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A. Przeznaczenie kursu
Program „Odkrywamy Prawo Humanitarne” został stworzony przez Międzynarodowy Komitet
Czerwonego Krzyża, w Polsce jest wdrażany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Polski
Czerwony Krzyż.
Kurs e-learningowy przeznaczony jest dla nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami na
poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, którzy chcą zdobyć wiedzę, aby w ramach swoich
przedmiotów prowadzić zajęcia z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów
zbrojnych.

B. Cele kształcenia
•
•

Zdobycie wiedzy dotyczącej międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów
zbrojnych.
Nabycie praktycznych umiejętności związanych z prowadzeniem lekcji w ramach „OPH”
poprzez wykorzystanie, adaptowanie materiałów przygotowanych i udostępnionych na
platformie e-learningowej przez PCK.
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C. Treści kształcenia
Uczestnik kursu pozna:
1. Perspektywę humanitarną:
• co może zrobić przypadkowy świadek?
• analizę zachowań humanitarnych
• dylematy przypadkowego świadka
2. Ograniczenia w konflikcie zbrojnym:
• ograniczanie zniszczeń wojennych
• kodeksy zachowań i tradycje
• dzieci-żołnierze
• broń
• szeroki dostęp do broni
3. Prawo w działaniu:
• wskazanie przypadków łamania MPH
• z perspektywy żołnierzy
• kto jest odpowiedzialny za przestrzeganie MPH
• studium przypadku: My Lai
4. Postępowanie w przypadku łamania prawa:
• podstawy i możliwości postępowania w przypadku naruszania MPH
• możliwości sądowe
• możliwości pozasądowe
5. Działania dotyczące konsekwencji konfliktu zbrojnego:
• potrzeby wynikające ze zniszczeń wojennych
• planowanie obozu przejściowego dla osób wysiedlonych z powodu konfliktu
zbrojnego
• ochrona więźniów
• etyka działań humanitarnych

D. Schemat szkolenia
Szkolenie trwa pięć tygodni i ma charakter e-learningowy (wyłącznie samokształceniowy). Kursy
odbywają się cyklicznie (8 edycji). Warunkiem rozpoczęcia danej edycji jest zgłoszenie się
minimum 5 osób. Jeśli takiego minimum nie będzie, osoby takie, jeśli wyrażą zgodę, mogą
zapisać się na kolejną edycję. Kurs jest przewidziany na 50 godzin samodzielnej pracy.
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E. Osiągnięcia
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie posiadać:
•

wiedzę dotyczącą międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych;

•

wiedzę na temat sposobów prowadzenia lekcji w ramach „OPH” z wykorzystaniem
i adaptowaniem materiałów przygotowanych i udostępnionych na platformie.

F. Warunki ukończenia kursu
Praca podczas kursu
•

Każdy Uczestnik ma 5 tygodni od dnia rozpoczęcia właściwej edycji kursu, aby móc
zapoznać się z materiałami w poszczególnych modułach, które stają się widoczne dla
niego w każdy kolejny poniedziałek od godziny 10.00.

Test końcowy
•

Test końcowy zawiera 40 pytań wielokrotnego wyboru, które są dobierane losowo
i oceniane 0-1. Test można rozwiązać od momentu otwarcia ostatniego z modułów
każdej edycji kursu. Czas rozwiązania testu to 50 minut – nie ma możliwości jego
powtórzenia, dlatego ważna jest decyzja o jego rozpoczęciu. Do testu można podejść
dwukrotnie. Jednak druga próba jest możliwa dopiero po upływie 24 godzin po
zakończeniu pierwszego podejścia. Pod uwagę brana jest najlepsza ocena z dwóch prób.

•

Ocenę pozytywną otrzymuje Uczestnik, jeżeli zdobędzie 30 punktów, to znaczy odpowie
poprawnie na 30 pytań.

•

Uczestnik jest przygotowany do testu, jeśli zapoznał się z materiałami zawartymi
w poszczególnych modułach kursu.
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Certyfikat
•

Uczestnik otrzymuje certyfikat, jeżeli otrzymał 30 punktów z testu końcowego.

•

Certyfikaty będą rozsyłane dwukrotnie:
 Po zakończeniu IV edycji – po 01.12.2013 r.
 Po zakończeniu VIII edycji – po 16.02.2014 r.

Certyfikat z wyróżnieniem
•

Aby uzyskać certyfikat z wyróżnieniem należy przygotować i przesłać (na opracowanym
przez Organizatorów wzorze) we wskazane miejsce w kursie scenariusz (konspekt)
przykładowej lekcji. Przesłanie scenariusza następuje w czasie trwania ostatniego
modułu. Do scenariusza mogą być dołączone dodatkowe materiały, np. prezentacja
w Power Point. Przesłane prace są oceniane przez samych Uczestników danej edycji
kursu. Ilość wyróżnionych prac ocenia się w następujący sposób:
 z każdej pięcioosobowej grupy Uczestników wyróżnione zostaną trzy scenariusze,
te, które otrzymają najwięcej głosów (zostaną one opublikowane i będą dostępne
dla wszystkich korzystających z Internetu). TYLKO te osoby otrzymają certyfikat
z wyróżnieniem.
 Uczestnik oświadczy (wypełniając na stronie stosowne potwierdzenie), iż jego
konspekt, scenariusz i materiały dodatkowe są oryginalne i w niczym nie
naruszają praw osób trzecich.

Ankieta ewaluacyjna
• Wypełnienie ankiety ewaluacyjnej – dobrowolne, ale pożądane 

G. Czas trwania kursu:
Wykaz planowanych edycji kursu.
Edycja I – 16.09.2013 – 20.10.2013
Edycja II – 30.09.2013 – 03.11.2013
Edycja III – 14.10.2013 – 17.11.2013
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Edycja IV – 28.10.2013 – 01.12.2013
Edycja V – 11.11.2013 – 15.12.2013
Edycja VI – 25.11.2013 – 29.12.2013
Edycja VII – 09.12.2013 – 12.01.2014
Edycja VIII – 13.01.2014 – 16.02.2014
Jak wziąć udział w kursie? Kilka kroków:
1. Zapoznać się z sylabusem kursu – udział w szkoleniu oznacza wyrażenie zgody na
warunki uczestnictwa zawarte w niniejszym dokumencie.
2. Założyć konto na platformie e-learningowej – www.oph.ore.edu.pl (osoby, które założyły
wcześniej konta na stronie e-kursy.ore.edu.pl mogą używać takiego samego loginu
i hasła).
3. Wypełnić kwestionariusz udziału w danej edycji i wysłać go do organizatorów (na
platformie będzie on widoczny po zalogowaniu w górnym, lewym rogu ekranu).
Uczestnik widzi TYLKO jedną, kolejną edycję kursu.
4. Po przesłaniu kwestionariusza Uczestnik otrzyma instrukcję dalszego postępowania.
5. Na wybraną edycję kursu można zapisać się od dnia rozpoczęcia edycji poprzedniej, a
najpóźniej można to zrobić do dnia rozpoczęcia danej edycji kursu, do godziny 23.55.
6. Kurs rozpoczyna się, każda edycja kursu i kolejne moduły w kursie, w poniedziałek
o godzinie 10.00.

H. Szczegółowy program kursu
1. Moduł I (10 godzin)
• zrozumienie wpływu, jaki przypadkowy świadek może wywrzeć na działania
innych osób;
• poznanie przykładowych sytuacji przemocy, w których przypadkowi świadkowie
podejmowali działania w celu ochrony życia lub godności człowieka,
• nabycie praktycznych umiejętności związanych z prowadzeniem lekcji
„Perspektywa humanitarna”.
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2. Moduł II (10 godzin)
• wzbogacenie wiedzy o ograniczeniach w konflikcie zbrojnym (o zniszczeniach
wojennych, o kodeksach zachowań w razie konfliktów zbrojnych, o dzieciachżołnierzach oraz o broni),
• nabycie praktycznych umiejętności związanych z prowadzeniem lekcji
„Ograniczenia w konflikcie zbrojnym”.
3. Moduł III (10 godzin)
• wzbogacenie wiedzy na temat przypadków łamania MPH oraz przestrzegania
MPH;
• rozwinięcie umiejętności wskazania naruszeń MPH;
• rozpoznawanie w jaki sposób jedno naruszenie prawa prowadzi do kolejnego,
• nabycie praktycznych umiejętności związanych z prowadzeniem lekcji „Prawo
w działaniu”.
4. Moduł IV (10 godzin)
• wzbogacenie wiedzy na temat postępowań w przypadku naruszania MPH
(o możliwościach sądowych i pozasądowych),
• nabycie praktycznych umiejętności związanych z prowadzeniem lekcji
„Postępowanie w przypadku łamania prawa”.
5. Moduł V (10 godzin)
• wzbogacenie wiedzy o działaniach dotyczących konsekwencji konfliktu zbrojnego
(o planowaniu obozu przejściowego, o ochronie więźniów, o etyce działań
humanitarnych),
• nabycie praktycznych umiejętności związanych z prowadzeniem lekcji „Działania
dotyczące konsekwencji konfliktu zbrojnego”.

I. Wsparcie w trakcie kursu
Waldemar Krawiec
Kontakt mailowy: waldemar.krawiec@ore.edu.pl
W odrębnym forum, otwartym dla Uczestników, będzie można zadawać pytania dotyczące
działania platformy i oczekiwać wsparcia w posługiwaniu się narzędziem. Przedstawiciel ORE.
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Magdalena Stefańska
Kontakt mailowy: magdalena.stefanska@pck.org.pl
Udziela odpowiedzi merytorycznych związanych z realizacją treści prezentowanych na
platformie. Przedstawiciel PCK.

J. Narzędzia stosowane podczas kursu
•

Platforma e-learningowa.

•

Edytor tekstu, np. MS Word.

•

Przeglądarka internetowa zalecana Mozilla Firefox, Adobe Reader.
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