzgojo in izobraževanje mladih in odraslih
Avtor: Brander, Pat… (et al.)
Kraj izida: Ljubljana 
Založnik: Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope pri Narodni in univerzitetni 
knjižnici: Skupnost dijaških domov Slovenije : Urad za mladino Republike Slovenije
Leto izida: 1998

Po svetu 
Naslov dela: Songs, Games and Stories from Around the World
Avtor: Goodman, H. ed.
Kraj izida: London 
Založnik: UNICEF-UK 
Čas izida: 1990 
Jezik: angleški
Vsebina: Zbirka pesmi (nekatere so v izvirnem jeziku z angleškim prevodom), zgodb in iger z 
dodano kaseto je načrtovana za otroke do osmega leta. Vključuje tudi fotografije in podatke 
o delu Unicefa. 
Naslov: UNICEF UK, 55 Lincoln’s Inn Fields, London WC2A 3NB, UK.
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Naslov dela: Keep Us Safe: A Project to Introduce the UN Convention on the Rights of the 
Child to 8-13 Year Olds
Avtor: UNICEF- UK; Save The Children Fund
Kraj izida: (London) 
Založnik: UNICEF- UK; Save The Children Fund 
Čas izida: 1990 
Jezik: angleški
Vsebina: Prva od treh knjig (ki jih spremlja tudi priročnik za učitelje) je namenjena otrokom 
med 8. in 13. letom starosti. Otrokom pomaga spoznavati Konvencijo o otrokovih pravicah. 
Knjiga se poglablja v tiste člene konvencije, ki govorijo o zaščiti otrok pred zlorabo in izko-
riščanjem. Vsaka lekcija se osredotoči na en člen in predstavlja različne dejavnosti (igre, 
karikature, delovne liste, besedila itd.) ter navodila za učitelja, kako naj jih izpelje v razredu. 
Knjiga obsega tudi seznam virov in koristnih naslovov. 
Naslov: UNICEF-UK, 55 Lincoln’s Inn Fields, London WC2A 3NB, UK.

Naslov dela: The Whole Child: A Project to Introduce the UN Convention on the Rights of 
the Child to 8-13 Year Olds
Avtor: UNICEF-UK ; Save The Children Fund
Kraj izida: (London) 
Založnik: UNICEF-UK ; Save The Children Fund 
Čas izida: 1990 
Jezik: angleški
Vsebina: Druga od treh knjig (ki jih spremlja tudi priročnik za učitelje) - glej prej omenjeno 
vsebino. 
Naslov: UNICEF-UK, 55 Lincoln’s Inn Fields, London WC2A 3NB, UK.

Naslov dela: It’s Our Right: A Project to Introduce the UN Convention on the Rights 
of the Child to 8-13 Year Olds
Avtor: UNICEF-UK; Save The Children Fund
Kraj izida: (London) 
Založnik: UNICEF-UK; Save The Children Fund 
Leto izida: 1990 
Jezik: angleški
Vsebina: Tretja od treh knjig (ki jih spremlja tudi priročnik za učitelje) - glej zgoraj omenjeno 
vsebino. 
Naslov: UNICEF-UK, 55 Lincoln’s Inn Fields, London WC2A 3BN, UK.
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Naslov dela: Teachers’ Handbook: Teaching the UN Convention on the Rights of the Child
Avtor: UNICEF-UK ; Save The Children Fund
Kraj izida: (London) 
Založnik: UNICEF-UK ; Save The Children Fund
Leto izida: 1990 
Jezik: angleški
Vsebina: To je knjiga, ki spremlja zbirko treh knjig o Konvenciji o otrokovih pravicah (omenje-
nih zgoraj) in je primerna za učitelje osnovnih šol. Obsega podrobne predloge, kako vključiti 
učenje o otrokovih pravicah v dele britanskega učnega načrta, predstavitev Unicefa in SCF-ja 
(ki sta skupaj tudi avtorja knjige), kratko zgodovino otrokovih pravic, opis načel in celotno 
besedilo konvencije, ki ga spremlja neuradni povzetek glavnih delov. 
Naslov: UNICEF-UK, 55 Lincoln’s Inn Fields, London WC2A 3NB, UK.

 
Naslov dela: Children and World Development: a Resource Book for Teachers
Avtor: Williams, Roy
Kraj izida: Velika Britanija
Založnik: UNICEF-UK and The Richmond Pub. Co Ltd 
Leto izida: 1987 
Jezik: angleški
Vsebina: Knjiga je za učitelje vir podatkov, povezanih z otroki, in nudi osnovne podatke, sta-
tistične podatke, zgodbe o posameznih primerih, fotografije in predloge, kje iskati dodatne 
vire. Njen namen je učitelje in učence ozavestiti in jih seznaniti z življenjskimi pogoji žensk in 
otrok v državah v razvoju. Sedem lekcij in dodatek obsegajo naslednje teme: svetovni položaj 
otrok, otroci v težkih pogojih, ženske in razvoj, otroci in svetovni položaj, otrokove pravice, 
Afrika: obravnava primera in otroci kot begunci. 
Naslov: UNICEF-UK, 55 Lincoln’s Inn Fields, London WC2A 3NB
The Richmond Publishing Co Ltd, Orchard Road, Richmond, Surrey TW9 4PD, England

Naslov dela: The Rights of the World’s Children
Kraj izida: Švica
Založnik: Simon Spivac 
Leto izida: 1989 
Jezik: angleški
Vsebina: Delo obsega obravnave primerov, učne ure, vprašanja za vodenje razrednih razgo-
vorov, igre vlog in druge podatke skupaj z nasveti glede starosti otrok. Gradivo je razdeljeno 
v osem delov, ki pokrivajo naslednje teme: identiteta, hrana in varnost, izobraževanje in kre-
ativno izražanje, družina, enakost, nasilje, vojna in pravo.
Naslov: UNICEF, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland
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Naslov dela: Dimensions of Childhood: A Handbook for Social Education at Sixteen Plus
Avtor: Smith, Lesley
Kraj izida: London
Založnik: Health Education Authority and UNICEF-UK  
Leto izida: 1988 
Jezik: angleški 
Vsebina: Namen tega priročnika za učitelje je razširiti razumevanje in spoštovanje otroštva 
in družbe, v kateri živijo predstavnik večih kultur. Delo se prav tako poglablja v otroštvo glede 
na politične in gospodarske vplive kot tudi glede na narodnost, spol in razred, ki mu otrok 
pripada, prav tako pa predstavi tudi razne fizične in sorodstvene kontekste, pomembne za 
odraščanje. Najbolj pogosti učni metodi v knjigi sta delo v skupinah in metoda odkritja, saj 
dovoljujeta udeležencem osebno izbiro tematike, izhajajoč iz šestih “dimenzij” otroštva, ki so: 
Širom po svetu, Več kultur na skupnem prostoru, Socialna in gospodarska, Spol, Zgodovinska 
in Skrita (skupine z roba). 
Naslov: Health Education Authority, Hamilton House, Mabledon Place, London WC1H 9TX; 
in: UNICEF-UK, 55 Lincoln’s Inn Fields, London WC2A 3NB, UK
 
Naslov dela: Human Rights
Avtor: David Shiman
Kraj izida: Denver, ZDA
Založnik: Centre for Teaching International Relations, University of Denver.
Leto izida: 1993
Jezik: angleški
Vsebina: Priročnik (155 strani) predstavlja različne aktivnosti za mladino nad 12 let in odrasle. 
Tematsko vključuje pravice otrok in žensk, holokavst, smrtno kazen, begunce in rasno tematiko.
Naslov: Centre for Teaching International Relations, University of Denver, Colorado 80208, 
USA.

Naslov dela: Human Rights for All
Avtor: Edward L. O’Brien, Eleanor Greene, David McQuoid-Mason
Kraj izida: Minneapolis/St. Paul, ZDA
Založnik: National Institute for Citizen Education in the Law
Leto izida: 1996
Jezik: angleški
Vsebina: Knjiga (162 strani) je prvotno namenjena za uporabo na srednjih šolah v Združenih 
državah in je splošno uporaben uvod v človekove pravice in dolžnosti, prav tako pa izpostavlja 
naslednje teme: udeležba v demokraciji, državna varnost in človekove pravice, socialne in 
gospodarske pravice. Osredotoča se na zakonite vidike ter obrazloži vlogo določenih nevla-
dnih organizacij, kot je Amnesty International, regionalnih medvladnih organizacij, kot je Svet 
Evrope, in mednarodnih vladnih organizacij, kot so Združeni narodi. 
Naslov: West Publishing Company, 610 Opperman Drive, P.O. Box 64526, St. Paul, MN 
55164-526, USA
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Naslov dela: Creative Conflict Resolution: More than 200 Activities for Keeping Peace in 
the Classroom.
Avtor: William Kreidler
Kraj izida: Illinois, ZDA
Založnik: Scott, Foresman and Company
Leto izida: 1984
Jezik: angleški
Vsebina: 20 primerov problematičnih situacij z rešitvami za uporabo v razredu ter 200 ak-
tivnosti in iger.
Naslov: Good Year Books, Department GYB, 1900 East Lake Avenue, Glenview, Illinois 
60025, USA

Naslov dela: The Prejudice Book: Activities for the Classroom
Avtor: David A.Shiman
Kraj izida: New York
Založnik: Anti-Defamation League
Čas izida: 1994
Jezik: angleški
Vsebina: Na 176 straneh se nahaja 37 aktivnosti za starejše otroke, ki prepoznavajo in se 
soočajo s stereotipi, posplošitvami in predsodki vseh vrst.
Naslov: ADL, 823 United Nations Plaza, 10017 New York, NY USA

Naslov dela: Educating for Character: How our Schools can Teach Respect and Responsibility 
Avtor: Thomas Lickona
Kraj izida: New York
Založnik: Bantam Books
Čas izida: 1992
Jezik: angleški
Vsebina: Vključuje strategije za poučevanje otrok in se tematsko navezuje na reševanje spo-
rov, izboljšanje moralnih vrednot v šolah in začetke demokratične šolske oblasti.
Naslov: Bantam Books, 666 Fifth Avenue, New York, NY 10103, USA 
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Naslov dela: Educating for Human Dignity: Learning About Rights and Responsibilities
Avtor: Betty A. Reardon
Kraj izida: Philadelphia
Založnik: University of Pennsylvania Press
Čas izida: 1995
Jezik: angleški
Vsebina: Podroben učbenik za učitelje, ki izpostavi namene in pristope k učenju o človekovih 
pravicah ter obsega mnoge dejavnosti za delo v razredu. Naloge in dejavnosti so razdeljene 
na dele glede na starostne skupine: razredna stopnja, predmetna stopnja in srednja šola, ter 
pokrivajo veliko tem, povezanih z izobraževanjem o človekovih pravicah, kot so: diskrimina-
cija, otrokove pravice in mednarodni standardi človekovih pravic. V učbeniku je tudi veliko 
uporabnega gradiva, saj vključuje filme, Splošno deklaracijo človekovih pravic, Konvencijo o 
odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, Konvencijo o otrokovih pravicah ter dodatke. 
Naslov: University of Pennsylvania Press, 423 Guardian Drive, Philadelphia, PA 19014-6097, 
USA

Naslov dela: Human Rights for Children: A Curriculum for Teaching Human Rights to Chil-
dren Ages 3-12.
Avtor: Amnesty International Human Rights for Children Committee
Kraj izida: ZDA
Založnik: Kiran S. Rana
Čas izida: 1992
Jezik: angleški.
Vsebina: Knjiga je razdeljena na deset delov. Vsak del je posvečen enemu načelu Deklara-
cije otrokovih pravic Združenih narodov. Dejavnosti v knjigi so namenjene za uporabo pri 
pouku tujih jezikov, sociologije, zgodovine, matematike, umetnosti in telesne vzgoje. Naslov: 
Amnesty International Human Rights for Children Committee. P.O. Box 110864, Tacoma, 
WA 98411, USA.

Naslov dela: Our World, Our Rights
Avtor: Brown, Margot ed.
Kraj izida: London
Založnik: Amnesty British Section, 99-119 Rosebery Ave, London EC1R 4RE, UK. 
Leto izdaje: 1995
Jezik: angleški
Vsebina: Učbenik (161 strani) za osnovno šolo seznanja s Splošno deklaracijo o človekovih 
pravicah s pomočjo različnih aktivnosti. Učbenik obsega delovne liste in drugo gradivo (se 
lahko fotokopira), ki temelji na zgodbah, resničnih podatkih in ilustriranih problematičnih si-
tuacijah ter obravnava tako pravice v razredu kot tudi v širšem kontekstu. V učbeniku so tudi 
podatki o človekovih pravicah in o izobraževanju o človekovih pravicah, namenjeni učiteljem. 
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Publikacije Urada visokega komisarja ZN za človekove pravice (večina je brezplačnih) 
lahko naročite v celoti ali po izbiri na naslovu (prosijo, da označite željeni jezik: angleški, 
španski ali francoski). Seznam publikacij je objavljen na njihovih spletnih straneh. 
Elektronska pošta: webadmin.hchr@unog.ch
Spletna stran: www.unhchr.ch





Prvi koraki
Druga, dopolnjena izdaja

Naslov izvirnika:
First Steps: A manual for Starting Human Rights Education

Avtor: 
Human Rights Education Team, Amnesty International IS

Amnesty International Index Number: POL 32/04/95

Založila in izdala:
Amnesty International Slovenije

Direktorica:
Nataša Posel

Urednici:
Kristina Božič in Simona Kemperle

Pregled:
Alenka Elena Begant, prof.

Kristina Božič
Simona Kemperle

Prevod in priredba:
Alenka Elena Begant, prof.

Mojca Primorac, prof.
Vlasta Vrhovec

mag. Marija Zlatnar Moe

Priprava za tisk:
RumenaPika

Tisk
Tiskarna Pleško d.o.o.

2000 izvodov

Projekt so finančno podprli:

Mobitel, Telekomunikacijske storitve, d.d.
Krka, d.d., Novo mesto
Elektro Ljubljana d.d.
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Amnesty International Slovenije
Beethovnova 7
1000 Ljubljana
T: +386 1 426 93 77 F: +386 1 426 93 65
E: amnesty@amnesty.si W: www.amnesty.si

Amnesty International je mednarodna, ne-
vladna in nepolitična organizacija običajnih 
ljudi, ki se zavzemajo za spoštovanje člove-
kovih pravic.
Razkrivamo zlorabe, izobražujemo in mobi-
liziramo javnost ter pomagamo spreminjati 
družbo v varnejši svet.
Organizacija Amnesty International je leta 
1977 prejela Nobelovo nagrado za mir, ob 
30. obletnici Splošne deklaracije človekovih 
pravic pa nagrado Združenih narodov za člo-
vekove pravice.
Amnesty International Slovenije deluje od 
leta 1988. Obiščite nas na www.amnesty.si. 


