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WSPÓLNIE Z KILKOMA SZKOŁAMI OBCHODZILIŚMY DZIEŃ
PRAW CZŁOWIEKA
Światowy Dzień Praw Człowieka przypada na 10 grudnia. W naszym powiecie obchodzony był
przez kilka dni.
W ramach obchodów Światowego Dnia Praw Człowieka w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Lubani w dniu 11.12.2017r na głównym korytarzu przygotowano gazetkę informacyjną. Następnie 12.12.2017r
uczniowie na lekcjach z wychowawcą zostali zapoznani z historią powstania Deklaracji Praw Człowieka. Nauczyciele
przybliżyli uczniom także zapisane w niej prawa.
Uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej również zaangażowali się w działania
związane z tym świętem. O prawach człowieka porozmawiali wspólnie na godzinie wychowawczej, a następnie w grupie
wykonali tematyczną gazetkę na szkolnym korytarzu. Działania te miały na celu szerzenie wiedzy o prawach człowieka
i uświadomienie, jak często są one łamane.
Plakat przygotowali także uczniowie klasy II gimnazjum ze Szkoły Podstawowej w Kurzeszynie.
Tematyka praw człowieka, przypadki ich łamania omawiane były także na spotkaniu w Szkole Podstawowej w Knopnicy
(pisaliśmy o tym 12.12.2017r.)
Uczennice klasy I Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Reymonta w Rawie Mazowieckiej, w ramach projektu z
przedmiotu podstawy przedsiębiorczości – zorganizowały akcję pisania listów stając w ten sposób w obronie praw
człowieka. Światowa akcja pisania listów w obronie praw człowieka organizowana jest co roku przez Amnesty
International a jej zwieńczeniem jest międzynarodowy maraton pisania listów przypadający na dzień 10 grudnia.
Dziękujemy za właczenie się w akcję i przesłanie informacji. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku do obchodów
Światowego Dnia Praw Człowieka przyłączy się jeszcze więcej szkół w naszym powiecie.
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