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Language is a human right  

Język to prawo człowieka 
 

Some obvious things / Kilka rzeczy 
oczywistych 



Education shall be directed to the full development of the 
human personality and to the strengthening of respect for 
human rights and fundamental freedoms. It shall promote 
understanding, tolerance and friendship among all nations, racial 
or religious groups, and shall further the activities of the United 
Nations for the maintenance of peace. 
Nauczanie winno mieć na względzie pełny rozwój osobowości 
ludzkiej oraz umacnianie poszanowania praw człowieka 
i podstawowych wolności. Powinno ono służyć popieraniu 
zrozumienia, tolerancji i przyjaźni między wszystkimi narodami 
oraz wszystkimi grupami rasowymi lub religijnymi, jak również 
powinno wspierać działalność Narodów Zjednoczonych dla 
utrzymania pokoju. 
 
 

Some obvious things / Kilka rzeczy 
oczywistych 



 

Human rights start with breakfast 

Prawa człowieka zaczynają się od 
śniadania 

Leopold Senghor 

Some obvious things / Kilka rzeczy 
oczywistych 



"...educational programmes and activities that focus on 
promoting equality in human dignity, in conjunction with 
other programmes such as those promoting intercultural 
learning, participation and empowerment of minorities" 

„(...) programy i zajęcia edukacyjne, które skupiają się na 
promowaniu równości w godności ludzkiej, w połączeniu z 
innymi programami, takimi jak programy promujące edukację 
międzykulturową, uczestnictwo i wzmocnienie pozycji 
mniejszości”.  

 

Human rights education  
 Edukacja o prawach człowieka 



Competences / Kompetencje 

Knowledge 
Wiedza 

Attitudes and 
values 

Postawy  

i wartości 

Skills 

Umiejętności 

Competences 

Kompetencje 



Develops competences needed in multicultural society / 
Rozwija kompetencje potrzebne do życia w 
społeczeństwie wielokulturowym 

Helps to manage diversity / Pomaga w radzeniu sobie z 
różnorodnością 

Involves different partners / Angażuje różnych partnerów 

Creates opportunites for genuine participation / Stwarza 
możliwości prawdziwego uczestnictwa 

Sometimes can be fun / Czasami może być zabawą 

 

Human rights education  
Edukacja o prawach człowieka 



 

 

All-school approach / Zaangażowanie całej szkoły 

School living library / Szkolna żywa biblioteka 

Compass / Kompas 

 

Practices / Praktyki 



Citizens in a democracy need intercultural skills for 
living in communities where cultural diversity is the 

norm. They  need critical cultural awareness to 
understand the world around them and challenge 

injustice, complacency, social exclusion and 
unwarranted discrimination. The construction of a 

peaceful, democratic and multicultural Europe requires 
plurilingual citizens. 

Hugh Starkey 


