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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.

Przemoc jest doświadczeniem, które nie powinno
być udziałem żadnego dziecka.
Henrietta Fore, Dyrektor Generalna UNICEF

Drogie Nauczycielki, Drodzy Nauczyciele!
Przekazujemy w Wasze ręce zeszyt z czterema przykładowymi scenariuszami zajęć
wychowawczych do pracy z dziećmi i młodzieżą. Materiały te możecie wykorzystać
jako inspirację do diagnozy sytuacji w Waszej klasie czy szkole w zakresie występowania zachowań związanych z wykluczeniem, przemocą i dyskryminacją.
W tym zeszycie zamiast ankiety diagnostycznej identyfikującej skalę występowania tych zachowań wśród uczniów i uczennic proponujemy zajęcia oparte
na dyskusji, wymianie doświadczeń i refleksji. Zależy nam na wprowadzaniu
modelu pracy wychowawczej, w którym wspólnie ze swoimi wychowankami
będziecie rozpoznawać, jakie zachowania zagrażają bezpieczeństwu w szkole,
zastanawiać się, jakie są ich przyczyny i skutki, wspólnie ustalać, jak można
reagować na wykluczenie, przemoc i dyskryminację w waszej szkole i przeciwdziałać tym zjawiskom. Warto zachęcać młodych ludzi do otwartego mówienia
o doświadczeniach przemocy, ponieważ umożliwia to skuteczną reakcję i zmianę na poziomie społecznym.
Budowanie spójnego i skutecznego systemu przeciwdziałania takim zachowaniom
i reagowania na nie wymaga zaangażowania całej społeczności szkolnej, podmiotowego włączenia w te procesy kadry pedagogicznej i administracyjnej, uczniów
i uczennic oraz ich rodziców.
Zaproponowane przez nas materiały mogą być inspiracją do poszukiwania odpowiedzi na następujące pytania:
▷ Jaka jest skala zachowań przemocowych w szkole?
▷ Jakich form przemocy dzieci doświadczają?
▷ Z jakiego powodu dzieci doświadczają przemocy rówieśniczej?

Dopiero po rzetelnej diagnozie i odpowiedzi na powyższe pytania możemy zrobić
kolejny krok i zadać następne pytania:
▷ Jak funkcjonuje w szkole system przeciwdziałania i reagowania na zachowania

przemocowe? Co działa, co nie działa?

▷ Jak wygląda współpraca całej społeczności szkolnej (kadry pedagogicznej i ad-

ministracyjnej, rodziców, uczennic i uczniów) na rzecz skutecznego reagowania na wykluczenie i przemoc oraz przeciwdziałania im?

▷ Jak wygląda wsparcie na poziomie rozwiązań systemowych? Co działa, co nie działa?

Odpowiedzi na te pytania są kluczowe, żeby skutecznie działać na rzecz ograniczenia przemocy rówieśniczej, na rzecz zabezpieczenia podstawowego prawa każdego
dziecka do życia w poczuciu bezpieczeństwa, ponieważ każda forma przemocy
narusza prawo każdego dziecka do życia w poczuciu bezpieczeństwa.
Izabela Podsiadło-Dacewicz
koordynatorka projektu, WCIES
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3.1.
Pierwszy dzień w szkole

temat	
diagnoza

sytuacji w szkole z perspektywy
uczennic i uczniów. ćwiczenie umiejętności
reagowania, przejawy wykluczenia,
przemocy i dyskryminacji w szkole
opracowanie scenariusza: Agnieszka Kozakoszczak, Jan Świerszcz

wstęp	Scenariusz pozwala się dowiedzieć, jakie tematy związane z wykluczeniem,

dyskryminacją i równym traktowaniem są istotne z perspektywy uczennic
i uczniów. Zajęcia na podstawie scenariusza można także poprowadzić w kierunku ćwiczenia umiejętności reagowania na przejawy wykluczenia, przemocy
i dyskryminacji w szkole.

wiek	Scenariusz jest przeznaczony dla uczennic i uczniów klas IV–VIII szkoły podsta-

wowej (dzieci od dziesięciu do piętnastu lat).

Scenariusz jest adaptacją fragmentu publikacji Czy równe traktowanie w szkole jest możliwe? Zbiór
materiałów dla kadry szkół, koncepcja: A. Kozakoszczak, Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej, Warszawa 2016.
Publikację można pobrać na stronie internetowej Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej.
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cele

Diagnoza sytuacji w szkole
z perspektywy uczennic i uczniów,
w tym identyfikacja:

▶ pozytywnych wymiarów
funkcjonowania szkoły,
▶ przejawów nierównego
traktowania uczennic lub
uczniów w szkole,
▶ potrzeb uczennic i uczniów
związanych z lepszym
funkcjonowaniem w szkole.
planowane
efekty

▶ Zwiększenie wśród uczennic
i uczniów umiejętności
reagowania na przejawy
wykluczenia, przemocy
i dyskryminacji w szkole.
wiedza
▶ Możliwe sposoby reagowania
na wykluczenie, przemoc
i dyskryminację.

postawy
▶ Budowanie postawy
współodpowiedzialności za
reagowanie na wykluczenie,
przemoc i dyskryminację
w szkole oraz za
przeciwdziałanie
tym zjawiskom.

▶ Zrealizowanie scenariusza dostarcza osobie prowadzącej wiedzę o tym, jakie tematy związane z wykluczeniem,
dyskryminacją i równym traktowaniem są istotne z perspektywy uczennic i uczniów.
Wiedza ta może być wykorzystana do planowania kolejnych działań wychowawczych i edukacyjnych oraz do
planowania zmian w funkcjonowaniu szkoły.

▶ Po zajęciach uczennice i uczniowie będą lepiej przygotowani do reagowania na przejawy wykluczenia,
przemocy i dyskryminacji w szkole.
metody

▶ burza mózgów
▶ myślenie przez analogie
▶ studium przypadku
▶ swobodna dyskusja
▶ praca w podgrupach

czas trwania
zajęć

2 x 45 minut

wielkość
grupy

12–20 osób

materiały
pomocnicze

skład grupy

▶ wydrukowany Załącznik nr 1: Pamiętniki Andrieja, Marysi i Jasia
▶ duże arkusze papieru (papier flipchartowy)
▶ kredki, flamastry, markery
Zajęcia można przeprowadzić w jednej klasie (w jednym oddziale) lub w grupie mieszanej, składającej się z uczennic i uczniów z różnych klas (oddziałów).
Przeprowadzenie zajęć z uczennicami i uczniami z jednej klasy umożliwia pogłębioną diagnozę sytuacji w danej grupie, z kolei zajęcia w grupie mieszanej umożliwiają uwzględnienie perspektywy uczennic i uczniów w różnym wieku, a tym
samym są bardziej przekrojowe. W drugim wypadku optymalna jest sytuacja,
w której udział w zajęciach jest dobrowolny – uczennice i uczniowie otrzymują
zaproszenie lub zostają poinformowani o możliwości uczestnictwa, ale o swoim udziale decydują samodzielnie.

3.1. | pierwszy dzień w szkole

skład grupy

Szczególnie istotne jest zadbanie o włączenie uczennic i uczniów doświadczających wykluczenia i niechęci ze strony rówieśników oraz osób, których głos na
co dzień nie jest wyraźnie słyszalny (na przykład uczennic i uczniów, dla których język polski nie jest językiem ojczystym). Ich perspektywa jest wyjątkowo istotna, ponieważ to oni najczęściej doświadczają gorszego traktowania.
Dla osób doświadczających wykluczenia, dyskryminacji lub przemocy ze strony innych uczennic lub uczniów praca w jednej grupie z tymi uczennicami lub
uczniami może być niekomfortowa. Warto więc zadbać, aby skład grupy był
możliwie jak najbardziej bezpieczny i przyjemny dla wszystkich uczestniczek
i uczestników zajęć. Jeśli nie jest to możliwe, należy starać się uwzględnić perspektywy wykluczanych uczennic i uczniów, na przykład przez rozmowę indywidualną lub spotkanie w mniejszym gronie.

osoby
prowadzące
zajęcia

Aby uzyskać szczere opinie uczennic i uczniów, ważne jest stworzenie przyjaznej,
bezpiecznej atmosfery zajęć, przestrzeganie zasad poufności i anonimowości
wypowiedzi oraz zapewnienie przestrzeni do swobodnych wypowiedzi. Czasem
warunki te łatwiej uzyskać, gdy zajęcia są prowadzone przez osoby spoza szkoły lub takie, które na co dzień nie prowadzą lekcji w danej klasie albo grupie (na
przykład psycholog/psycholożka lub pedagog/pedagożka pracujący w szkole).

przestrzeń
zajęć

Aby podkreślić warsztatowy charakter zajęć i stworzyć bardziej przyjazne warunki pracy, zsuń ławki pod ściany, a krzesła ustaw w okrąg. Dzięki temu wszystkie osoby uczestniczące w zajęciach będą się widzieć nawzajem i łatwiej im
będzie rozmawiać.

9
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Przebieg
zajęć

1.

wstęp
Na początku przedstaw cel zajęć. Możesz powiedzieć na przykład: „Podczas dzisiejszych zajęć porozmawiamy o tym, jak jest w naszej szkole. Zastanowimy się,
co dzieje się w niej pozytywnego i dobrego oraz czy zdarza się, że ktoś jest nierówno lub niesprawiedliwie traktowany. Zależy mi na waszych szczerych opiniach.
Na ich podstawie w gronie nauczycielek i nauczycieli będziemy się zastanawiać,
co można zrobić, aby wszyscy w naszej szkole czuli się dobrze i bezpiecznie oraz
byli równo traktowani”.

2.

przedstawienie się
Jeśli pracujesz z grupą mieszaną (na przykład składającą się z uczennic i uczniów
z różnych klas), na początku zajęć zadbaj o to, aby wszyscy poznali swoje imiona
i przedstawili się sobie. Możesz wręczyć każdej osobie samoprzylepną etykietę
i poprosić, żeby grubym flamastrem napisała na niej, jak chce, by inni się do niej
zwracali. U większości dzieci będzie to ich imię, ale jeśli ktoś napisze na kartce
ksywę (na przykład „Pusia” albo „Bordowy”), uszanuj to i używaj jej, mówiąc do
danej osoby. W ten sposób pokażesz, że szanujesz różnorodność w grupie oraz
że stosujesz w praktyce wartości, które są tematem zajęć (szacunek dla różnorodności oraz poważne traktowanie opinii uczennic i uczniów). Możesz także poprosić uczennice i uczniów, aby po kolei powiedzieli:
▷ Jak się nazywają lub jak się do nich zwracać?
▷ Z jakiej są klasy?
▷ Co lubią robić?

3.1. | pierwszy dzień w szkole

↘ W trakcie „rundki” dbaj o to, aby każda osoba mogła się swobodnie wypowie-

dzieć. Jeśli czyjaś wypowiedź zostanie przerwana, powiedz na przykład: „Teraz mówi Kasia. Każda osoba będzie miała możliwość opowiedzieć o sobie”.
Jeśli rozmowy lub szumy utrudniają usłyszenie czyjejś wypowiedzi, poczekaj,
aż znów zrobi się cicho i dopiero wtedy udziel głosu kolejnej osobie.

↘ Dbanie o dobre warunki i możliwość wypowiedzenia się każdej osoby to ele-

ment budowania atmosfery bezpieczeństwa oraz okazywania szacunku
wszystkim uczestniczkom i uczestnikom zajęć.

3.

integracja

• Aby wprowadzić dobrą atmosferę zajęć (a w grupie mieszanej także umożliwić

lepsze poznanie się uczestniczek i uczestników), zaproponuj ćwiczenie na rozgrzewkę. Powinno mieć taki przebieg, aby angażować wszystkie osoby uczestniczące w zajęciach (nie powinno opierać się na wykluczaniu lub rywalizacji).
Możesz zaproponować ćwiczenie „Wszyscy, którzy” (i wziąć w nim udział razem z uczennicami i uczniami). Przebieg ćwiczenia:

↘ Ustaw w kółku tyle krzeseł, ile osób uczestniczy w zajęciach. Odstaw swoje krze-

sło i stań na środku koła. Teraz w kręgu będzie o jedno krzesło mniej niż osób
uczestniczących w zabawie.

↘ Wyjaśnij zasady gry:
▷ Osoba, która stoi na środku koła, wypowiada zdanie: „Niech wstaną wszyscy,

którzy tak jak ja…”, a następnie kończy zdanie jakimś stwierdzeniem, które
jest prawdziwe w odniesieniu do niej (na przykład „lubią pizzę”, „przyszli dzisiaj do szkoły”, „mają skarpetki”).

▷ Wszystkie inne osoby, w odniesieniu do których to stwierdzenie również jest

prawdziwe, wstają ze swoich miejsc i przesiadają się jak najszybciej na inne
krzesło. UWAGA! Nie można zająć krzesła znajdującego się najbliżej – po prawej
lub po lewej stronie.

▷ Osoba, dla której zabraknie krzesła i zostanie na środku, wypowiada zdanie:

„Niech wstaną wszyscy, którzy tak jak ja…” i kończy je po swojemu.

↘ Zwróć uwagę, aby wszystkie osoby uczestniczące w zabawie przemieszczały się

ostrożnie i uważały, aby nie zrobić krzywdy innym.

↘ Jeśli w grupie są osoby, które z powodu ograniczenia sprawności nie mogą brać

udziału w zabawie (na przykład mają złamaną nogę, poruszają się na wózku),
zaproponuj inną grę, niewymagającą przemieszczania się.

…

Możesz także zaproponować ćwiczenie „Co nas łączy”.
Przebieg ćwiczenia: podziel salę (symbolicznie lub na przykład za pomocą taśmy
papierowej) na dwie części. Przygotuj kilka, kilkanaście par wyrazów, które będziesz czytać parami, na przykład: „morze czy góry”, „książka czy serial”, „poniedziałek czy piątek”, „czipsy czy czekolada”. Czytając każdy wyraz, wskazuj ręką,
po której stronie sali powinny ustawić się osoby, które go wybierają. Po przeczytaniu każdej pary wyrazów możesz dać uczennicom i uczniom chwilę na wspólne
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pośmianie się, skomentowanie swoich wyborów. Możesz także włączyć uczennice i uczniów we współtworzenie ćwiczenia, prosząc ich o zaproponowanie kolejnych par wyrazów.

4.

zasady współpracy
Zapytaj uczestniczki i uczestników, na jakie zasady chcieliby się umówić, aby
zajęcia przebiegły w dobrej atmosferze – takiej, która umożliwi konstruktywną
rozmowę. Zasady zapisz na dużej kartce i powieś w widocznym miejscu, tak aby
wszyscy widzieli je w trakcie zajęć i aby można było przypominać je w razie potrzeby. Jeśli uczestniczki i uczestnicy zaproponują zasady mające formę zakazów
(na przykład „Nie przezywamy się”), postaraj się przeformułować je w taki sposób, aby pokazać pozytywne wartości, do jakich się odnoszą (na przykład „Odnosimy się do siebie z szacunkiem”). Jeśli propozycje te nie padną ze strony uczestniczek i uczestników, możesz zaproponować następujące zasady:
↘ Dobrowolność uczestnictwa. Każda osoba angażuje się w stopniu, w jakim

sama chce. Może się okazać, że z różnych powodów poszczególne uczennice lub
poszczególni uczniowie nie będą chcieli opowiadać o przejawach wykluczenia,
jakich doświadczają w szkole. Należy to uszanować, stwarzając jednocześnie
jak najlepsze warunki do podzielenia się takimi doświadczeniami.

↘ Każda osoba ma prawo do własnego zdania i własnej opinii – nie musimy

myśleć tak samo ani zgadzać się ze sobą. Podkreślenie wartości, jaką jest różnorodność, pomaga zbudować atmosferę szczerości i swobody wypowiedzi.

↘ Szacunek dla innych osób – odnosimy się do siebie z szacunkiem, nawet jeśli

mamy różne opinie.

↘ Poufność i anonimowość – podkreśl, że zależy ci na tym, aby w trakcie zajęć

wszystkie osoby mogły wypowiadać się szczerze i swobodnie. Zapewnij, że nie
powiesz nikomu, co poszczególne osoby powiedziały w trakcie zajęć (wypowiedzi będą traktowane anonimowo). Upewnij się, że każda osoba zgodziła się przestrzegać tej zasady (dotyczy to także ciebie).

↘ Kiedy jedna osoba mówi, reszta słucha – zaproponuj zasadę, zgodnie z któ-

rą w danej chwili będzie mówić tylko jedna osoba. Umów się z grupą, że osoby
chcące zabrać głos będą podnosiły rękę. Zapewnij przy tym, że każdy, kto się
zgłosi, będzie mógł się wypowiedzieć, a ty będziesz pilnować kolejności wypowiedzi. Konsekwentnie przestrzegaj tej zasady. Dzięki temu zminimalizujesz
ryzyko, że dyskusja zostanie zdominowana przez osoby najbardziej pewne siebie. Jednocześnie prowadząc dyskusję, od czasu do czasu stwarzaj przestrzeń do
wypowiedzi osobom, które nie zabierały jeszcze głosu, nie nakłaniając ich jednak do tego. Możesz zapytać na przykład: „Kto jeszcze chciałby się wypowiedzieć? A co myślą osoby, które jeszcze się nie wypowiadały?”.

3.1. | pierwszy dzień w szkole

5.

ćwiczenie „Pierwszy dzień w szkole”

• Zapowiedz, że przeczytasz na głos fragmenty pamiętników dzieci, które niedaw-

no zaczęły naukę w nowej szkole, a następnie poprosisz uczestniczki i uczestników zajęć, żeby powiedzieli, co sądzą o opisanych w nich sytuacjach. Możesz
powiedzieć na przykład: „Za chwilę przeczytam wam fragmenty pamiętników
trojga dzieci: Andrieja, Marysi i Jasia. Wszyscy troje rozpoczęli w tym roku naukę
w nowej szkole – każde z nich w innej. Nie znają jeszcze dobrze swoich koleżanek
i kolegów. Trochę się boją, ponieważ nie wiedzą, czy ich polubią”.

↘ Na tym etapie ćwiczenia uczennice i uczniowie mogą być ciekawi, czy przy-

toczone historie są prawdziwe. Dziwić i intrygować może ich także brzmienie
imienia Andriej. Możesz powiedzieć dzieciom, że historie, które przeczytasz,
są oparte na faktach i zdarzyły się w różnych prawdziwych szkołach. Jeśli dzieci będą miały trudności z wymówieniem imienia Andriej, będą używać jego spolszczonej wersji (Andrzej) lub zaczną dopytywać, czy na pewno
właśnie tak ono brzmi, daj im chwilę na oswojenie się z nim – powtórz imię
Andriej wyraźnie kilka razy, poprawiaj, jeśli uczennice i uczniowie będą
wymawiać je niedokładnie. Jeśli dzieci będą zastanawiać się na głos: „Co to
za imię?”, możesz potwierdzić, że nie jest to imię polskie. To ważny moment
oswajania dzieci z różnorodnością.

• Schematycznie narysuj na tablicy trzy szkoły i podpisz imionami: Andriej, Ma-

rysia, Jaś. Przeczytaj kolejno pamiętniki dzieci (↠ Załącznik nr 1). Po odczytaniu
każdego z trzech fragmentów zapytaj, co uczennice i uczniowie zapamiętali z lektury oraz co zwróciło ich uwagę.
Możesz zadać im następujące pytania:
▷ Co przykrego się wydarzyło?
▷ Co dobrego się wydarzyło?
▷ Czym się wyróżniali Andriej, Marysia i Jaś?
▷ Jak się czuli bohaterowie tej historii? Jak zachowanie innych dzieci wpływało

na ich samopoczucie?

• Omów ćwiczenie w taki sposób, aby zachęcić uczennice i uczniów do refleksji
oraz podzielenia się przykładami podobnych sytuacji z waszej szkoły.
Możesz zadać następujące pytania:
▷ Czy taka historia mogła się rozegrać w naszej szkole?
▷ Czy znacie podobne zdarzenia, które wystąpiły w waszej szkole? Opowiedzcie.
▷ Czy spotkaliście się lub spotykacie się z podobnymi sytuacjami? Kogo dotyczy-

ły lub dotyczą?
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6.

ćwiczenie: „moja szkoła”

• Podziel uczennice i uczniów na czteroosobowe grupy, a następnie każdej z nich

daj duży arkusz papieru flipchartowego oraz kolorowe markery, flamastry
i kredki. Podział na zespoły może się okazać kwestią newralgiczną. Jeśli w klasie
istnieją wyraźne sympatie i antypatie, rozważ, w jaki sposób najlepiej przyporządkować uczennice i uczniów do grup – losowo (na przykład za pomocą odliczania lub ciągnięcia losów) czy zgodnie z preferencjami ich samych. W pierwszym wypadku najprawdopodobniej powstaną grupy bardziej różnorodne, co
może korzystnie wpłynąć na efekt wspólnej pracy. Część osób może się jednak
wycofać z aktywnego udziału w ćwiczeniu, jeśli trafi do jednego zespołu z kimś,
z kim nie ma dobrej relacji. W drugim wypadku z kolei atmosfera pracy w poszczególnych zespołach może być lepsza, jednak to rozwiązanie prawdopodobnie umocni podział na osoby czy grupki bardziej i mniej atrakcyjne towarzysko
w obrębie klasy. Doświadczenie pokazuje, że o ile klasa lub grupa, z którą pracujesz, nie jest świetnie zgrana i zintegrowana, lepiej zostawić dowolność w dobieraniu się w zespoły.

• Poproś, żeby każdy zespół podzielił swój arkusz pionowo na pół, i powiedz:

„Wyobraźcie sobie, że do naszej szkoły przychodzi nowa osoba, która z jakiegoś
powodu się wyróżnia, tak jak Andriej, Marysia czy Jaś. Co może ją spotkać? Jakie dobre i miłe rzeczy mogą jej się przydarzyć w naszej szkole? Jakie przykre
i nieprzyjemne? Narysujcie i napiszcie po jednej stronie kartki wszystkie pozytywne rzeczy, które mogą spotkać nową osobę w naszej szkole, a po drugiej
wszystkie negatywne”.

• Daj grupom czas i zachęcaj, by rysowały i spisywały wszystkie zachowania czy

sytuacje, jakie przyjdą im do głowy. Jeśli zobaczysz, że któryś z zespołów napisał
na swojej kartce coś ogólnego, na przykład „przemoc fizyczna”, „przezywanie”
albo „pomaganie sobie”, poproś o wskazanie, jakie konkretnie przejawy przemocy mają na myśli (na przykład bicie, kopanie, popychanie), jakie konkretnie
przezwiska może usłyszeć nowa osoba w szkole (na przykład „ciota”, „grubas”)
albo jakie konkretnie wsparcie może uzyskać nowa uczennica lub nowy uczeń
(na przykład pomoc w odrobieniu lekcji, przydzielenie „mentora” i oprowadzenie po szkole pierwszego dnia, możliwość rozmowy z pedagogiem szkolnym).
Dzięki temu będziesz wiedzieć, jakie grupy uczennic i uczniów są szczególnie
narażone na przykład na agresję słowną oraz na jakie konkretnie formy wsparcia może liczyć nowa osoba.

• Po zakończeniu rysowania poproś kolejno wszystkie grupy o zaprezentowanie

plakatu. Możesz zaproponować, aby każda z nich w pierwszej kolejności opowiedziała o kwestiach pozytywnych, a w drugiej – o negatywnych. Zadbaj, żeby każdy zespół mógł opowiedzieć o swoim rysunku. Jeśli coś będzie dla ciebie niejasne,
dopytuj. Nie kwestionuj tego, o czym opowiadają uczennice i uczniowie, ani nie
bagatelizuj tego, co mówią. Staraj się również nie okazywać oburzenia lub złości.
Swoją postawą, zachowaniem i tonem głosu staraj się pokazać, że słuchasz uważnie
wszystkiego, co mówią, i traktujesz ich wypowiedzi poważnie. Część z tego, co powiedzą uczennice i uczniowie, może być dla ciebie zaskoczeniem. Pamiętaj, że dla
dzieci mówienie o niesprawiedliwym traktowaniu, jakiego doświadczają ze strony
rówieśnic czy rówieśników albo nauczycielek czy nauczycieli, może być trudne.

3.1. | pierwszy dzień w szkole

Nie jest wykluczone, że część z nich będzie wątpić, czy im uwierzysz – dlatego
twoja reakcja jest bardzo ważna. Na plakatach mogą pojawić się wątki niezwiązane z nierównym traktowaniem (na przykład „koło szkolnego sklepiku są fajne
pufy do siedzenia”, „pani od matematyki nudno prowadzi zajęcia”, „jedzenie w stołówce jest niesmaczne”). Na tym etapie zajęć omawiaj z uczennicami i uczniami
wszystkie kwestie, które zapisali na plakatach, i wszystkie traktuj jako istotne.
Dopiero później, gdy będziesz analizować informacje uzyskane od dzieci, dokonaj
podziału na wątki związane z wykluczeniem, przemocą lub nierównym traktowaniem i na te, które dotyczą innych tematów.

• Gdy każda grupa opowie o swoim plakacie, poproś, żeby uczennice i uczniowie

odwrócili arkusze, a na drugiej stronie narysowali lub napisali, jak chcieliby,
aby było w ich szkole. Nie proś ich, aby proponowali zasady, jakie powinny
obowiązywać w szkole, ponieważ polecenie sformułowane w taki sposób może
uruchomić w nich myślenie w kategoriach nakazów i zakazów. Jeśli poprosisz
o narysowanie czy napisanie odpowiedzi na pytanie: „Jak chcielibyście, aby było
w naszej szkole?”, prawdopodobieństwo, że uczniowie i uczennice napiszą bardziej szczerze, „od siebie”, będzie większe.

• Poproś

każdą grupę o zaprezentowanie tego, co zapisała i narysowała
na drugiej stronie plakatu. Dopytuj, jeśli coś będzie dla ciebie niejasne. Rób
szczegółowe notatki.

• Na zakończenie podziękuj uczennicom i uczniom za podzielenie się swoimi do-

świadczeniami i opiniami. Zgodnie z prawdą powiedz lub przypomnij, w jaki
sposób ta wiedza zostanie wykorzystana (na przykład do opracowania szkolnych
zasad równego traktowania, do wybrania tematów godzin wychowawczych).
Upewnij się, czy uczennice i uczniowie zgadzają się, aby to, co zapisali na plakatach i o czym opowiadali podczas zajęć, zostało z zachowaniem zasady anonimowości przekazane innym nauczycielkom i nauczycielom (jeśli będzie to potrzebne
i uzasadnione). Na tym etapie zajęć uczennice i uczniowie często bardzo chętnie
się zgadzają, aby przekazać ich opinie innym dorosłym, czasem mówią wręcz,
że bardzo im na tym zależy. Pamiętaj, że zebranie takich informacji od dzieci jest
rodzajem zobowiązania. Jeśli po zajęciach uczennice i uczniowie będą mieli poczucie, że ich doświadczenia i opinie nie zostały wykorzystane w takim celu, jaki
został im zakomunikowany, mogą poczuć się oszukani, rozczarowani i zniechęceni, a następnym razem nie będę chcieli się zaangażować w podobne zajęcia.
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Załącznik nr 1

pamiętniki Andrieja, Marysi i Jasia

Pamiętnik
Andrieja
Pierwszego dnia
w szkole pani
przedstawiła mnie
klasie. Wszyscy przyglądali mi
się z zaciekawieniem. Na przerwie
chłopcy zaprosili mnie do wspólnej
zabawy w berka. Ale się ucieszyłem! W pewnym momencie jeden
z chłopców krzyknął do mnie: „Ej,
Rusek, teraz twoja kolej!”. Zrobiło mi
się przykro, że ktoś, kto mnie wcale nie zna, już mnie tak przezywa.
Od razu pojawiła się pani i powiedziała wszystkim, że tak nie można
i że do każdego należy się zwracać
po imieniu. Od tej pory wszyscy mówią do mnie normalnie i nikt mnie
nie przezywa. Dopiero uczę się polskiego, a koleżanki i koledzy często
pomagają mi na lekcjach, kiedy
czegoś nie rozumiem. A tak się bałem na początku! Na wuefie prawie
wszyscy chcą grać ze mną w drużynie. Ostatnio koledzy prosili mnie
nawet, żebym po szkole grał jeszcze z nimi na boisku. Nauczyciele,
koleżanki i koledzy chyba mnie polubili, bo są dla mnie mili i chętnie
pomagają. Czuję się w tej nowej
szkole bezpiecznie. To fajnie, że nic
mi tu nie grozi i nie spotykam się
z żadnymi przykrościami.

Pamiętnik
Marysi
Na pierwszej
lekcji pani przedstawiła mnie
klasie. Wszyscy
przyglądali się mi
się z zaciekawieniem, ale dzieci
w ostatniej ławce się śmiały. Pomyślałam wtedy, że śmieją się z mojego
wyglądu, i zrobiło mi się przykro.
Na przerwie dzieci bawiły się w jakąś dziwną zabawę. Nie rozumiałam,
o co chodzi, więc stałam pod ścianą
i się przyglądałam. Nikt nie zaprosił mnie do zabawy i całą przerwę
spędziłam sama. Któregoś dnia
na lekcji uczniowie zaczęli rzucać
we mnie papierkami i się śmiać. Kilka razy ktoś z klasy przezwał mnie
– krzyczał do mnie: „Ej, gruba!”.
Tak mnie to rozgniewało, że aż zrobiłam się czerwona! Na szczęście
mam w szkole dwie przyjaciółki,
z którymi czuję się dobrze i którym
ufam. Chciałabym być w szkole lubiana. Kiedy czegoś nie rozumiem
na lekcji, to siedzę cicho, bo wiem,
że nikt nie będzie chciał mi pomóc.
Albo rysuję szlaczki w zeszycie, żeby
się nie nudzić. Bardzo rzadko bawię się z koleżankami i kolegami
z klasy. Czasem są dla mnie niemili i boję się, że w szkole może mi się
stać krzywda.

Pamiętnik
Jasia
Pierwszego dnia
w szkole nikt
nie chciał ze
mną rozmawiać,
a na przerwach
samotnie patrzyłem na zabawy
innych dzieci. Bardzo chciałem dołączyć, ale oni mi nie pozwalali.
Po kilku dniach w szkole zauważyłem, że inne dzieci śmieją się ze mnie
za plecami i mnie przezywają. Słyszałem jakieś głupie przezwiska,
związane z tym, że noszę okulary i nawet nie mam komórki. Kiedyś
na lekcji ktoś zabrał mi zeszyt
i pobazgrał w nim obraźliwe rysunki. Nieźle się wtedy wkurzyłem,
a później było mi bardzo smutno!
W szkole czuję się najlepiej, kiedy
spędzam czas z kolegami z mojego podwórka. Ostatnio zdarzyło
się, że inni chłopcy bardzo pokłócili
się ze mną i z moimi kolegami. Spotkaliśmy się wszyscy po szkole, aby
wyrównać rachunki, i zaczęliśmy się
przepychać i szarpać, bo oni nas obrażali. Opluli mnie i zwyzywali od
„głupich wieśniaków”. Strasznie się
wkurzyłem i chciałem ich pobić, ale
nagle pojawili się dorośli i nas rozdzielili. Od tego czasu nie czuję się
w szkole bezpiecznie. Muszę być gotowy, żeby odpierać jakieś głupie
zaczepki lub nawet ataki. Chciałbym, żeby moja klasa była milsza
i bardziej przyjazna.
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3.2.
Sceny dręczenia
Scenariusz zajęć dotyczących diagnozy
sytuacji w klasie z perspektywy uczennic
i uczniów

temat

 rzemoc, dyskryminacja, dręczenie
p
– diagnoza sytuacji związanych
z doświadczaniem przemocy
opracowanie scenariusza: Dominika Cieślikowska

wstęp	Poruszysz w klasie temat dręczenia i przemocy (szczególnie, ale nie tylko, rówieś-

niczej) w celu sprawdzenia, do jakich sytuacji dochodzi najczęściej, w jakich
okolicznościach występuje dręczenie i dokuczanie sobie nawzajem.

wiek	10–15 lat, po odpowiedniej adaptacji (szczególnie opisów sytuacji) do stosowania

z dziećmi w wieku od siedmiu do dziesięciu lat.

Adaptacja na podstawie scenariusza „Sceny dręczenia” w: Kompasik. Edukacja na rzecz praw człowieka w pracy z dziećmi, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Stowarzyszenie dla Dzieci
i Młodzieży szansa, Warszawa 2009.
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cele

planowane
efekty

metody

wiedza
▶ Omówienie różnych form
przemocy rówieśniczej
i dręczenia.
▶ Diagnoza sytuacji w klasie
lub grupie: sprawdzenie, jakie
formy pojawiają się częściej lub
rzadziej, jakie są reakcje dzieci
na przemoc, jak się czują w klasie
i szkole.
Po zajęciach uczniowie będą:

▶ znali różne formy dręczenia i przemocy,
▶ rozumieli, że są to zjawiska negatywne,
▶ zmotywowani do reagowania na sytuacje dręczenia.
▶ myślenie przez skojarzenia
▶ studium przypadku
▶ sesja pytań i odpowiedzi
▶ swobodna dyskusja

czas trwania
zajęć

45 minut

wielkość
grupy

16–30 osób

materiały
pomocnicze

uwagi

postawy
▶ Ugruntowanie przekonania, że
dręczenie i przemoc to zjawiska
negatywne, na które nie powinno
być zgody.
▶ Budowanie gotowości do
reagowania.

▶ wydruk sytuacji z załącznika
▶ taśma malarska (opcjonalnie)
▶ Załącznik nr 1 – Opisy sytuacji dręczenia
Przygotuj w miarę możliwości przestronną salę, żeby było miejsce do wyklejenia z taśmy malarskiej linii wzdłuż, na której będą mogły stawać osoby biorące udział w ćwiczeniu.

3.2. | sceny dręczenia

Przebieg
zajęć

1.

wprowadzenie

• Wprowadź uczniów w temat za pomocą swobodnej dyskusji, zbierz kilka wypowiedzi na zadane pytania:
▷ Czym jest dręczenie?
▷ Dlaczego ludzie dręczą innych?
▷ Jakie są sposoby dręczenia innych?

2.

analiza scen dręczenia

• Zapowiedz, że za chwilę będą odczytane konkretne historie opowiadające różne
zdarzenia. Dzieci będą się zastanawiać, czy dane zachowanie jest lub nie jest dręczeniem i jak często się z nim spotykają w szkole (lub zachowanie to nie występuje w ich szkole).

• Objaśnij zadanie, które będzie polegało na wysłuchaniu historii i odpowiedze-

niu na dwa pytania. Dzieci będą najpierw odpowiadać ruchem (ręki lub ciała),
w drugim etapie będą proszone o kilka komentarzy.

?

Pierwsze pytanie po każdej historii będzie brzmieć: Czy jest to forma dręczenia?
Odpowiedź będzie udzielana przez podniesienie ręki. Ci, którzy uważają, że tak
– podnoszą rękę. Ci, którzy uważają, że nie – nie podnoszą ręki. Po zagłosowaniu poproś o kilka komentarzy, dlaczego tak myślą. Wprowadź wcześniej zasadę
mówienia i słuchania: każda osoba ma prawo się wypowiedzieć i ma prawo być
wysłuchana. Nie przerywamy wypowiedzi i nie przekonujemy się na siłę.
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?

Drugie pytanie po każdej historii to: Jak często spotykasz się z takim zachowaniem w szkole? Odpowiedź będzie udzielana przez stanięcie na linii (przygotowanej na podłodze wcześniej lub wyobrażonej przez uczniów). Na jednym końcu tej
linii jest odpowiedź: „bardzo często”, na drugim: „nigdy”. Między tymi biegunami
są inne częstotliwości: „często”, „rzadko”, „prawie nigdy”. Po ustawieniu się na
linii poproś kilka osób o skomentowanie swojej pozycji (de facto obserwacji tego,
co dzieje się w szkole). Jeśli coś wyda ci się ważne – zapamiętaj, nie dopytuj teraz,
zbierzesz więcej informacji w następnej części zajęć, aby w tej chwili nie przetrzymywać uczniów zbyt długo w bezruchu i pozycji stojącej.

3.

podsumowanie doświadczenia

• Poproś osoby uczestniczące, żeby podzieliły się swoimi obserwacjami z ćwiczenia:
▷ Jakie są ich wrażenia, obserwacje, przemyślenia po ćwiczeniu?
▷ Czy coś było dla nich ciekawe, nowe, zaskakujące?
▷ Co czuli w trakcie tego ćwiczenia przy poszczególnych historiach?

4.

wnioski

• Zapytaj osoby uczestniczące:

▷ Jakie formy dręczenia występują szczególnie często w szkole? Teraz dopytaj

o więcej szczegółów, poproś o opis konkretnych przykładów przy szczególnie
ważnych dla ciebie wątkach.

▷ Czy któraś z sytuacji zdarzyła się bezpośrednio komuś z zebranych (jako oso-

bie dręczonej lub dręczącej)? Zbierz kilka informacji o sytuacji, jeśli dana osoba będzie się chciała dzielić na forum, lub dopytaj w innych okolicznościach
(indywidualnie).

▷ Czy w jakiejkolwiek sytuacji ktoś zareagował? Dopytaj o to, w jaki sposób. Jeśli

nie uzyskasz odpowiedzi, poproś, aby osoby uczestniczące wybrały sobie jedną
sytuację i podały pomysły, jak można było w danych okolicznościach się zachować, żeby dręczenie ustało, nie powtórzyło się, żeby można było mu zapobiec.

• Zakończ informacją, że dręczenie nie powinno występować ani w szkole, ani

na podwórku, ani w rodzinie. Dręczenie jest łamaniem praw człowieka i praw
dziecka. Zapowiedz zajęcia, na których będziecie omawiać możliwe reakcje na
dręczenie. Powiedz, że wymyślicie co najmniej pięć pomocnych osób lub instytucji, ważnych w sytuacjach dręczenia. Na cześć tych osób niech każdy przybije
piątkę z osobą z klasy.

3.2. | sceny dręczenia

…

Sugestie kontynuacji
Przeprowadzone zajęcia powinny skończyć się nadmienieniem, że dręczenie jest
złem i że są różne reakcje na nie, ale mogą one i tak pozostawiać uczniów w dość
pesymistycznym nastroju. Postaraj się więc zaplanować je tak, by można było poprowadzić część drugą, skupiającą się na reagowaniu na dręczenie. Jeśli dowiesz
się jakichś nowych dla siebie informacji albo ujawni się jakiś większy problem
w klasie lub szkole, zaplanuj dalsze działania adekwatnie do diagnozy.

~

Adaptacje
Postaraj się dobrać sytuacje tak, aby były jak najbardziej dostosowane do grupy,
z którą będziesz prowadzić zajęcia (do wieku dzieci, wrażliwości, tego, co się dzieje w ich życiu, w klasie, szkole). Jeśli jest taka potrzeba, dopisz własne historie dotyczące tematyki, którą chcesz sprawdzić, która może być ważna dla danej grupy.
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	załącznik nr 1

opisy sytuacji dręczenia
Koledzy wyzywają, wyśmiewają i zmuszają jednego z uczniów, aby oddawał
im swoje rzeczy.

Grupa dzieci rozsiewa krzywdzące
plotki o innym dziecku, wysyłając do
wszystkich esemesy. Wiele dzieci izoluje
bohatera plotek, nie chce się z nim bawić
i rozmawiać. Nawet przyjaciele tej osoby
zaczynają się od niej odsuwać.

Gdy nikt nie patrzy, jedna osoba z klasy
bije i kopie drugą, mówiąc przy tym, że
jeśli ofiara komuś powie, będzie jeszcze
bardziej obrywać.

Kiedy jedna z osób źle odpowiada na
pytanie nauczyciela, ten mówi do niej
„ty matole” i dodaje, że nie ma sensu jej
uczyć, ponieważ niczego nie zapamięta.

Jeden z twoich kolegów naśmiewa się
z młodszych dzieci i dokucza im. Czasem
kończy się tylko na przedrzeźnianiu, ale
innym razem na straszeniu lub zabieraniu rzeczy.

Grupa starszych uczniów z innej szkoły napastuje młodsze dzieci z waszej
szkoły. Zasadzają się na jakieś dziecko
samotnie idące do domu i zabierają pieniądze, jedzenie, zabawki.

Nowy uczeń w klasie jest obcokrajowcem.
Inne osoby ciągle wygłaszają uwagi o jego
pochodzeniu, kolorze skóry, zwyczajach,
naśmiewają się z jego polszczyzny i każą
mu wracać do swojego kraju.

Ktoś dokucza koleżance, która słabo
czyta i pisze. Dziewczyna ostatnio usiadła sama w tylnej ławce. Czasami widać,
że do oczu napływają jej łzy.

Jedna z osób często chce pocałować lub
objąć inne. Czasami aż za często, powodując skrępowanie u obejmowanej.

Koledzy i koleżanki z klasy założyli
na portalu internetowym zamkniętą
grupę z dostępem tylko dla wybranych.
Stale biorą tam „na tapetę” jedną z osób,
opisując ją w bardzo napastliwy, często
wulgarny sposób, przerabiając jej zdjęcia
i robiąc rankingi lubienia czy nielubienia. Opisywana osoba zazwyczaj nie ma
dostępu do grupy.

Twoja historia…
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3.3.
Słowa, które ranią

temat	dyskryminacja,

wykluczenie, równość, przemoc
– diagnoza przemocy werbalnej
Opracowanie scenariusza: Izabela Podsiadło-Dacewicz

wstęp	Podczas zajęć uczennice i uczniowie podają przykłady krzywdzącego języka

oraz analizują motywy i skutki używania go. Dowiadują się, że język może być
narzędziem przemocy, wykluczenia, dyskryminacji. Poznają, czym jest przemoc werbalna, oraz szukają sposobów reagowania na nią w sposób nieeskalujący przemocy z perspektywy osoby zarówno jej doświadczającej, jak i będącej
świadkiem. Przemoc werbalna jest najczęściej występującą formą przemocy.
Bardzo często brak reakcji na nią pociąga za sobą inne formy przemocy, takie jak
przemoc relacyjna (emocjonalna), przemoc fizyczna, cyberprzemoc. Przykładami przemocy werbalnej mogą być: wyzywanie, przedrzeźnianie, obrażanie,
grożenie, złośliwe żarty, ośmieszanie, szantażowanie, plotkowanie, mówienie
kłamstw o drugiej osobie.

wiek

9–13 lat

Adaptacja na podstawie scenariusza „Słowa, które ranią” w: Kompasik. Edukacja na rzecz praw
człowieka w pracy z dziećmi, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Stowarzyszenie dla
Dzieci i Młodzieży szansa, Warszawa 2009.
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cele

planowane
efekty

metody

▶ Refleksja nad przyczynami
i skutkami używania słów, które
wyrządzają krzywdę.
▶ Zrozumienie, jak różnie ludzie
mogą reagować na różne słowa.

▶ Zrozumienie granic swobody
wypowiedzi.
▶ Dostarczenie wiedzy na temat
tego, czym jest przemoc
werbalna.

Po zajęciach uczniowie będą:

▶ znali pojęcie przemocy werbalnej,
▶ rozumieli, czym są granice swobody wypowiedzi,
▶ reagowali na język, który krzywdzi.
▶ praca indywidualna
▶ tabela decyzyjna związana z tworzeniem listy
▶ priorytetyzacja
▶ dyskusja
▶ scenki z modelowaniem

czas trwania
zajęć

180 minut (dwie części po 90 minut – 2 x 45 minut)

wielkość
grupy

5–25 osób

materiały
pomocnicze

▶ karteczki post-it lub kartki papieru i taśma samoprzylepna
▶ duży arkusz papieru i flamastry lub tablica
▶ kartki A4
▶ artykuł 13 Konwencji o prawach dziecka

załączniki

▶ Załącznik nr 1 – artykuł 13 Konwencji o prawach dziecka

uwagi

Warto zapisać treść artykułu 13 Konwencji o prawach dziecka na dużym arkuszu
papieru lub na tablicy.
Wskazane jest, żeby dzieci siedziały w kręgu podczas zajęć.

▶ Ćwiczenie umiejętności
przeciwstawiania się językowi,
który krzywdzi.

3.3. | słowa, które ranią

Przebieg
zajęć

1.
45 min

Zrób krótkie wprowadzenie do tematyki zajęć, korzystając ze Wstępu. Zapisz
na tablicy lub na dużym arkuszu papieru i odczytaj na głos artykuł 13 Konwencji o prawach dziecka (↠ Załącznik nr 1). Zwrócić uwagę, że przyznaje on dzieciom
prawo do swobodnej wypowiedzi, jednocześnie wyraźnie ogranicza takie z niej
korzystanie, które narusza prawa lub reputację innych ludzi.

• Omów z uczennicami i uczniami kwestię swobody wypowiedzi, zadając następujące pytania:

▷ Czy zawsze powinniśmy móc mówić to, co nam się podoba?
▷ Czy powinno się nałożyć jakieś ograniczenia na nasze wypowiedzi o tym, co

myślimy lub o czym jesteśmy przekonani?

▷ Jaki rodzaj języka może naruszać prawa innych ludzi?
▷ Jaki rodzaj języka może naruszać reputację innych ludzi?
▷ W jaki sposób możemy wyrażać swoje opinie, żeby nie naruszać praw innych

ludzi?

↘ Wyjaśnij, że zajęcia będą poświęcone pogłębionej analizie odpowiedzi na te

pytania.

• Rozdaj osobom uczestniczącym w zajęciach karteczki papieru (najlepiej typu

post-it) i poproś o zapisanie na nich krzywdzących komentarzy na temat innych
osób, wyzwisk, jakie słyszą w szkole, jakimi dzieci obrzucają się nawzajem. Poproś, aby każdy wziął po kilka karteczek i każde sformułowanie zapisywał wyraźnie (drukowanymi literami) na osobnej karteczce. Ważne jest, żeby podkreślić, że są to cytaty wypowiedzi, ponieważ dzieci mogą obawiać się zapisywania
wypowiedzi, które są obraźliwe i wulgarne. Poinformuj, że robią to anonimowo,
nie podpisują karteczek i że warto, żeby na karteczkach pojawiły się sformułowania, które słyszały w przestrzeni szkolnej. Może być tak, że niektóre z tych
sformułowań są ich autorstwa.
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• Narysuj na dużym arkuszu papieru tabelę z następującą skalą:
przekomarzanie się
żarty
nic bolesnego

nieco bolesne
poniżające

umiarkowanie bolesne
poniżające

bardzo bolesne
poniżające

• Poproś osoby uczestniczące, żeby samodzielnie, z osobistej perspektywy, oceniły
te sformułowania, które zapisały na karteczkach, zgodnie z podaną w tabeli skalą
i przykleiły karteczki w odpowiednich kolumnach – tam, gdzie według nich powinny się znaleźć w tabeli. Poproś, aby podczas tej czynności nie rozmawiały ze
sobą, nie komentowały tego, co jest na poszczególnych karteczkach.

Następnie poproś wszystkich o przyjrzenie się tablicy i zapisom na karteczkach
w milczeniu.
↘ Możesz odczytać sformułowania, które pojawiły się na karteczkach. Powinna to

zrobić wyłącznie osoba prowadząca zajęcia. Zazwyczaj te same słowa i zwroty
pojawiają się kilkakrotnie, choć często w różnych miejscach na skali.

• Poproś dzieci, żeby wróciły na swoje miejsca i usiadły ponownie w kręgu. Zaproś
je do dyskusji i poproś, żeby podzieliły się swoim spostrzeżeniami.
Możesz pomóc im w tej analizie, zadając następujące pytania:
▷ Czy któreś ze słów lub zwrotów pojawiały się w więcej niż jednej kolumnie?
▷ Jak sądzicie, co spowodowało, że część z was uznała, że jakieś słowo lub jakiś

zwrot nie boli, a część uznała je za bolesne lub poniżające?

▷ Czy sposób, w jaki się dane słowo wypowiada, lub to, kto je wypowiada, ma tu

jakieś znaczenie?

▷ Jakie są powody tego, że ludzie używają tego rodzaju słów i zwrotów?

3.3. | słowa, które ranią

▷ Z jakiego powodu krzywdzenie innych słowami to forma przemocy?
▷ Jakie mogą być skutki stosowania takiej formy przemocy dla osób używających

takich sformułowań, dla osób ich doświadczających oraz świadków?

• Podsumuj odpowiedzi dzieci i refleksje, które się pojawiły. Zwróć uwagę na to,

że bardzo często na różne postrzeganie stopnia bolesności tych samych słów lub
sformułowań ma wpływ to, w jakich okolicznościach są one wypowiadane, kto
to mówi, jaka jest reakcja świadków oraz indywidualna wrażliwość każdego
człowieka i jego sytuacja życiowa.

• Zapytaj dzieci, czy widzą jakieś podobieństwa między tymi słowami lub sformułowaniami, czy można je podzielić według pewnych kategorii, na przykład
związanych z tym, jakich cech dotyczą. Zapisuj podawane przez dzieci kategorie
na osobnych kartkach A4 (każda kategoria na osobnej kartce, na przykład wygląd fizyczny, płeć, sprawność fizyczna, cechy psychiczne, seksualność, rodzina
– status społeczny i ekonomiczny, pochodzenie etniczne, narodowość, wyznanie, itp.).

• Następnie rozłóż zapisane kartki A4 z kategoriami i podziel dzieci na tyle grup,
ile jest kategorii. Poproś, aby każda grupa znalazła w tabeli karteczki ze słowami
lub sformułowaniami, które dotyczą tej kategorii, odkleiła je i przykleiła przy
kartce A4 ze swoją kategorią. Może być tak, że jakieś słowo lub sformułowanie
dotyczy więcej niż jednej kategorii, wtedy karteczkę można przykleić między
tymi kategoriami lub przepisać i przykleić przy kolejnej kategorii. Można stworzyć kategorię dodatkową „Inne”, w której znajdą się słowa lub sformułowania
niepasujące do żadnej z wymienionych kategorii.

• Zaproś dzieci do krótkiej dyskusji podsumowującej pracę w zespołach.
Możesz ukierunkować ich analizę za pomocą następujących pytań:
▷ Jakie są powody tego, że dane słowo lub dany zwrot są przyporządkowane do

konkretnej kategorii?

▷ Która kategoria zawiera największą liczbę karteczek? Czym można to

wytłumaczyć?

▷ Przy jakiej kategorii lub przy jakich kategoriach pojawiły się słowa lub sfor-

mułowania, które wcześniej były w tabeli ze skalą przy najbardziej bolesnych,
poniżających?

▷ Czy któreś z tych słów używane są wyłącznie wobec określonych grup, na

przykład dziewczynek lub chłopców, osób z niepełnosprawnością, o określonym pochodzeniu, wyznaniu, wyglądzie, itp.?

▷ Jakie wnioski na temat języka, który krzywdzi, możecie wyciągnąć na podsta-

wie stworzonych przez siebie kategorii?

Na koniec tej analizy poproś dzieci, żeby przemyślały po cichu: czy słowa, których same używają, należą do jakiejś konkretnej kategorii?
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2.
45 min

Poproś dzieci, żeby pozostały w zespołach przy przyporządkowanej im kategorii i wybrały z niej dwie, trzy karteczki ze słowami lub sformułowaniami uznanymi za najbardziej bolesne. Poproś, żeby wybrane zwroty grupa przeanalizowała, odpowiadając na trzy pytania:
▷ Z jakiego powodu nie powinno pozwalać się ludziom mówić takich rzeczy?
▷ Co można zrobić, gdy tak się jednak dzieje?
▷ W jaki sposób można zareagować konstruktywnie, używając języka pozbawio-

nego zwrotów poniżających czy obrażających?

Zaproś uczennice i uczniów do zaprezentowania reakcji w formie krótkich scenek.

• Poproś grupy o zrelacjonowanie wniosków, do jakich doszły. Odnieś kwestię języka, który krzywdzi, do obowiązków płynących z przysługujących nam wszystkim praw człowieka przez zadanie następujących pytań:
▷ Z jakiego powodu dorośli powinni powstrzymywać się od stosowania języka,

który krzywdzi?

▷ Z jakiego powodu dzieci powinny również same działać na rzecz wyelimino-

wania języka, który krzywdzi, ze swojego życia?

▷ Co możecie zrobić w swojej społeczności szkolnej, aby nie używano w niej ję-

zyka, który krzywdzi?

▷ Z jakiego powodu tak ważne jest, by w waszej społeczności szkolnej nie uży-

wano języka, który krzywdzi?

▷ W jaki sposób język, który krzywdzi, łamie przysługujące komuś prawa

człowieka?

œ

Pomysły na działanie
Wykorzystaj zajęcia do rozmowy o tym, jakim językiem posługują się dzieci wewnątrz grupy. Czy są jakieś słowa, co do których grupa zgadza się, że nie powinny być stosowane? Jeśli grupa opracowała już na swój użytek regulamin, rozważ
dodanie do niego zapisu o powstrzymywaniu się przed używaniem języka, który rani.

›

Wskazówki dla osoby prowadzącej zajęcia
↘ Zajęcia te wymagają od prowadzącego umiejętności oceny sytuacji. Wprawdzie

dzieci już od małego znają „brzydkie słowa”, ale rzadko rozmawiają na ich temat
z dorosłymi. Pierwsze zadania z listy mogą wśród nich wywołać zakłopotanie
lub nerwowy śmiech. Należy uspokoić dzieci, że tym razem i w tym kontekście
słowa te mogą pojawić się w przestrzeni publicznej, gdyż uczestniczki i uczestnicy nie „używają” ich w ścisłym sensie tego słowa, tylko je przytaczają jako
przykłady do dyskusji.

↘ Dobrze jest, aby nie wypowiadać tych słów na głos, tylko mieć je zapisane w wi-

docznym miejscu. Wyjątkiem od tej reguły może być sytuacja, kiedy te słowa przeczyta osoba prowadząca zajęcia, oraz podczas omówienia, kiedy dzieci
określają, czy używanie danego słowa jest dopuszczalne, czy też nie.

3.3. | słowa, które ranią

↘ Głównym celem edukacyjnym tych zajęć jest pokazanie, że to samo słowo może

wywoływać odmienne odczucia – na przykład wyraz, który jedno dziecko uzna
za zabawny, dla innego może być bardzo upokarzający. Warto bardzo uważnie
prowadzić dyskusję, aby nie dopuścić do tego, by podczas wymiany opinii dzieci poczuły, że jeśli ktoś uważa dany zwrot za żart, to można bagatelizować obrażanie lub poniżanie. Być może trzeba będzie poświęcić nieco więcej czasu na
rozpatrzenie czynników, które mogą uwrażliwiać niektóre osoby na określone
zwroty, pokazać perspektywę osób lub grup, których te obraźliwe zwroty i słowa dotyczą.

↘ Nie poleca się organizowania tych zajęć w grupach o dużym zróżnicowaniu wie-

kowym. Należy pamiętać, że część dzieci może nie uświadamiać sobie, co pewne słowa znaczą, zwłaszcza te związane ze sferą seksualności. Trzeba starannie
zaadaptować te zajęcia tak, aby dopasować je do wieku dzieci, z którymi się pracuje. Warto też przed wprowadzeniem tych zajęć porozmawiać z rodzicami o takich planach pracy z dziećmi i ich celach.

↘ Kluczowe dla osiągnięcia właściwego efektu edukacyjnego jest omówienie zajęć.

Warto dać dzieciom wystarczająco dużo czasu na kategoryzację wyrażeń i wyciągnięcie wniosków. Ta refleksja jest niezwykle istotna z perspektywy pokazania, że właśnie od obraźliwych, poniżających zwrotów zaczyna się wykluczenie
i przemoc rówieśnicza.

›

…

Adaptacja dla młodszych dzieci
Zajęcia te można z powodzeniem dostosować do poziomu i wymagań młodszych
dzieci (na przykład w wieku od ośmiu do dziesięciu lat lub nawet młodszych),
omijając punkty, które nie pasują do tej grupy wiekowej. Warto zakończyć zajęcia
dyskusją, jak powstrzymać ludzi przed używaniem słów, które ranią. Można poprosić dzieci, żeby odegrały scenki pokazujące możliwe sposoby reakcji na słowa,
które ranią, bez używania zwrotów, które obrażają lub poniżają.
Sugestie kontynuacji
Kontynuacją zajęć może być rozwijanie, na podstawie scenariusza ↠ Mądrość
serca – o sile empatii z Zeszytu 6: Świat bez przemocy, umiejętności empatycznego reagowania oraz wyrażania uczuć i potrzeb bez przemocy.
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załącznik nr 1

Konwencji o prawach dziecka
Artykuł 13

1. D
 ziecko będzie miało prawo do swobodnej wypowiedzi; prawo to ma zawierać
swobodę poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji oraz idei
wszelkiego rodzaju, bez względu na granice, w formie ustnej, pisemnej bądź za
pomocą druku, w formie artystycznej lub z wykorzystaniem każdego innego
środka przekazu według wyboru dziecka.
2. W
 ykonywanie tego prawa może podlegać pewnym ograniczeniom, lecz tylko takim, które są przewidziane przez prawo i które są konieczne:
▶ dla poszanowania praw lub reputacji innych osób
albo
▶ d
 o ochrony bezpieczeństwa narodowego lub porządku publicznego,
bądź zdrowia albo moralności społecznej.
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3.4.
Trzy kartki

temat

b
 ullying, agresja, przemoc rówieśnicza
Opracowanie scenariusza: dr hab. Jacek Pyżalski, prof. UAM

opis

Warsztat przeznaczony jest do pracy z młodzieżą z ostatnich klas szkoły podstawowej. Może być elementem zajęć profilaktycznych – nadaje się do pracy
w klasach, w których zjawisko bullyingu nie występuje. Nie jest to program interwencyjny do stosowania w sytuacjach istniejącego bullyingu (może przynieść
więcej szkody niż pożytku). Warto pamiętać, że prezentowane zajęcia są jedynie
uzupełnieniem innych działań wychowawczych.

wiek

 cenariusz jest przeznaczony do realizacji z uczennicami i uczniami od siódmej
S
klasy szkoły podstawowej.
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cele

WIEDZA
▶ Poznanie mechanizmów
psychologicznych i społecznych
w sytuacji agresji.
UMIEJĘTNOŚCI
▶ Rozwijanie umiejętności
konstruktywnego działania
w sytuacji agresji.

planowane
efekty

metody

POSTAWY
▶ Rozbudzenie refleksji na temat
przyczyn i skutków agresji
rówieśniczej o charakterze
bullyingu.
▶ Rozwijanie potencjału do
bycia aktywnym świadkiem,
który podejmuje działania, aby
przerwać bullying.

Po zajęciach uczniowie będą:

▶ znali mechanizmy psychologiczne i społeczne, które działają na ludzi w sytuacji, gdy pojawia się agresja
o charakterze bullyingu,
▶ uwrażliwieni na występowanie sytuacji mogących być przyczynami albo skutkami agresji rówieśniczej
o charakterze bullyingu,
▶ mieli podstawy konstruktywnego reagowania z pozycji osoby będącej świadkiem bullyingu,
▶ znali znaczenie i konsekwencje odmowy udziału w bullyingu w roli osoby stosującej bullying,
▶ wyczuleni na potrzebę obrony siebie i nieschematycznego działania w sytuacji wiktymizacji.
▶ dyskusja
▶ burza mózgów
▶ mapa skojarzeniowa
▶ mapa myśli
▶ miniwykład

czas trwania
zajęć

2 x 45 minut

wielkość
grupy

klasa szkolna

materiały
pomocnicze

▶ Kształtowanie umiejętność
odmowy udziału w bullyingu
w roli osoby stosującej bullying.
▶ Kształtowanie
umiejętności obrony siebie
i nieschematycznego działania
w sytuacji wiktymizacji.

▶ tablica lub flipchart
▶ karteczki o wymiarach 1 x 1 cm (po trzy dla każdej osoby uczestniczącej)
▶ egzemplarz Załącznika nr 1 dla każdej osoby uczestniczącej

3.4. | trzy kartki

Przebieg
zajęć

1.

wprowadzenie do tematyki bullyingu

• Poinformuj uczennice i uczniów, że podczas zajęć będą zajmowali się trudnymi

relacjami w grupie rówieśniczej, sytuacjami, w których uczennica lub uczeń,
a częściej grupa uczennic lub uczniów, przez dłuższy czas źle traktuje swoją koleżankę lub swojego kolegę.

↘ Zwróć uwagę na to, że złe traktowanie nie jest ograniczone wyłącznie do „oczy-

wistych” spraw, jak bicie czy wyzywanie, a dotyczy także na przykład izolowania lub ignorowania.

↘ Powiedz o warunkach wystąpienia intencjonalności po stronie osób stosujących

bullying – będziesz mówić o sytuacjach, w których osoby stosujące bullying podejmują działania po to, by sprawić przykrość drugiej osobie.

↘ Wspomnij o nierównowadze sił – z bullyingiem mamy do czynienia wtedy, gdy

osoby stosujące bullying są znacznie silniejsze od osoby doświadczającej bullyingu. To bycie osobą znacznie silniejszą nie powinno być przez uczennice
i uczniów rozumiane jedynie jako fakt przewagi fizycznej. Dlatego w tym miejscu przeanalizuj wspólnie z klasą różne rodzaje przewagi psychologicznej, na
przykład większą łatwość wypowiadania się u osób stosujących bullying w porównaniu z osobą doświadczającą bullyingu.

↘ Omów pochodzenie znaczeniowe wyrazu „bullying” (mobbing) – w języku an-

gielskim mob oznacza motłoch, tłum. W tym kontekście nazwa problemu podkreśla, że najczęściej mamy do czynienia z sytuacją, że to nie jednostka, lecz
grupa źle traktuje jedną osobę.

• Rozdaj osobom uczestniczącym ↠ Załącznik nr 1 – kartę pracy.

↘ Poproś osoby uczestniczące, aby napisały w punkcie pierwszym karty pracy,

kiedy nie mają do czynienia z bullyingiem.

Prawidłowo wypełniona ta część materiałów wygląda następująco:
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• Kiedy nie mówimy o bullyingu?
▷ gdy agresja jest jednorazowa, chwilowa i jest związana z pojedynczą sytuacją,
▷ gdy dwie uczennice lub dwóch uczniów o równej sile walczą ze sobą, ale nie

mają nierównowagi sił,

▷ gdy działania innych uczennic lub uczniów nie są nastawione na wywołanie

cierpienia koleżanki lub kolegi.

• Przejdź do ćwiczenia „Trzy kartki”, podczas którego uczennice i uczniowie
skupią się na własnych doświadczeniach bycia osobą stosującą bullying, osobą
doświadczającą bullyingu czy świadkiem zachowań. Analiza taka jest możliwa,
ponieważ wszystkie osoby uczestniczące znają już definicję bullyingu.

2.	indywidualne doświadczenia,
ćwiczenie „trzy kartki”

• Rozdaj osobom uczestniczącym po trzy karteczki i poproś, aby się zastanowiły

i spróbowały określić, ile uczennic lub ilu uczniów z ich klasy było świadkami
bullyingu.

• Poleć, aby zapisały dane w tabeli znajdującej się w punkcie drugim karty pracy,
w kolumnie ze znakiem zapytania na wysokości słowa „świadek”. Następnie poproś, żeby na jednej karteczce wpisały literę „N”, jeżeli nigdy nie były świadkami
bullyingu, lub „T”, jeśli były świadkami takiego zachowania (poproś, aby nie pokazywały innym swoich notatek).

• Zbierz karteczki i policz, ile jest liter „T” i „N”. Zazwyczaj się okazuje, że więk-

szość osób była świadkami bullyingu. Skomentuj, że skoro niemal wszyscy zetknęli się z tym zjawiskiem, to znaczy, że podczas tego warsztatu rozmawiamy
o realnych sprawach. Zwróć uwagę, że warto zgromadzić więcej informacji na
temat bullyingu.

!

Pamiętaj o omówieniu odpowiedzialności świadka za rozwój bullyingu.

• Następnie poproś, aby na drugiej karteczce osoby uczestniczące wpisały literę
„N”, jeżeli nigdy nie były osobami doświadczającymi bullyingu, lub literę „T”, jeżeli doświadczyły bullyingu. Zbierz karteczki i policz, ile jest liter „T” i „N”.

• Zaproś osoby uczestniczące w zajęciach do dyskusji na temat roli osoby doświadczającej bullyingu. Podkreśl, że niewystarczająca wiedza na temat mechanizmów wiktymizacji może przyczynić się do przyjęcia roli osoby doświadczającej bullyingu.

↘ Dodaj, że osoba doświadczająca bullyingu swoim zachowaniem może przyczynić

się do przedłużania bullyingu. Nie oznacza to jednak, że można obciążyć ją winą
za to, że doświadcza bullyingu. Osoba doświadczająca bullyingu może w przyszłości włączyć się w bullying, szukając rewanżu czy starając się utrzymać poczucie bezpieczeństwa w grupie.

3.4. | trzy kartki

• Omów różnice między rzeczywistymi wynikami a ich szacunkami. Zazwyczaj
uczennice i uczniowie zmniejszają liczbę osób, które doświadczyły bullyingu. To
niedoszacowanie może oznaczać, że na co dzień uczennice i uczniowie będą przejawiali tendencję do niezauważania osoby doświadczającej bullyingu czy traktowania zachowań wobec niej jako żartu.

• Poproś osoby uczestniczące, aby na trzeciej karteczce wpisały literę „N”, jeżeli
nigdy nie były osobami stosującymi bullying, lub literę „T”, jeżeli stosowały bullying. Zbierz karteczki i policz, ile jest liter „T” i „N”.

↘ Podczas zajęć osoby uczestniczące, które były zaangażowane w roli osoby stosu-

jącej bullying, będą miały okazję do refleksji i zastanowienia się nad mechanizmami bullyingu oraz do zmiany swoich zachowań.

↘ Podsumowując tę część ćwiczenia, zwróć uwagę, aby nie oceniać osób biorących

udział w zajęciach.

Ważne!
Ćwiczenie „Trzy kartki” i jego omówienie jest
istotnym elementem prezentowanego warsztatu.
Sprawia ono bowiem, że osoby uczestniczące
koncentrują się na swoich doświadczeniach
i w następnych etapach warsztatu postrzegają
wszystko przez ich pryzmat. To z kolei stymuluje
autorefleksję, której pojawienie się jest jednym
z najbardziej istotnych celów warsztatu.

3.

przyczyny bullyingu

• Następnie narysuj na środku tablicy prostokąt (taki sam jak znajdujący się

w punkcie trzecim karty pracy rozdanej uczennicom i uczniom). Poproś osoby uczestniczące o podanie powodów bullyingu w klasie (bez żadnych danych
osobowych).

↘ W celu ośmielenia klasy możesz podać przykład z własnych doświadczeń.
↘ Z reguły to ćwiczenie dobrze się sprawdza. Uczennice i uczniowie wymienia-

ją wiele powodów, na przykład to, że osoba doświadczająca bullyingu dobrze
się uczyła, nie dbała o higienę, była płaczliwa. Uczennice i uczniowie zapisują
te pomysły na końcu kresek „odchodzących” od prostokąta, a nauczycielka lub
nauczyciel robi to samo na tablicy. Powstaje w ten sposób mapa myśli, w której
brakuje słowa w środku prostokąta.
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• Poproś osoby uczestniczące, aby spróbowały odgadnąć, jakie słowo, łączące znaczeniowo wszystkie podane powody, powinno pojawić się w środku prostokąta.
Pasującym słowem jest na przykład „inność” czy „odmienność”.

↘ W omówieniu wskaż, że osobą poddaną bullyingowi może być każdy, kto zosta-

nie uznany za „innego”. Kryteriów odmienności jest wiele.

• Pogrupuj przyczyny bullyingu podane przez uczennice i uczniów, na przykład

cechy osobowości, sprawy związane z rodziną uczennicy lub ucznia albo z jego
przekonaniami. To pozwala utrwalić zdobytą wiedzę i umożliwia uprzedzenie
sytuacji, w której „inny” pojawi się w klasie. Ćwiczenie to ma za zadanie „normalizować” potencjalnie stygmatyzujące reakcje.

4.

mechanizmy bullyingu

• Omów mechanizmy bullyingu w formie miniwykładu. Są to: stygmatyzacja, dy-

sonans poznawczy i błędne koło. Największym wyzwaniem jest takie przeprowadzenie miniwykładu na temat trzech mechanizmów, aby osoby uczestniczące
zrozumiały ich praktyczne znaczenie dla zachowania i myślenia ludzi.

↘ Można je omówić nawet bez szczegółów (na przykład pomiń nazwy poszczegól-

nych etapów procesu stygmatyzacji). Warto wskazać, że te mechanizmy sprawiają, że każdy „automatycznie” może włączyć się w bullying. Ich znajomość ma
z kolei sprawić, że w sytuacjach sprzyjających bullyingowi przynajmniej część
uczennic i uczniów będzie myśleć racjonalnie i nie przyłączy się lub się sprzeciwi.

• Zastanówcie się wspólnie, co zyskują osoby stosujące bullying oraz jakie mogą
być przyczyny jego stosowania? Jakie potrzeby zaspakaja osoba stosująca bullying
i jak można jej pomóc zaspokoić je bez stosowania przemocy wobec innych?

cechy bullyingu

stygmatyzacja
↘ konfrontacja
↘ osądzanie
↘ wpisywanie w rolę

dysonans poznawczy

błędne koło

3.4. | trzy kartki

stygmatyzacja
1	B. Urban, Zaburzenia
w zachowaniu i przestępczość młodzieży,
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Jagiellońskiego,
Kraków 2000.

(Labelizacja, od ang. label – metka). Jak pisze Bronisław Urban1, polega ono na
tym, że odrzucana jednostka jest postrzegana coraz bardziej stereotypowo, dostaje swoją „łatkę” (etykietę), której trudno się pozbyć. Zjawisko stygmatyzacji,
nazywane inaczej naznaczaniem, składa się z trzech etapów.
Są to:
↘ konfrontacja

Na tym etapie jednostka poddana jest zainteresowaniu i uwadze jako ktoś „odbiegający od normy”. Tym, kto naznacza, może być inna uczennica lub inny
uczeń, zwłaszcza gdy odgrywa ważną rolę w grupie rówieśniczej. Taka osoba
może publicznie zwrócić uwagę na jakiś problem osoby doświadczającej zachowań przemocowych, mówiąc na przykład: „Nie będę z nim siedział, bo on
śmierdzi”. Czasami tego typu konfrontacja ma obiektywne wytłumaczenie
w wyglądzie lub zachowaniu osoby doświadczającej stygmatyzacji, czasami
trudno zrozumieć wybór osoby, która doświadcza bullyingu.
↘ osądzenie

Na tym etapie osoba doświadczająca bullyingu zaczyna być stale postrzegana negatywnie. Do tego spostrzeganie jest zredukowane – wszyscy koncentrują się wyłącznie na tych cechach uczennicy/ucznia, które zostały negatywnie ocenione.
Jeżeli jakaś uczennica lub jakiś uczeń łatwo się denerwuje i płacze, to inne osoby
reagują tak, jakby to były jedyne cechy takiej uczennicy czy takiego ucznia. Sytuacja jest bardzo trudna dla osoby doświadczające bullyingu i można ją sprowadzić
do stwierdzenia: cokolwiek byś zrobiła lub zrobił, i tak nikt nie będzie cię lubił.
Warto dodać, że na etapie osądzenia zaczynają silnie działać mechanizmy grupowe. To, co jest udziałem jednostek na etapie konfrontacji, to na etapie osądzenia
jest akceptowanym w grupie wzorem myślenia i zachowania.
↘ wpisanie w rolę

Ostatnim etapem procesu stygmatyzacji jest wpisanie w rolę. Warto zwrócić
uwagę, że o ile konfrontacja i osądzenie „dzieją się” wokół uczennicy lub ucznia
doświadczających bullyingu, o tyle wpisanie w rolę zachodzi w nim samym. Na
tym etapie osoba doświadczająca bullyingu silnie uwewnętrznia to, co wcześniej mówili o niej inni. Do tego zaczyna, zgodnie z zasadą samospełniającego
się proroctwa, zachowywać w sposób oczekiwany przez otoczenie. Skoro inne
uczennice lub inni uczniowie wskazują, że osoba doświadczająca bullyingu ma
wybuchy wściekłości, to osoba taka będzie pod wpływem otoczenia coraz częściej gwałtownie reagować.
dysonans poznawczy
2	E. Aronson, T. D.
Wilson, R. M. Akert,
Psychologia społeczna. Serce i umysł,
Wydawnictwo Zysk
i S-ka, Poznań 1997.

To opisane przez Leona Festingera 2 zjawisko pojawia się, gdy robimy coś, co jest
niezgodne z naszymi pozytywnymi przekonaniami na temat nas samych. W takich sytuacjach występuje napięcie psychiczne, które będziemy chcieli wyeliminować, by podtrzymać naszą wysoką samoocenę. Na przykład jeśli ktoś pali i jest
przekonany, że papierosy mogą być przyczyną śmiertelnej choroby, to czuje się
niekomfortowo. Musi stać się zatem coś, co zlikwiduje dyskomfort wynikający
z różnicy między tym, że co innego się myśli, a co innego robi. Można to zrobić,
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zmieniając zachowanie (co może być trudne) lub sposób myślenia o realizacji danego zachowania (co jest łatwiejsze). Co to oznacza w wypadku bullyingu? Może
być (i często bywa) tak, że uczennica/uczeń dołączy się do szykanowania innej
uczennicy lub innego ucznia tylko dlatego, że robią to ważne dla niego osoby. Ona
sama lub on sam nie ma żadnych powodów do takiego zachowania. Mamy zatem
do czynienia z dysonansem. Ktoś robi nieprzyjemne rzeczy innej osobie, a jednocześnie myśli: „Nic do niego nie mam. On jest w porządku”. Pojawia się dyskomfort, wpływający na coraz gorszą ocenę krzywdzonej osoby. Wtedy wszystko
znów zaczyna nabierać sensu, ponieważ osoba, która doświadcza naszych złych
zachowań, po prostu na to zasługuje. Zatem zwykle bywa tak, że im dłużej kogoś
źle traktujemy, tym gorzej o nim myślimy.
błędne koło
To mechanizm bardzo trudny do zrozumienia i zaakceptowania, zarówno przez
nauczycielki/nauczycieli, jak i uczennice/uczniów. Mechanizm ten polega na
tym, że jakaś osoba jest źle traktowana, co uzasadniane jest jej zachowaniem – na
przykład skarży nauczycielce czy nauczycielowi. Wydaje się logiczne, że jeżeli ktoś
skarży i za to spotykają go nieprzyjemne konsekwencje społeczne, to powinien zaprzestać, a wtedy negatywne konsekwencje wygasną. Niestety, w wypadku bullyingu z reguły bywa inaczej. Osoba, która spotyka się z negatywnymi reakcjami
grupy, częściej zachowuje się w sposób nieakceptowany przez grupę. To z kolei
wpływa na coraz bardziej wrogie zachowanie osób prześladujacych.
Poproś osoby uczestniczące, aby się zastanowiły, co zyskuje osoba, która inicjuje
bądź włącza się w bullying. Uczennice i uczniowie podają zwykle sporo przyczyn.
Przykładowe odpowiedzi wyglądają następująco: „chce się popisać”, „sam dzięki
temu jest bezpieczny”, „chce zapomnieć o własnych problemach”.
↘ Tego typu ćwiczenie budzi refleksję i odkrywa motywacje (często nieświadome)

osób stosujących bullying. Po takim ćwiczeniu buduje się niekorzystny klimat
dla bullyingu – każda potencjalna osoba stosująca bullying wie, że jej motywy
mogą być poddane przez innych podobnej analizie.

=

…

›

Omówienie i ocena
Podsumuj kolejne etapy zajęć, powtórz, czego dotyczyły, podsumuj wnioski z dyskusji, która odbyła się podczas realizacji każdego z etapów. Podkreśl zaangażowanie swoje i całego systemu szkolnego w przeciwdziałanie i reagowanie na agresję rówieśniczą noszącą cechy bullyingu. Zachęć do zadawania pytań.
Sugestie dotyczące kontynuacji
Zajęcia mogą być wprowadzeniem do kolejnego tematu dotyczącego reagowania na przejawy przemocy i dręczenia w szkole. Możesz zrealizować scenariusz
↠ Sceny dręczenia. Reaguj! znajdujący się w Zeszycie Reagowanie na zachowania związane z przemocą rówieśniczą.
Wskazówki dla osoby realizującej zajęcia
Zajęcia wymagają odpowiedniego zarządzania czasem, a także dbałości o poczucie bezpieczeństwa i otwartości osób w nich uczestniczących. Upewnij się, że realizacja zajęć odbywa się w momencie, gdy grupa ma już wypracowane wspólnie
zasady współpracy.
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	załącznik nr 1

karta pracy dla osób uczestniczących w warsztacie

1. Co to jest bullying?

Kiedy nie mówimy o bullyingu?
▷
▷
▷

2. Trzy kartki

?
świadek

osoba
doświadczająca
bullyingu

osoba
stosująca
bullying

!
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3. Kto bywa osobą doświadczającą bullyingu?

4. Propozycja pogrupowania przyczyn.

5. Mechanizmy bullyingu:
▷ Stygmatyzacja
▷ Dysonans poznawczy
▷ Błędne koło

6. Co zyskują osoby stosujące bullying?
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Wszyscy ludzie na ziemi, od Wschodu
po Zachód, tworzą jedną grupę; różnią
się (oni) trzema cechami: zachowaniem,
wyglądem fizycznym i językiem.
Said Al-Andalusi (1029–1070)

www.wcies.edu.pl
www.edukacja.warszawa.pl
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