Tematy i zagadnienia z WOS zakres podstawowy
semestr drugi
Dział III. PRAWA CZŁOWIEKA
1. Czym są prawa człowieka?








prawa człowieka i ich charakter
historia praw człowieka
Powszechna deklaracja praw człowieka
generacje praw człowieka
prawa człowieka - dokumenty
prawa człowieka - instytucje.
Konwencja praw dziecka

2. Międzynarodowy system ochrony praw człowieka








system ochrony praw człowieka (Organizacja Narodów
Zjednoczonych, Rada Europy, Unia Europejska)
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu i jego
zadania
Europejska Karta Społeczna
Urząd Komisarza Praw Człowieka Rady Europy
Unia Europejska a prawa człowieka
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
Prawa człowieka a organizacje pozarządowe (Amnesty
International, Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża,
Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Human Rights Watch)

3. Ochrona praw i wolności w Polsce







prawa człowieka w Konstytucji RP
Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich
Urząd Rzecznika Praw Dziecka
prawo do prywatności
prawa jednostki w kontaktach z mediami
skarga konstytucyjna

4. Łamanie praw człowieka








przyczyny łamania praw człowieka
międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych
łamanie praw kobiet
łamanie praw dziecka
wolność wyznania
problem uchodźców
łamanie praw człowieka w Europie (nacjonalizm, szowinizm,
rasizm, antysemityzm, ksenofobia)
 dopuszczalne ograniczenie praw człowieka

Dział IV. EDUKACJA I PRACA
1. System edukacji w Polsce








charakterystyka polskiego systemu edukacji
zadania MEN i samorządów
zadania szkoły
statut i inne szkolne dokumenty
prawa i obowiązki uczniów
postępowanie w sytuacji złamania praw ucznia
konsekwencje niedopełniania obowiązków szkolnych

2. Polskie szkoły wyższe










organizacja studiów – system boloński
zalety i wady systemu bolońskiego
wybór kierunków studiów
zasady przyjmowania kandydatów na uczelnie wyższe
warunki przyjęć na uczelnie
charakterystyka wybranych kierunków studiów
kształcenie ustawiczne
edukacyjne programy unijne
program Comenius

3. Kształcenie za granicą





możliwości kształcenia za granicą
charakterystyka kształcenia wyższego w wybranych krajach UE
matura międzynarodowa
program matury międzynarodowej

4. Podróżowanie po Europie i świecie






obywatel w podróży
utrata dokumentów za granicą
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
strefa Schengen i jej granice
charakterystyka zjawiska terroryzmu

5. Praca w Polsce i za granicą


praca młodzieży w UE








dziecko i młodociany a problem podejmowania pracy
praca młodocianych w Polsce
praca w Wielkiej Brytanii
podatki i umowy
Europass
powrót do kraju

