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ogólnych zasad

szkoły przyjaznej

prawom człowieka

Dbamy o przestrzeganie
równości, godności,
szacunku i budowanie
społeczności wolnej
od dyskryminacji.

Zapewniamy środowisko
nauki, w którym są
przestrzegane prawa
człowieka.

Jesteśmy włączane
i włączani we
wszystkie aspekty
życia szkoły.

Dążymy do realizacji
podstawowych
praw człowieka
w szkole (osobistych,
ekonomicznych,
społecznych
i kulturalnych).

Zachęcamy siebie i innych
do dobrowolnego,
aktywnego i świadomego
uczestnictwa
w codziennym życiu
szkoły.

Zapewniamy dostęp
do informacji
niezbędnych do
świadomego udziału
w życiu szkoły.

Popieramy zasady
uczciwości, szacunku
i przejrzystości
we wszystkich
działaniach szkoły.

Czynimy prawa
człowieka integralną
częścią wszystkich
obszarów programu
i metod nauczania.

W naszej szkole
możemy realizować
swój potencjał
przez edukację bez
względu na pozycję
społeczną.

Bezpieczeństwo
i ochrona dobra
wspólnego jest
naszą wspólną
odpowiedzialnością.

Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swej godności i w swych prawach.
Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec
innych w duchu braterstwa.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, art. 1

Drogie Nauczycielki, Drodzy Nauczyciele!
Przekazujemy Wam zeszyt z pięcioma przykładowymi scenariuszami zajęć, które
możecie wykorzystać w pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą do edukacji
na rzecz praw człowieka – praw dziecka. Scenariusze te pomogą zrozumieć młodym ludziom, czym są prawa człowieka i godność osobowa oraz gdzie przebiegają
granice praw człowieka.
Prawa człowieka mają związek z każdym aspektem naszego życia. Łamanie praw
człowieka jest w istocie przyczyną niemal wszystkich problemów we współczesnym świecie: przemocy, ubóstwa, globalizacji, degradacji środowiska, nierówności ekonomicznych i bezprawia.
Każda forma przemocy narusza podstawową potrzebę każdego dziecka do życia
w poczuciu bezpieczeństwa. Z tą potrzebą skorelowane są prawo do bezpieczeństwa i prawo do życia.
Prawa dziecka to prawa człowieka.
Prawa dziecka wynikają z godności i niepowtarzalności dziecka jako jednostki
ludzkiej. Wydzielenie kategorii praw dziecka spośród praw człowieka wynika
przede wszystkim z faktu, iż dzieci winny być otoczone szczególną troską i specjalną ochroną.
O prawach dziecka, podobnie jak o prawach człowieka, mówi się w relacji władza
– jednostka. Władzę w szkole reprezentuje kadra pedagogiczna i dyrekcja. Jeśli
dziecko ma prawo, to znaczy, że państwo powinno zapewnić mu możliwość korzystania z tego prawa. Na przykład prawo do nauki oznacza, że państwo gwarantuje każdemu dostęp do edukacji, opracowuje programy nauczania, kształci
nauczycieli. Państwo tworzy system edukacji i przepisy regulujące jego funkcjonowanie. Podobnie jest z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży
w szkole – to obowiązek władzy, żeby tworzyć systemy i przepisy zapewniające
bezpieczne środowisko nauki i wychowania, wolne od przemocy, wykluczenia,
dyskryminacji. Pierwszym bardzo ważnym krokiem w tym kierunku jest dostarczanie wiedzy i rozwijanie umiejętności społecznych.
Edukacja w zakresie praw człowieka – edukacja na rzecz praw człowieka, to
nie tylko nauczanie o tym, czym są prawa człowieka, to przede wszystkim kreowanie rzeczywistości, w której te prawa będą respektowane i każdy człowiek
będzie uczciwie traktowany, to kształtowanie postaw odpowiedzialności i szacunku oraz poszanowanie takich wartości jak sprawiedliwość, wolność, równość. To wychowywanie młodego człowieka w duchu demokracji, człowieka,
który będzie szanował wolę większości, a jednocześnie dostrzegał i szanował
tych, którzy są w mniejszości, są słabsi. Właśnie w ochronie tych słabszych zawiera się przecież cały sens praw człowieka. Prawa człowieka obejmują także
ochroną osoby należące do różnych społecznych grup mniejszościowych narażonych na dyskryminację.
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Prawa dziecka – prawa człowieka przysługują każdemu dziecku i nie zależą od
wykonywanych przez nie obowiązków. Praw człowieka nie można pozbawić, czy
zawiesić. Jeżeli dzieci nie wywiązują się z powierzonych im obowiązków, mogą
ponieść konsekwencje, mogą być pozbawione przywilejów lub nagród, ale nie
praw.
Warto już od najmłodszych lat uczyć dzieci i młodzież o przysługujących im prawach oraz mechanizmach ochrony i dochodzenia tych praw. Jest to bardzo ważny
element wychowania młodego człowieka świadomego własnych praw i wolności,
jednocześnie szanującego i respektującego prawa i wolności innych ludzi, wśród
których żyje i dorasta.
Warto mieć swój wkład w ten proces. Bardzo zachęcamy Was do podjęcia takiej
pracy wspólnie z Waszymi uczennicami i uczniami.
Izabela Podsiadło-Dacewicz
koordynatorka projektu, WCIES
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2.1.
Imię każdego człowieka

temat	
godność,

poczucie własnej wartości, empatia,
przeciwdziałanie przemocy, reagowanie

opracowanie scenariusza: Dominika Sadowska

wstęp

Godność jest jak imię każdego człowieka. Dzięki zajęciom uczennice i uczniowie
uświadomią sobie jej przyrodzony, niepodzielny i niezbywalny charakter. Zastanowią się nad sytuacjami i konkretnymi zachowaniami, które mogą być przez
nich samych albo przez inne osoby odbierane jako naruszające godność człowieka. Podczas zajęć wypracują także katalog sposobów reagowania na takie sytuacje z pozycji zarówno osoby, która doświadcza takich naruszeń, jak i świadków
sytuacji, w których dochodzi do naruszenia godności człowieka.

wiek	Scenariusz jest przeznaczony dla uczennic i uczniów klas II–VI szkoły

podstawowej.
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cele

planowane
efekty

metody

wiedza
▶ Zwiększenie i uwspólnienie
wiedzy na temat godności
człowieka.
▶ Dostarczenie wiedzy na
temat sposobów reagowania
w sytuacjach naruszenia
godności, także z pozycji osoby
będącej świadkiem takich
naruszeń.

umiejętności
▶ Kształtowanie umiejętności
rozpoznawania sytuacji
naruszającej godność człowieka.
▶ Kształtowanie umiejętności
reagowania w sytuacjach
naruszających godność
człowieka, także z pozycji
osoby będącej świadkiem takich
naruszeń.

postawy
▶ Rozbudzenie wrażliwości na
naruszenia godności człowieka.
▶ Uświadomienie znaczenia
godności w życiu każdego
człowieka.

Po zajęciach uczennice i uczniowie będą:

▶ znali i rozumieli pojęcie godności człowieka,
▶ potrafili rozpoznawać zachowania mogące naruszać godność człowieka,
▶ znali sposoby reagowania na naruszenia godności swojej i innych.
▶ burza mózgów
▶ praca plastyczna z dużym arkuszem papieru
▶ dyskusja moderowana

czas trwania
zajęć

1 x 45 minut

wielkość
grupy

klasa szkolna

materiały
pomocnicze

▶ dwa duże arkusze papieru (szary papier albo papier flipchartowy)
▶ kolorowe kredki
▶ samoprzylepne karteczki post-it w dwóch kolorach
▶ duży papierowy talerz jednorazowy albo duże koło wycięte wcześniej ze sztywnego papieru
▶ taśma klejąca
▶ kredki, flamastry, markery

załączniki

▶ Załącznik nr 1: Czym jest godność?

2.1. | imię każdego człowieka

Przebieg
zajęć

1.

godność to imię każdego człowieka

• Zaproś uczennice i uczniów do wspólnych rozważań na temat godności człowie-

ka. Powiedz, że celem zajęć będzie wspólna refleksja na temat godności każdego z nas i jej roli w codziennym życiu. Poproś osoby uczestniczące w zajęciach,
aby na dużym arkuszu papieru odrysowały kontur koleżanki albo kolegi z klasy (kredkami, ponieważ mazaki mogą pobrudzić ubranie). Ewentualnie mogą po
prostu narysować symbolicznego ludzika na arkuszu papieru. Ludzik będzie ich
klasowym Przyjacielem. Powieś rysunek w widocznym dla wszystkich miejscu.
Poproś, aby uczennice i uczniowie nadali ludzikowi dobre imię, pamiętając, że to
imię dla ich Przyjaciela. Zachęć osoby uczestniczące do dyskusji na temat znaczenia imienia, wykorzystując poniższe pytania:
▷ Czy łatwo było nadać imię ludzikowi?
▷ Czego dotyczyły trudności?
▷ Czy, Waszym zdaniem, podobnych trudności doświadczają rodzice, kiedy na-

dają imiona swoim dzieciom?

▷ Po co jest nam imię? Jaką rolę odgrywa w naszym życiu?
▷ Czy można zmienić imię? Kiedy tak się dzieje?
▷ Czy każdy człowiek ma jakieś imię, czy są osoby, które nie mają żadnego

imienia?

▷ Co oznacza pojęcie „stracić/odzyskać dobre imię”?
▷ Co oznacza pojęcie „naruszyć czyjeś dobre imię”?

Wyjaśnij uczennicom i uczniom pojęcie godności osobistej i godności osobowej
zawarte w Załączniku nr 1. Zapytaj, czy osoby uczestniczące w zajęciach widzą
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związek między godnością a imieniem człowieka? Wyjaśnij, co oznacza pytanie:
„Czy mogę prosić pani/pana godność?”. Podpowiedz, że tak jak imię, każdy człowiek ma również godność – i tak jak imienia, nie może jej stracić. Nikt nie może
nam zabrać godności, choć są sytuacje, kiedy czujemy, że jest nam ona odbierana. Zastanówcie się wspólnie, jakie to mogą być sytuacje? Podkreśl podobieństwa
między ,,naruszeniem dobrego imienia” a ,,naruszeniem godności”.

2.

naruszenie godności
Poproś osoby uczestniczące w zajęciach, żeby przypomniały sobie sytuacje, kiedy
ktoś naruszył ich godność. Zapytaj, czego do tego użył? Słów? Siły? Plotki? Może
czegoś innego? Zapisuj na drugim arkuszu papieru wszystkie pojawiające się komentarze, a następnie powieś go w widocznym miejscu. Podziel klasę na grupy
trzy- lub czteroosobowe. Każdej grupie rozdaj karteczki post-it w tym samym
kolorze. Poproś, żeby każda grupa wypisała na nich to, co uczennice i uczniowie mogą zrobić sami, kiedy ktoś narusza ich godność (zgodnie z zasadą: jedna
myśl na jednej karteczce post-it), stosując zachowania zapisane wcześniej na dużym arkuszu papieru. Podkreśl, że chodzi o rozwiązania albo reakcje, które nie
krzywdzą innych, są konstruktywne i możliwe do zastosowania. Poinformuj,
że w dalszej części ćwiczenia będziecie wspólnie tworzyć tarczę ochronną przeciwko naruszeniom godności człowieka. Zaproś po kolei wszystkie grupy, żeby
na środkowej części papierowego talerza jednorazowego albo koła wyciętego ze
sztywnego papieru przyklejały karteczki post-it i omawiały, co na nich napisały. Powstaje w ten sposób wachlarz indywidualnych reakcji i zasobów, z których
można skorzystać w sytuacji, kiedy ktoś narusza naszą godność.
Rozdaj każdej grupie kilka karteczek post-it w drugim kolorze. Poproś, aby osoby uczestniczące w zajęciach zapisały na nich, czego potrzebowałyby od innych
w sytuacji, w której czułyby, że ich godność jest naruszana. Zaproś kolejno grupy,
by przy zewnętrznej krawędzi koła (talerza) przykleiły karteczki post-it, wskazując, jak można reagować, aby wesprzeć innych w sytuacji naruszenia ich godności. Omów propozycje, które się pojawiły na kole (talerzu), grupując je tematycznie i weryfikując, czy zaproponowane rozwiązania nie są przemocowe, nie
naruszają praw innych ludzi, a przyczyniają się do rozwiązania sytuacji. Odnieś
zaproponowane sposoby reagowania do rzeczywistości szkolnej, podkreślając
praktyczne możliwości reagowania w Waszej szkole. Zaakcentuj, że fundamentem ochrony przed naruszeniami godności jest poczucie własnej wartości oraz
szacunek do samych siebie i dla drugiego człowieka. Przyklejcie wspólnie kolorową tarczę do ludzika tak, żeby symbolicznie w trudnych sytuacjach skutecznie
chroniła jego godność i była zbiorem podpowiedzi dla osób w klasie co do sposobów reagowania w sytuacjach naruszenia godności i praw człowieka.

=

Omówienie i ocena
↘ Na zakończenie zajęć powiedz uczennicom i uczniom, że klasowy kolega (pa-

pierowy Przyjaciel) będzie od dzisiaj stał na straży godności każdej osoby w tej
klasie, podpowiadając w trudnych momentach, jak można reagować na naruszenie godności i praw człowieka. Powieście narysowanego ludzika z jego tarczą
w miejscu, w którym będzie dla wszystkich widoczny.

2.1. | imię każdego człowieka

…

Sugestie co do kontynuacji
↘ Zajęcia mogą być wprowadzeniem do tematyki praw człowieka, zgodnie z filo-

zofią, że godność jest źródłem wynikających z niej niepodzielnych i przyrodzonych każdemu praw człowieka. Zajęcia mogą być realizowane przed blokiem
zajęć dotyczących równego traktowania, różnorodności, dyskryminacji albo
przemocy, mogą być także przeprowadzone niezależnie – jako punkt odniesienia do treści realizowanych w ramach wspomnianych bloków tematycznych.

Możesz poprosić osoby uczestniczące w zajęciach, aby utworzyły ranking wybranych przez siebie reakcji na naruszenie godności człowieka i ułożyły je w kolejności od najskuteczniejszej do potencjalnie najmniej skutecznej. Zaproponuj
dyskusję na temat tego, od czego zależy skuteczność reakcji, czym jest dobre reagowanie, czy są sytuacje, kiedy reagowanie na naruszenie godności i praw człowieka jednocześnie naruszy poczucie godności drugiej osoby? Co zrobić, aby nie
wpaść w taką pułapkę?

œ

Pomysły na działanie
↘ Możesz zaprosić uczennice i uczniów do zaprojektowania wycieczki po szkole

dla Waszego ludzika (papierowego Przyjaciela). Zachęć osoby uczestniczące, aby
ułożyły trasę wycieczki, miejsca i liczbę postojów, a także żeby dzieci zaaranżowały spotkania ludzika z innymi uczennicami i uczniami w szkole. Zaproś osoby uczestniczące, by przygotowały informację o ludziku i jego tarczy, którą będą
przekazywać spotkanym koleżankom i kolegom w miejscach, w których ludzik
zatrzyma się na wycieczce.

›

Wskazówki dla osoby prowadzącej zajęcia
↘ Warto zadbać o to, aby pierwsza część zajęć przebiegła sprawnie i właściwie roz-

planować czas ćwiczenia, by nie zabrakło czasu na omówienie zajęć.

11

12

zeszyt 2 | P rawa Człowieka w szkole

załącznik nr 1

czym jest godność?
Pojęcie godności człowieka jest utożsamiane z poczuciem własnej wartości, szacunkiem dla samego siebie, a w połączeniu z dobrym imieniem stanowi o czci
danej osoby. To termin filozoficzny, etyczny i prawny. Godność chroniona jest już
w polskiej konstytucji oraz w dokumentach prawa międzynarodowego i europejskiego. Godność może być rozumiana jako godność osobowościowa i wtedy utożsamiana jest z honorem, zależna od wartości i zasług określonej osoby. Jej utrata
bywa nazywana utratą dobrego imienia. Może być również rozumiana jako godność osobowa – wynikająca z samego faktu bycia człowiekiem. Godność osobowa
jest przypisana i właściwa dla każdej osoby, niezależnie od jej zasług, czynów honorowych albo haniebnych. Jako źródło i fundament wszystkich praw człowieka
nigdy i pod żadnymi warunkami nie może być odebrana. Nie uzasadniają tego
żadne okoliczności, wartości ani dobra.
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2.2.
Kto wygrał wyścig?

temat	godność,

innych

poczucie własnej wartości, ocenianie

opracowanie scenariusza: Dominika Sadowska

wstęp

 odność jest fundamentem, na którym budujemy poczucie własnej wartości.
G
Ono z kolei daje nam poczucie sprawczości i wpływu na otaczający nas świat.
To z niego wypływają takie wartości jak zaangażowanie społeczne i odwaga cywilna, które warunkują, czy decydujemy się reagować w trudnych sytuacjach,
czy pozostajemy bierni. Scenariusz jest propozycją zajęć, dzięki którym młodzi ludzie będą mogli objąć refleksją problematykę oceniania innych i bycia ocenianym z punktu widzenia poczucia własnej wartości. Pochylą się nad tematem
oceniania jako zachowania, które może naruszać godność człowieka i prowadzić
do wykluczenia lub segregacji.

wiek

 cenariusz jest przeznaczony dla uczennic i uczniów od klasy szóstej szkoły
S
podstawowej.
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cele

wiedza
▶ Zwiększenie i uwspólnienie
wiedzy na temat godności
człowieka.
▶ Zwiększenie wiedzy na temat
mechanizmu oceniania, jego
przyczyn i skutków.
umiejętności
▶ Kształtowanie umiejętności
komunikacji nieoceniającej.

planowane
efekty

metody

▶ Rozwijanie umiejętności
odróżniania plotki, opinii i oceny
od faktu.
postawy
▶ Rozbudzenie refleksji na temat
oceniania i plotki z punktu
widzenia naruszenia godności
człowieka.
▶ Zwiększenie świadomości
znaczenia poczucia własnej
wartości.

samoświadomość
(samowiedza)
▶ Pomoc w uświadomieniu sobie
przez osoby uczestniczące
w zajęciach obszarów rozwoju
w zakresie ich indywidualnej
odpowiedzialności i roli
w tworzeniu relacji społecznych
wolnych od plotek i oceniania
innych.

Po zajęciach uczennice i uczniowie będą:

▶ znali i rozumieli pojęcie godności człowieka,
▶ rozumieli funkcjonowanie mechanizmu oceniania i plotkowania,
▶ znali zasady konstruowania komunikatu nieoceniającego,
▶ potrafili rozpoznać sytuacje mogące naruszać godność człowieka,
▶ potrafili odróżnić fakt od opinii lub oceny,
▶ mieli świadomość indywidualnego wpływu na kształtowanie środowiska rówieśniczego wolnego od plotek
i oceniania.
▶ karty pracy
▶ burza mózgów
▶ dyskusja moderowana

czas trwania
zajęć

2 x 45 minut

wielkość
grupy

klasa szkolna

materiały
pomocnicze

▶ powielony Załącznik nr 1 w liczbie odpowiadającej liczbie osób uczestniczących w zajęciach (plus siedem
egzemplarzy)
▶ powielony Załącznik nr 2 w liczbie odpowiadającej liczbie osób uczestniczących w zajęciach
▶ opcjonalnie – Załącznik nr 3, Załącznik nr 4

załączniki

▶ Załącznik nr 1: Karta pracy
▶ Załącznik nr 2: Karta pracy
▶ Załącznik nr 3: Dobre słowo
▶ Załącznik nr 4: Definicja godności

2.2. | kto wygrał wyścig?

Przebieg
zajęć

1.

postrzeganie siebie
Zaproś osoby uczestniczące w zajęciach do wspólnych rozważań na temat godności człowieka. Powiedz, że celem zajęć będzie wspólna refleksja na temat godności
każdego z nas i jej roli w codziennym życiu. Uprzedź, że zajęcia będą dotyczyły
ich osobistych doświadczeń. Rozdaj wszystkim Załącznik nr 1. Podkreśl, że nie
będziesz zbierać kart pracy, a informacje w nich zawarte będą służyć wyłącznie osobom, które je wypełniają. Poproś, żeby osoby uczestniczące w zajęciach
wypełniły tabelkę zgodnie z tym, jak pomyślały kiedyś albo pomyślałyby o sobie
w każdej z opisanych sytuacji. Poproś, żeby ćwiczenie było wykonywane indywidualnie i w ciszy. Zachęć osoby uczestniczące do dyskusji na temat poczucia
własnej wartości, zadając pytania:
▷ Jakie myśli i emocje towarzyszyły Wam podczas uzupełniania karty?
▷ Co było źródłem tych myśli i emocji?
▷ Czym jest fakt, a czym jest opinia?
▷ Do czego jest nam potrzebna ocena własnej osoby lub kogoś innego?
▷ Czym jest poczucie własnej wartości?
▷ Jak na poczucie własnej wartości może wpływać ocenianie przez nas?
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2.

postrzeganie innych
Rozdaj wszystkim osobom uczestniczącym w zajęciach Załącznik nr 2. Poproś, aby
wypełniły tabelkę zgodnie z tym, jak pomyślały kiedyś albo pomyślałyby o innej
osobie w każdej z opisanych sytuacji. Zaproś uczennice i uczniów do dyskusji,
zadając pytania:
▷ Jakie myśli i emocje towarzyszyły Wam podczas uzupełniania karty?
▷ Kogo łatwiej jest ocenić – siebie, czy innych? Dlaczego?
▷ Co wpływa na sposób, w jaki oceniamy drugiego człowieka?
▷ Czy w swoich ocenach jesteśmy obiektywni?
▷ Czym różni się ocena od plotki?
▷ Dlaczego plotkujemy?
▷ Jakie mogą być konsekwencje plotkowania?

Poproś, aby każda osoba przekazała wypełnioną przez siebie kartkę z Załącznikiem nr 2 osobie siedzącej po prawej stronie. Daj im czas, żeby zapoznały się z informacjami z kartki. Poproś, żeby pracując indywidualnie, porównali kolumny
po prawej stronie obu kartek.
Rozpocznij dyskusję:
▷ Czy coś was zaskoczyło w tym ćwiczeniu?
▷ Jak się czuliście, czytając określenia z kartki osoby siedzącej obok Was?
▷ Skąd wynika różnica w tym, jak sami siebie oceniamy i jak oceniają nas inni?
▷ Czy w codziennym życiu doświadczacie oceniania przez inne osoby albo grupy?
▷ Czy macie na to wpływ?
▷ Z jakich powodów jesteście oceniani?
▷ Czy te oceny są sprawiedliwe?
▷ Jak się z nimi czujecie?
▷ Jakie mogą być konsekwencje podlegania ciągłej ocenie?
▷ Czy są sytuacje, w których dziewczęta i chłopcy będą oceniani inaczej?
▷ Od czego to zależy?

Wyjaśnij osobom uczestniczącym w zajęciach pojęcie godności osobistej i godności osobowej, korzystając z Załącznika nr 4.

2.2. | kto wygrał wyścig?

3.

tworzenie komunikatów nieoceniających
Podziel osoby uczestniczące w zajęciach na grupy cztero- lub pięcioosobowe. Każdej grupie rozdaj jeden egzemplarz Załącznika nr 1. Poproś, aby w atmosferze ogólnej zgody każda grupa wypełniła tabelkę tak, żeby pojawiające się w niej określenia nie były wartościujące i nie naruszały godności innej osoby. Następnie zbierz
pomysły ze wszystkich grup, podkreśl ich wspólne elementy.

=

…

Omówienie i ocena
↘ Wyjaśnij, że ocenianie drugiego człowieka przez pryzmat jego sukcesów, pozy-

cji zawodowej, funkcji, wyglądu, stanu posiadania może naruszać jego godność,
być upokarzające i krzywdzące, powodować, że ludzie będą sami o sobie myśleć
źle, przestaną wierzyć w siebie i swoje możliwości. Powiedz, że oddzielanie atrybutu od osoby jest trudne, ale jest warunkiem traktowania każdego człowieka z szacunkiem i dostrzegania w każdej osobie człowieka – bez względu na to,
czy te atrybuty zyskują naszą akceptację, czy nie. Podkreśl rolę udzielania komunikatów opartych na faktach i znaczenie niepowtarzania, niepowielania zasłyszanych plotek i krzywdzących ocen w tworzeniu przyjaznego i włączającego
środowiska.

Sugestie co do kontynuacji
↘ Możesz wykorzystać określenia, które się pojawiły, do realizacji zajęć na temat

mowy pogardy, mowy nienawiści, języka uprzedzeń. Bezpośrednio po tych zajęciach możesz także zrealizować scenariusz Słowa, które ranią. Zajęcia mogą
być wprowadzeniem do tematyki praw człowieka, zgodnie z filozofią, że godność jest źródłem wynikających z niej niepodzielnych i przyrodzonych każdemu
praw człowieka. Mogą być realizowane przed blokiem zajęć dotyczących równego traktowania, różnorodności, dyskryminacji albo przemocy, mogą być także
przeprowadzone niezależnie.

œ

Pomysły na działanie
↘ Na zakończenie zajęć możesz wręczyć każdej uczennicy i każdemu uczniowi

informację zwrotną dotyczącą tych zajęć, z prośbą, żeby wkleili je do zeszytu.
Propozycje znajdziesz w Załączniku nr 3a i 3b., możesz też stworzyć własne, dopasowane indywidualnie do każdej uczennicy i każdego ucznia.

›

Wskazówki dla osoby prowadzącej zajęcia
↘ Zajęcia dotyczą obszaru rozwoju osobistego młodych ludzi, oparte są na ich rze-

czywistych doświadczeniach i przeżyciach, dotykają ich własnej samooceny
i poczucia godności. Ich realizacja wymaga dobrego kontaktu z grupą, dużego
zaufania i kompetencji w zakresie pracy z grupą.
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załącznik nr 1

karta pracy

Uzupełnij poniższą tabelę zgodnie z tym, jak o sobie myślisz/pomyślisz w poszczególnych sytuacjach:
Dostałam/dostałem szóstkę z fizyki.

Jestem:

Nie zaprosili mnie na imprezę.

Jestem:

Mam najnowszy model iPhone’a.

Jestem:

Nie zdałam/nie zdałem egzaminu ósmoklasisty.

Jestem:

Dzięki mnie drużyna wygrała najważniejsze zawody
w tym sezonie.

Jestem:

Nie mam przyjaciela/przyjaciółki.

Jestem:

Zostałam przewodniczącą/ zostałem przewodniczącym
samorządu szkolnego.

Jestem:

Nie mam pieniędzy, żeby pójść z przyjaciółmi do kina.

Jestem:

załącznik nr 2

karta pracy

Uzupełnij poniższą tabelę zgodnie z tym, co myślisz albo pomyślałaś/pomyślałeś
o kimś w danej sytuacji:
Twoja koleżanka dostała/twój kolega dostał szóstkę z fizyki.

Ta osoba jest

Twojej koleżanki/twojego kolegi nie zaproszono na imprezę.

Ta osoba jest

Twoja koleżanka/twój kolega ma najnowszy model iPhone’a.

Ta osoba jest

Twoja koleżanka nie zdała/twój kolega nie zdał egzaminu
ósmoklasisty.

Ta osoba jest

Dzięki Twojej koleżance/twojemu koledze szkolna drużyna
wygrała najważniejsze zawody w tym sezonie.

Ta osoba jest

Twoja koleżanka/twój kolega nie ma przyjaciółki/przyjaciela. Ta osoba jest
Twoja koleżanka została przewodniczącą/twój kolega
został przewodniczącym samorządu szkolnego.

Ta osoba jest

Twoja koleżanka/twój kolega pieniędzy, żeby pójść
z przyjaciółmi do kina.

Ta osoba jest

2.2. | kto wygrał wyścig?

Załącznik nr 3

dobre słowo
Jesteś dobrym, wartościowym Człowiekiem.
Każdego dnia dokonujesz rzeczy absolutnie
wyjątkowych!

Nie porównuj się do innych!
Bądź dla siebie wzorem i punktem odniesienia
i staraj się być lepszy wyłącznie od samego siebie!

Jesteś dobra, mądra i potrzebna.
Każdego dnia! Pamiętaj o tym!

Jesteś wyjątkowy. Jesteś potrzebny.
Jesteś dobrym Człowiekiem.

Wartość człowieka mierzy się jego postawą
i człowieczeństwem.

Uwierz w siebie! Jesteś wyjątkowa!

Największe rzeczy osiągali ci, którzy nie wiedzieli,
że się nie da. Ty też potrafisz!

Chcieć to móc. Tobie też się uda.
Uwierz w siebie.

Lubię Cię
Doceniam Cię
Dziękuję Ci
Podziwiam Cię
Dobrze, że jesteś
Lubię Twoje poczucie humoru
Mogę na Ciebie liczyć
Jeśli potrzebujesz to jestem
Super z Ciebie kolega/koleżanka
Cieszę się, że Cię poznałem/poznałam
Możesz na mnie liczyć
Chciałbym/chciałabym Cię bliżej poznać
Jesteś dla mnie ważny/ważna
Szanuję Cię
Ufam Ci
Życzę Ci szczęścia
Podziwiam Twoją odwagę
Podziwiam Twoją siłę
Życzę Ci dużo radości
Trzymaj się!!!
Trzymam za Ciebie kciuki
Dziękuję za Twoją pomoc
Akceptuję Cię

Dobre
słowo
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Załącznik nr 4

definicja godności
(materiał dla osoby prowadzącej zajęcia)
Pojęcie godności człowieka jest utożsamiane z poczuciem własnej wartości, szacunkiem dla samego siebie, a w połączeniu z dobrym imieniem stanowi o czci
danej osoby. To termin filozoficzny, etyczny i prawny. Godność chroniona jest już
w polskiej konstytucji oraz w dokumentach prawa międzynarodowego i europejskiego. Godność może być rozumiana jako godność osobowościowa i wtedy utożsamiana jest z honorem, zależna od wartości i zasług określonej osoby. Jej utrata
bywa nazywana utratą dobrego imienia. Może być również rozumiana jako godność osobowa – wynikająca z samego faktu bycia człowiekiem. Godność osobowa
jest przypisana i właściwa dla każdej osoby, niezależnie od jej zasług, czynów honorowych albo haniebnych. Jako źródło i fundament wszystkich praw człowieka
nigdy i pod żadnymi warunkami nie może być odebrana. Nie uzasadniają tego
żadne okoliczności, wartości ani dobra.
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2.3.
Mam prawo do…

temat

prawa człowieka, prawa dziecka
opracowanie scenariusza: Rafał Derkacz, Izabela Podsiadło-Dacewicz

wstęp

Zajęcia są atrakcyjną formą nawiązującą do łamania szyfrów i odkodowywania ważnych komunikatów, która angażuje zarówno dzieci młodsze, jak i starszą
młodzież. Osoby uczestniczące, posługując się kluczem, odszyfrowują wybrane
komunikaty, aby odkryć zaszyfrowane w nim prawo dziecka. Zajęcia pozwalają
także na refleksję na temat praw człowieka, szczególnie praw dziecka.

wiek

S
 cenariusz jest przeznaczony dla uczennic i uczniów od pierwszej klasy szkoły
podstawowej.
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cele

planowane
efekty

metody

wiedza
▶ Zwiększenie wiedzy na temat
praw człowieka, szczególnie
praw dziecka.
▶ Zwiększenie wiedzy na temat
zasad demokracji.

umiejętności
▶ Rozwijanie umiejętności dyskusji
na temat praw człowieka.
▶ Rozwijanie umiejętności
dostrzegania związków
i wzajemnych relacji między
różnymi prawami człowieka.

postawy
▶ Rozbudzenie refleksji na temat
różnorodności praw człowieka
własnych oraz innych osób.
▶ Refleksja na temat
obowiązków skorelowanych
z poszczególnymi prawami
człowieka.

Po zajęciach uczennice i uczniowie będą:

▶ mieli świadomość współzależności i niepodzielności praw człowieka,
▶ mieli świadomość korelacji między prawami człowieka a obowiązkami, dzięki którym prawa te mogą być
realizowane,
▶ mieli pogłębioną wiedzę na temat katalogu praw człowieka oraz poszczególnych praw,
▶ dostrzegać rolę praw człowieka w systemie demokratycznym.
▶ dyskusja

czas trwania
zajęć

1 x 45 minut

wielkość
grupy

klasa szkolna

materiały
pomocnicze

▶ wydrukowany (ewentualnie przepisany na tablicę albo papier flipchartowy) kod z Załącznika nr 2
▶ wydrukowane kopie Załącznika nr 1 (po jednym arkuszu dla każdej osoby uczestniczącej)

załączniki

▶ Załącznik nr 1: Klucz
▶ Załącznik nr 2: Zaszyfrowana wiadomość
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Przebieg
zajęć

Przepisz treść Załącznika nr 1 na tablicę albo kartkę flipchartową i powieś w widocznym miejscu. Rozdaj albo pozwól wylosować każdej osobie uczestniczącej kopię karty z prawem z Załącznika nr 2. Następnie wyjaśnij, że na każdej karcie jest
zaszyfrowana treść. Poproś, aby wykorzystując zapisany przez ciebie na tablicy
(flipcharcie) klucz, każda osoba uczestnicząca rozszyfrowała zapisaną na karcie
treść. Zaproś osoby uczestniczące do tego, aby kolejno prezentowały pozostałym
osobom rozszyfrowane przez siebie prawo człowieka, wyjaśniając jednocześnie,
w jaki sposób je rozumieją i jak ono przejawia się w codziennym życiu. Zapytaj,
czy są prawa, które – ich zdaniem – są ważne, a nie znalazły się w wylosowanych przez nich zaszyfrowanych wiadomościach. Jeśli tak, zaproponuj przygotowanie takiego zaszyfrowanego prawa zgodnie z obowiązującymi zasadami.
Zaproś uczennice i uczniów do wyjaśnienia, w jaki sposób je rozumieją i jak ono
przejawia się w codziennym życiu. Zachęcaj pozostałe osoby do dyskusji na temat
roli i przejawów poszczególnych praw w codziennym życiu klasy i szkoły, podkreślając jednocześnie, że realizacja praw człowieka wiąże się ze skorelowanymi
obowiązkami innych osób. Dopytaj, kto jest podmiotem konkretnego prawa, czy
na przykład dotyczy ono tylko uczennic i uczniów, czy korzystają z niego także
inne osoby będące członkiniami i członkami społeczności klasowej lub szkolnej
– kadra pedagogiczna i administracyjna. Podkreśl współzależny i niepodzielny
charakter praw człowieka.

=

Omówienie i ocena
↘ Na zakończenie podkreśl, że prawa człowieka są obecne w życiu każdego z nas,

są podstawą funkcjonowania wszystkich społeczeństw i sprawowania władzy.
Zaakcentuj, że prawa człowieka są współzależne, niepodzielne, że nie mogą być
przez nikogo odebrane.

↘ W zależności od wieku uczennic i uczniów uczestniczących w zajęciach możesz

zwróć uwagę na to, że:

▷ źródłem wszystkich praw człowieka jest godność każdego człowieka;
▷ prawa człowieka przysługują każdemu z nas i wynikają z samego faktu bycia

człowiekiem, np.: prawo do życia, wolność słowa, zrzeszania się, czy prawo do
edukacji;
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▷ prawa człowieka mają charakter:
– powszechny (są takie same dla każdego człowieka niezależnie od wyznawa-

nych wartości, poglądów czy religii),

– przyrodzony (istnieją niezależnie od woli władzy czy przepisów prawa, pań-

stwo jedynie tworzy system ich ochrony),

– niezbywalny (żadna władza nie może nam ich odebrać, nie możemy się ich

zrzec),

– nienaruszalny (istnieją niezależnie od władzy i nie mogą być przez nią do-

wolnie regulowane),

– naturalny (posiadamy je z racji godności osobowej, człowieczeństwa, a nie

z powodu czyjejś decyzji czy nadania),

– niepodzielny (wszystkie stanowią integralną i współzależną całość).
↘ Warto dodać, że prawa człowieka mogą być ograniczane tylko w ściśle określo-

…

nych sytuacjach, definiowanych zwykle w dokumentach międzynarodowych
lub konstytucjach państw, np.: ze względu na ochronę określonych wartości
albo zagrożenia (np. wojną). Istnieją jednak prawa, które są prawami absolutnymi i nie można ich ograniczyć w żadnym przypadku. Jest to wolność od tortur
i wolność od niewolnictwa.

Sugestie co do kontynuacji
↘ Zajęcia mogą być wprowadzeniem do kolejnego tematu dotyczącego reagowa-

nia na przejawy naruszeń praw człowieka. Możesz także zrealizować ten scenariusz bezpośrednio po przeprowadzeniu zajęć dotyczących godności człowieka,
będącej źródłem wszystkich praw człowieka.

œ

Pomysły na działanie
↘ Możecie zawiązać Parlament Króla Maciusia i spróbować wypracować pomysły

na to, jak ulepszyć Waszą okolicę, szkołę, dom. Mogą to być pomysły na przykład
na pomoc ludziom czy na szerzenie równości w środowisku. Możecie również
przygotować legitymacje poselskie dla każdej posłanki i każdego posła i na ich
rewersie zapisać/narysować swój pomysł. To dobre wprowadzenie do nauki demokracji. Spisane prawa klasa może przekazać trójce klasowej albo samorządowi uczniowskiemu do realizacji.

›

Wskazówki dla osoby prowadzącej zajęcia
↘ Ważnym elementem zajęć jest moderowanie dyskusji na temat praw człowie-

ka i sposobów ich realizacji tak, aby nie powstało wrażenie, że dzieciom wolno
wszystko, że nie ma granic w realizacji praw człowieka, że w imię praw człowieka możemy odmówić realizacji obowiązków. Rolą osoby prowadzącej będzie
wskazywanie granic praw i wolności człowieka w relacjach z drugim człowiekiem, a także wskazywanie aktywnej roli państwa czy szkoły w zapewnianiu
realizacji i przestrzegania praw człowieka wszystkich członków społeczności
szkolnej.
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Załącznik nr 2

zaszyfrowana wiadomość
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2.4.
Prawa człowieka na zielonej szkole

temat	
różnorodność

społeczna, włączanie,
wykluczenie, stereotypy i uprzedzenia
w stosunku do określonych grup społecznych
opracowanie scenariusza: Dominika Sadowska

wstęp	Zajęcia dotyczą stereotypów i uprzedzeń oraz granic tolerancji, którym przyglą-

damy się w bardzo typowej sytuacji z życia szkolnego – podczas wyjazdu na zieloną szkołę.

wiek

S
 cenariusz jest przeznaczony dla uczennic i uczniów od najmłodszych klas szkoły podstawowej.

Adaptacja scenariusza: Euro-rail „à la carte” z pakietu edukacyjnego All different, all equal, European
Youth Centre Budapest, Rada Europy.
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cele

wiedza
▶ Zwiększenie wiedzy na temat
różnorodności społecznej
w codziennym życiu.
umiejętności
▶ Wzrost umiejętności
rozpoznawania sytuacji
wykluczenia społecznego.

planowane
efekty

metody

postawy
▶ Rozbudzenie refleksji na
temat własnych stereotypów
i uprzedzeń w postrzeganiu
ludzkiej różnorodności.
▶ Zwiększenie świadomości
wpływu stereotypów
i uprzedzeń na sytuację różnych
grup społecznych.

▶ Refleksja na temat
indywidualnych granic
tolerancji.

Po zajęciach uczennice i uczniowie będą:

▶ mieli świadomość występowania i znaczenia różnorodności społecznej w ich codziennym życiu,
▶ potrafili rozpoznać sytuacje wykluczenia społecznego osób należących do określonej grupy społecznej,
▶ wiedzieli i rozumieli, że nikt nie jest wolny od stereotypów,
▶ mieli świadomość wpływu stereotypów i uprzedzeń na postrzeganie ludzkiej różnorodności.
▶ praca w grupach
▶ dyskusja

czas trwania
zajęć

1 x 45 minut

wielkość
grupy

klasa szkolna

materiały
pomocnicze

▶ powielony Załącznik nr 1 (po jednej kopii dla każdej osoby uczestniczącej)

załączniki

▶ Załącznik nr 1: Osoby jadące
na zieloną szkołę

2.4. | prawa człowieka na zielonej szkole

Przebieg
zajęć

Powiedz osobom uczestniczącym, żeby wyobraziły sobie, że jadą na zieloną szkołę
z nieznaną sobie wcześniej grupą. Wycieczka potrwa trzy dni. Podczas wycieczki
uczennice i uczniowie będą mieszkać w czteroosobowych pokojach. Rozdaj każdej osobie uczestniczącej kopię Załącznika nr 1, który zawiera listę osób jadących
na zieloną szkołę. Poproś, aby każda osoba uczestnicząca uważnie się z nią zapoznała, a następnie indywidualnie wybrała trzy osoby, z którymi najbardziej
chce być w pokoju, oraz trzy osoby, z którymi najmniej chce być w pokoju podczas
zielonej szkoły.
Podziel osoby uczestniczące w zajęciach na grupy cztero- lub pięcioosobowe. Poproś, aby w grupach każdy opowiedział o swoich wyborach i je uzasadnił. Zachęć
osoby uczestniczące w zajęciach, aby pracując w grupach, porównały dokonane
wybory i zgodnie utworzyły wspólną listę trzech osób, z którymi najchętniej
mieszkałyby w pokoju i listę trzech osób, których najbardziej nie chcą mieć za
współlokatorów. Poproś kolejno każdą grupę o przedstawienie swoich decyzji
i ich uzasadnienie.

=

Omówienie i ocena
↘ Omawiając ćwiczenie, podsumuj wyniki pracy poszczególnych grup, wskaż

osoby, które zwyciężyły w rankingu na najbardziej i na najmniej pożądanych
współlokatorów, podkreśl uzasadnienie, które zadecydowało o takim wyborze.

Następnie zachęć do dyskusji, zadając pytania:
▷ Czy sytuacja, która była przedmiotem ćwiczenia, jest nieprawdopodobna czy

rzeczywista?

▷ Czy ktoś z Was już jej kiedyś doświadczył?
▷ Czy trudno było wybrać osoby, z którymi chcielibyście być w pokoju? Czym się

kierowaliście dokonując wyboru?

▷ Co spowodowało, że wybraliście takie, a nie inne osoby, z którymi nie chcieli-

byście przebywać w pokoju podczas zielonej szkoły?

▷ Czy jest coś, co – Waszym zdaniem – mają wspólnego te osoby?
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▷ Co powoduje, że z jednymi ludźmi chętniej nawiązujemy kontakt niż z innymi?
▷ W jaki sposób budujemy swoje wyobrażenie o drugim człowieku?
▷ Czy zawsze jest ono prawdziwe?
▷ Czy stereotypy są potrzebne w codziennym życiu?
▷ Co można zrobić, aby dać szansę zbudowania relacji z osobą, która na tak zwa-

…

ny pierwszy rzut oka nie jest dla nas ciekawa?

Sugestie co do kontynuacji
↘ Możesz kontynuować temat stereotypów i ich wpływu na postrzeganie drugie-

go człowieka, a także pierwszego wrażenia w kontakcie z drugim człowiekiem,
realizując scenariusz Wizualna biografia (Antydyskryminacja. Pakiet edukacyjny,
Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 2005).

œ

Pomysły na działanie
↘ Bazując na doświadczeniu z tych zajęć, możesz opracować z uczennicami

i uczniami zasady (dekalog) dobrego kontaktu (niekoniecznie rówieśniczego).

›

Wskazówki dla osoby prowadzącej zajęcia
↘ Możesz stworzyć własną listę osób, które jadą na zieloną szkołę. Pamiętaj, by

były wśród nich osoby, które posiadają widoczne, ale także niewidoczne cechy,
które powodują, że należą do określonej mniejszości społecznej. Omawiając ćwiczenie, zwróć uwagę na atrybuty danej osoby, na jej wygląd zewnętrzny albo
inne – niezależne od jej chęci czy woli – cechy, które bywają przyczyną, dla której nie decydujemy się na nawiązanie kontaktu. Zwróć uwagę, że ludzie często
są oceniani przez pryzmat cech, które mają inni ludzie, z którymi są związani
– na przykład ich rodzice czy rodzeństwo. Podkreśl, że o wartości człowieka nie
decyduje stan posiadania, wygląd ani kolor skóry.
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Załącznik nr 1

osoby jadące na zieloną szkołę
1. Dziewczynka, która ma ze sobą duży plecak z drugim śniadaniem, a w nim jajka,
kiełbasę.
2. Osoba, która wygląda tak jak ty.
3. Chłopak z gitarą, śpiewnikiem i aparatem na zębach.
4. Chłopak, który ma nowy model iPada, na którym bez przerwy gra.
5. Dziewczynka, która ma bardzo zniszczone ubranie, a do szkoły dojeżdża z daleka.
6. Niewidomy chłopiec z psem przewodnikiem.
7. Dziewczynka z dużą nadwagą, która cały czas je chipsy.
8. Chłopiec, którego odprowadziła mama w hidżabie.
9. Bliźniaczki, które zajęte są sobą i bardzo głośno się śmieją.
10. Chłopiec, którego odprowadził starszy brat i jeszcze trójka rodzeństwa.
11. Dziewczynka pochodzenia romskiego.
12. Chłopiec, który porusza się o kulach.
13. Dziewczynka, której tata ma tatuaż na całych przedramionach i szyi.
14. Chłopiec narodowości wietnamskiej.
15. Dziewczynka, której tato przy pożegnaniu zrobił na czole znak krzyża.
16. Chłopiec z widoczną blizną na policzku.
17. Dziewczynka bez włosów i brwi.
18. Chłopiec, który miał za dużą kurtkę i za długie spodnie.
19. Dziewczynka z domu dziecka.
20. Chłopiec w dresie i z piłką do koszykówki.
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2.5.
Jestem za, a nawet przeciw

temat

 rawa i wolności człowieka, różnorodność
p
poglądów
opracowanie scenariusza: Dominika Sadowska

wstęp

Zajęcia są aktywizującą, ruchową formą pobudzającą do refleksji i analizy własnych przekonań i granic w wymiarze praw człowieka. Sprawdzają się jako ćwiczenie diagnozujące postawy, a także inicjujące głębszą pracę nad konkretnym
zagadnieniem. Dotykają stereotypów i uprzedzeń, a także przekonań w obszarze
praw człowieka.

wiek

 cenariusz jest przeznaczony dla uczennic i uczniów od najmłodszych klas szkoS
ły podstawowej.

Adaptacja scenariusza: Po której stronie stoisz, [w:] Kompas. Edukacja o prawach człowieka w pracy
z młodzieżą, Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 2005.
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cele

planowane
efekty

metody

wiedza
▶ Zwiększenie wiedzy na
temat różnorodności postaw
i poglądów dotyczących praw
i wolności człowieka.

umiejętności
▶ Kształtowanie umiejętności
słuchania innych, prezentowania
i argumentowania swoich opinii.
▶ Rozwijanie umiejętności
poszukiwania sposobów
rozwiązywania
kontrowersyjnych problemów.

postawy
▶ Rozbudzenie refleksji na temat
własnych opinii, wartości
i postaw wobec praw i wolności
człowieka.
▶ Zwiększenie świadomości praw
i wolności własnych oraz innych
osób.

Po zajęciach uczennice i uczniowie będą:

▶ mieli świadomość różnorodności postaw, wartości i opinii dotyczących zagadnień z obszaru praw i wolności
człowieka,
▶ znali i potrafili przedstawić swoje stanowisko dotyczące zagadnień z obszaru praw i wolności człowieka,
▶ rozumieli, że zagadnienia z obszaru praw i wolności człowieka mogą mieć charakter kontrowersyjny i wrażliwy
społecznie,
▶ uwrażliwieni na potrzebę poszukiwania rozwiązań kontrowersyjnych zagadnień z obszaru praw i wolności
człowieka.
▶ dyskusja

czas trwania
zajęć

1 x 45 minut

wielkość
grupy

klasa szkolna

materiały
pomocnicze

▶ papierowa taśma klejąca
▶ kartki A4 z hasłami „zgadzam się” oraz „nie zgadzam się”
▶ plansze (kartki) albo slajdy z zapisanymi stwierdzeniami z Załącznika nr 1
▶ wolna przestrzeń, na przykład pusta klasa lekcyjna, korytarz szkolny, świetlica

załączniki

▶ Załącznik nr 1: Stwierdzenia
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Przebieg
zajęć

Powieś na przeciwległych końcach sali kartki z napisami: „zgadzam się” oraz „nie
zgadzam się”. Następnie naklej na podłodze linię z taśmy papierowej tak, żeby łączyła punkt „zgadzam się” i „nie zgadzam się”. Wyjaśnij, że będziesz odczytywać
pewne stwierdzenia. Poproś, aby osoby uczestniczące w zajęciach zajęły na wyklejonej przez ciebie linii miejsce, które będzie odpowiadało ich opinii na temat
przeczytanego stwierdzenia. Na przykład jeśli zdecydowanie się z nim zgadzają,
stają jak najbliżej punktu „zgadzam się”, jeśli się z nim nie zgadzają, to zajmują
pozycję bliżej punktu „nie zgadzam się”. Jeśli ktoś nie ma opinii na dany temat,
powinien zająć miejsce pośrodku linii. Wybierając miejsce dla siebie, można wymieniać się opiniami. Powiedz, że jeśli w dalszej części ćwiczenia ktoś zmieni
zdanie, będzie mógł zmienić miejsce, w którym stoi. Upewnij się, że wszystkie
osoby uczestniczące w zajęciach rozumieją zasady ćwiczenia.
Następnie kolejno odczytuj wybrane stwierdzenia z Załącznika nr 1, a po każdym
z nich zachęcaj osoby uczestniczące w zajęciach do zajmowania odpowiadającego
ich przekonaniom miejsca. Utrzymuj rytm ćwiczenia – niektóre ze stwierdzeń
należy wyczytywać szybciej, inne będą wymagały przedyskutowania.
Zachęcaj do refleksji i dyskusji. Zapytaj uczestniczki i uczestników, którzy stoją
po przeciwległych stronach, aby wyjaśnili swoje stanowisko. Osoby, które stoją
na środku, możesz zapytać, czy wynika to z ich niewiedzy, czy raczej z braku opinii na dany temat. Jeśli osoby uczestniczące w zajęciach poczują się przekonane
do racji innych osób stojących w innym miejscu, zaproponuj im zmianę pozycji.
Listę odczytywanych stwierdzeń warto zakończyć jednym lub dwoma, które nie
wywołują silnej polaryzacji stanowisk, np. miłość rozwiąże każdy problem.

=

Omówienie i ocena
↘ Na zakończenie zajęć zapytaj uczestniczki i uczestników zajęć:
▷ Czego się dowiedzieli dzięki temu ćwiczeniu?
▷ Przy których stwierdzeniach łatwo było podjąć decyzję gdzie stanąć?
▷ Przy których stwierdzeniach trudno było zająć jednoznaczne stanowisko?

2.5. | jestem za, a nawet przeciw

▷ Jakich argumentów używali uzasadniając zajmowane stanowiska?
▷ Czy trudno było zaakceptować, różniący się od naszego, punkt widzenia kogoś

innego?

▷ Czy były podejmowane próby przekonywania innych do swojego stanowiska?

Jakich środków perswazji używano?

▷ Jak można sobie poradzić przy różnicach stanowisk?

…

▷ Czym jest różnorodność poglądów i jaką rolę odgrywa w naszym życiu?

Sugestie co do kontynuacji
↘ Niektóre stwierdzenia mogą wzbudzać

wiele kontrowersji. Możesz kontynuować zajęcia i przeprowadzić ćwiczenie polegające na próbie osiągnięcia
porozumienia. Wybierz kontrowersyjne stwierdzenia i podziel osoby uczestniczące na mniejsze grupy. Liczba grup powinna być równa liczbie wybranych
stwierdzeń.

↘ Każda grupa dostaje jedno stwierdzenie i ma za zadanie tak je przeformułować,

aby wszystkie osoby z tej grupy zgodziły się z jego brzmieniem.

↘ Poproś, żeby grupy zapisały propozycję swojego stwierdzenia na kartce A4. Na-

stępnie każdej grupie zaproponuj odczytanie tego stwierdzenia. Przy każdym
stwierdzeniu zachęć osoby uczestniczące do wspólnej analizy tego przekazu
pod kątem tego, czy jest on neutralny, czy nie narusza godności jakiejś osoby lub
grupy, czy nie znajdują się w nim słowa, które obrażają lub poniżają. Taką analizą, połączoną z informacjami zwrotnymi i komentarzami, warto objąć wszystkie stwierdzenia przygotowane przez grupy .

↘ W zależności od tego, które stwierdzenia wybierzesz do przećwiczenia z oso-

bami uczestniczącymi w zajęciach, ćwiczenie jest dobrym punktem wyjścia do
realizacji zajęć poświęconych stereotypom i uprzedzeniem, dyskryminacji, konfliktowi praw albo mowie nienawiści.

œ

Pomysły na działanie
↘ Zorganizujcie debatę na temat jednego lub dwóch zagadnień, o których dyskuto-

waliście podczas ćwiczenia. Poproś osoby uczestniczące w zajęciach o przygotowanie argumentów w domu, a na zakończenie debaty przeprowadź głosowanie.
Zaproście młodzież lub gości w różnym wieku do udziału w debacie.

›

Wskazówki dla osoby prowadzącej zajęcia
↘ Zajęcia mają charakter diagnozujący postawy. Możesz opracować własne przy-

kłady stwierdzeń w zależności od problemu, na temat którego chcesz poznać
opinię uczennic i uczniów.
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Załącznik nr 1

stwierdzenia
1.

Chłopcy częściej niż dziewczyny stosują przemoc.

2. Skoro święta katolickie są często dniami wolnymi od pracy, to święta innych
religii także powinny być dniami wolnymi.
3.

W Polsce nie ma dyskryminacji osób o innym kolorze skóry niż biały, ponieważ jest bardzo mało takich osób.

4. Jeśli ktoś ma nadwagę lub pryszcze, to znaczy, że nie dba o siebie i powinien
coś z tym zrobić.
5.

Jeśli ktoś ma skończone osiemnaście lat, to nie powinien mieć obniżonej oceny z zachowania za palenie papierosów, ponieważ zgodnie z prawem może to
robić.

6.

Wolność słowa oznacza dostępność wszystkich informacji i opinii w Internecie.

7.

Cudzoziemcy, którzy przyjeżdżają do Polski, powinni się dostosować do miejscowych zasad i zwyczajów.

8.

W naszej szkole wszystkie uczennice i wszyscy uczniowie czują się bezpiecznie.

9.

W naszej szkole nie ma przemocy.

10. Kiedy dzieje się coś złego, wiem kogo poprosić o pomoc.
11. Tolerancja oznacza, że każdemu wolno robić to, co chce.
12. Przemoc jest wtedy, kiedy widać ślady.
13. Jeśli nie chce się oberwać, lepiej nie angażować się w czyjś konflikt.
14. Miłość rozwiąże każdy problem.
15. Prawdziwy przyjaciel/ prawdziwa przyjaciółka zawsze pomoże.

Jeśli zagrożone są prawa jednego człowieka,
umniejsza to prawa wszystkich ludzi.
John Kennedy
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