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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.

Po wejściu do Muzeum Tolerancji w Los Angeles znajdziesz się w sali pełnej
interaktywnych eksponatów, które mają ci pomóc w rozpoznaniu ludzi,
których nie tolerujesz. Obok najbardziej powszechnych obiektów nietolerancji – czarnych, kobiet, Żydów, gejów – znajdziesz tam ludzi niskich
i grubych, blondynki, osoby niepełnosprawne… Obejrzysz film o rozmaitych uprzedzeniach, który powinien cię przekonać, że każdy z nas ma ich
co najmniej kilka, a później zostaniesz zaproszony do wejścia do właściwego muzeum przez jedne z dwojga drzwi, nad jednymi widnieje napis
UPRZEDZENI, nad drugimi – WOLNI OD UPRZEDZEŃ. Te drugie drzwi
są zamknięte na klucz, na wypadek gdyby ktoś nie zrozumiał przesłania
filmu, co się czasami zdarza.
Elliot Aronson

Drogie Nauczycielki, Drodzy Nauczyciele!
Przekazujemy Wam zeszyt z czterema przykładowymi scenariuszami zajęć, które możecie zastosować w pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą do wprowadzania edukacji antydyskryminacyjnej w szkole. Scenariusze warto wykorzystać
do poszerzenia wiedzy na temat stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji, wykluczenia i związanej z nimi przemocy. Mogą one być pomocne w pracy z dziećmi
nad zrozumieniem mechanizmów prowadzących do dyskryminacji i podkreślać
znaczenie reagowania na wszelkie formy przemocy.
Przeciwdziałanie dyskryminacji motywowanej uprzedzeniami i związanej z nią
przemocy to przede wszystkim edukacja antydyskryminacyjna1, rozumiana
jako świadome działanie zwiększające wiedzę, rozwijające umiejętności i wpływające na postawy. Ma ona na celu wspieranie równości i różnorodności społecznej. Rozwija również wiedzę na temat mechanizmów dyskryminacji i wykluczenia oraz grup dyskryminowanych. Buduje kompetencje do przeciwdziałania
dyskryminacji, wzmacnia grupy oraz osoby dyskryminowane i wykluczone na
zasadach włączania i upodmiotowienia.
Bardzo często zachowania dyskryminujące i przemocowe skierowane są do dzieci
w jakiś sposób się wyróżniających – ze względu na cechy ich tożsamości lub sytuację, w której się znajdują. To, czy dziecko stanie się w szkole obiektem dyskryminacji i przemocy, zależy również od stopnia aprobaty danej społeczności dla
prześladowań.
Dlatego tak ogromne znaczenie ma przeciwdziałanie dyskryminacji w środowisku szkolnym, w którym dzieci i młodzież uczą się życia w zróżnicowanym
społecznie świecie oraz doświadczają z różnych perspektyw życia społecznego
i ludzkiej różnorodności. Funkcjonują zgodnie z określonymi zasadami, prawami, strukturami władzy, budują relacje i poznają, czym są szacunek, współpraca,
równość, wolność, tolerancja, a także stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja,
wykluczenie, przemoc.
Izabela Podsiadło-Dacewicz
koordynatorka projektu, WCIES

1

 dukacja antydyskryminacyjna i jej standardy jakościowe, Towarzystwo Edukacji AntydyskryminaE
cyjnej, Warszawa 2011 – www.tea.org.pl.
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4 .1.
Czym jest dyskryminacja?
Piramida nienawiści

temat	różne

formy dyskryminacji i budowania
gotowości do przeciwdziałania
i przeciwstawiania się przemocy

opracowanie scenariusza: Dominika Cieślikowska

wstęp	Zajęcia pozwolą wprowadzić definicję dyskryminacji, przeanalizować wspólnie

z uczennicami i uczniami jej przejawy w środowisku szkolnym. Dzięki tym zajęciom możesz pomóc dzieciom zrozumieć mechanizmy prowadzące do dyskryminacji i pokazać, jak ważne jest reagowanie na wszelkie formy wykluczenia
i przemocy, wykorzystując do tej analizy piramidę nienawiści Gordona Allporta.

wiek	Scenariusz jest przeznaczony dla uczennic i uczniów od czwartej klasy szkoły

podstawowej (po dostosowaniu – szczególnie opisów sytuacji – także dla uczennic i uczniów klas I–III).

8
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cele

planowane
efekty

metody

czas trwania
zajęć

wiedza
▶ zrozumienie potęgującego się
i narastającego charakteru
dyskryminacji

umiejętności
▶ ćwiczenie umiejętności
analizowania sytuacji
dyskryminacji

postawy
▶ zainicjowanie gotowości
do przeciwdziałania
i przeciwstawiania się
dyskryminacji

Po zajęciach uczennice i uczniowie będą:

▶ mieli rozwinięte umiejętności analizy i diagnozy sytuacji – rozróżniania poszczególnych form dyskryminacji,
▶ znali różne przesłanki dyskryminacji,
▶ rozumieli nasilający się charakter zjawiska dyskryminacji,
▶ znali i wykorzystywali zachowania codzienne (mikroafirmacje) wzmacniające relacje i pozwalające
przeciwdziałać dyskryminacji.
▶ skojarzenia i wypracowywanie definicji
▶ analiza przypadku
▶ praca w grupach
▶ myślenie wizualne
▶ prezentacja na forum
▶ aktywność ruchowa
1 x 45 minut

materiały
pomocnicze

▶ wydruki z opisami sytuacji (cztery sytuacje po jednej kopii dla jednej grupy lub ich wielokrotność przy większej
liczbie grup)
▶ plakat z definicją dyskryminacji
▶ plakat z pytaniami do analizy sytuacji
▶ plakat z piramidą nienawiści
▶ duże plakaty (typu blok flipchart) i mazak – po zestawie na grupę
▶ alternatywnie: klocki lego (cztery zestawy po kilkanaście różnorodnych klocków i kilka ludzików)
▶ wydruki z równościowym bingo dla wszystkich osób uczestniczących w zajęciach

załączniki

▶ Załącznik nr 1: Opisy sytuacji dyskryminacji
▶ Załącznik nr 2: Równościowe bingo
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Przebieg
zajęć

1.

Wprowadzenie tematu zajęć
Czas trwania: 5 minut
Napisz na tablicy słowo „dyskryminacja”. Poproś, aby na forum przywołać i podawać skojarzenia z zapisanym słowem, tak by używać w skojarzeniach liter ze słowa podanego na tablicy.
Przykład:

N
I
W
g
E
D Y S K R Y M I N
G
u
A
L
p
W
Ą
a
I
D
Ś
Ć

h
e
A C J A
G
t
R
E
S
J
A

Mogą to być wyrazy, które pozornie nie mają z hasłem wywoławczym nic wspólnego, ale takie skojarzenia pojawiły się w głowie osób uczestniczących w zajęciach.
Poproś uczennice i uczniów, żeby przyjrzeli się wszystkim zapisanym przez siebie
hasłom. Zaproponuj im wspólne, grupowe stworzenie definicji DYSKRYMINACJI.
Jeśli trzeba, dodaj swoje propozycje, uzupełnij ją, pokaż plakat z definicją dyskryminacji (materiały pomocnicze), tak by wybrzmiały wszystkie istotne elementy
definicji dyskryminacji.

9
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2.

Pogłębianie rozumienia zjawiska dyskryminacji
Czas trwania: 15 minut analiza sytuacji i 15 minut omówienie
Podziel osoby uczestniczące na cztery zespoły (lub więcej – zależnie od wielkości
grupy, z jaką pracujesz) i daj 10 minut na wykonanie zadania. Rozdaj po jednym
opisie sytuacji na grupę (opisy sytuacji do wydrukowania znajdują się w Załączniku nr 1) i poproś o przeczytanie jej w zespołach lub przeczytaj je na głos na forum,
informując przed odczytaniem, która konkretna grupa będzie pracowała nad
którą sytuacją (możesz dostosować opisy przypadku, zmieniając język, dodając
szczegóły typu: chodzi do klasy… – ten sam poziom, na którym prowadzisz zajęcia).
Poinformuj, że zadanie polega na tym, aby uzgodnić w zespołach odpowiedzi na
kilka pytań (zapisanych na plakacie przygotowanym wcześniej przez osobę prowadząca) – materiały pomocnicze:
↘ KTO – kto uczestniczy w tej sytuacji oraz co myślą i czują poszczególne osoby (ze

szczególnym uwzględnieniem, jak się czuła główna bohaterka lub jak się czuł
główny bohater tej historii).

↘ CO – czy w danej sytuacji doszło do dyskryminacji, czy nie.
↘ DLACZEGO – jeśli tak, to z jakiego powodu (cecha, osoby, która doświadczyła

dyskryminacji), jeśli nie, to dlaczego tak uważacie.

↘ W JAKI SPOSÓB – które konkretnie zachowania były dyskryminacją.

Zachęć, aby w grupach, używając klocków, zespoły przedstawiły innym, co się
wydarzyło. Ich zadaniem będzie zbudować lub narysować stop-klatkę, czyli wybrany moment z sytuacji, z jaką się zapoznają. Jeśli nie masz klocków, możesz zastąpić tę aktywność rysowaniem plakatów: rozdaj duże kartki papieru. Zespoły
przygotowują szkic/rysunek momentu, na którym kończy się opis sytuacji.
Poproś o prezentację wyników dyskusji (rysunki lub ustawienia lego) na forum
grupa po grupie, od sytuacji pierwszej do czwartej. Po każdej sytuacji dodawaj,
prostuj, uzupełniaj lub wspieraj główne wnioski.
Na koniec pokaż i omów plakat z piramidą nienawiści Gordona Allporta
(materiały pomocnicze).
Razem z uczennicami i uczniami na zakończenie przyporządkuj każdy z omawianych przykładów dyskryminacji do odpowiedniego piętra piramidy. Na zakończenie poproś osoby uczestniczące w zajęciach, aby zastanowiły się, kto w ich
otoczeniu jest dyskryminująco traktowany. Następnie poproś, by od dzisiaj wszyscy postarali się wykonywać w stosunku do tej osoby przynajmniej jeden gest,
który będzie przeciwdziałał albo przeciwstawiał się dyskryminacji.

2	Za: Ph. Clements, J. Jones, The diversity training handbook, Kogan Page, London–Philadelphia 2006, s. 180. Więcej
w: Edukacja antydyskryminacyjna. Podręcznik trenerski, red. M. Branka, D. Cieślikowska, Stowarzyszenie Willa
Decjusza, Kraków 2010.
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3.

 ikroafirmacje – wzmocnienie gotowości do
M
przeciwdziałania i przeciwstawiania się dyskryminacji
Zakończ konstruktywnie, mówiąc, że o ile wszystko zaczyna się od mikronierówności (drobnych, świadomych i nieświadomych aktów niechęci i agresji werbalnej
czy niewerbalnej), o tyle na tym samym poziomie działania możemy wybrać inny
kierunek naszych zachowań. Rozdaj wszystkim osobom uczestniczącym wydruk
równościowego bingo – jest to zbiór pomysłów i inspiracji dotyczących różnych
sposobów reagowania na codzienne przejawy dyskryminacji, wrogości lub wykluczenia. Poproś, aby chodząc po klasie, każda osoba zebrała komplet podpisów
pod każdym ze sposobów reagowania. Wyjaśnij, że każda osoba uczestnicząca ma
znaleźć w grupie jedną osobę, która zareagowała w sposób opisany w danym polu.
Po znalezieniu takiej osoby wpisuje w to pole jej imię. Następnie szuka kolejnej
osoby, aż będzie mieć wszystkie pola ze sposobami reagowania wypełnione imionami innych osób.
Podczas gry obowiązuje następująca zasada: w karcie każdej osoby grającej imię
danej osoby może być wpisane w jakimś polu z konkretnym sposobem reagowania tylko jeden raz. Każda osoba uczestnicząca powinna znaleźć dziewięć osób
w grupie, których imiona będzie mogła przyporządkować do dziewięciu pól ze
sposobami reagowania na swojej karcie z równościowym bingo. Pole z ósmym
sposobem jest miejscem, w którym każda osoba uczestnicząca może wpisać swój
lub koleżanki/kolegi pomysł na konstruktywną reakcję na jakieś przejawy dyskryminacji, wrogości lub wykluczenia.
Osoba, która pierwsza będzie mieć wpisane imiona w dziewięć pól, krzyczy „bingo”. Grę można przerwać lub kontynuować do momentu, kiedy większość osób lub
wszyscy będą mieć „bingo”. Celem gry w „równościowe bingo” jest nie tylko wypełnienie imionami wszystkich pól. Ważne jest to, że w grupie/klasie poznajemy
osoby, które potrafią konstruktywnie reagować, że w polu ósmym mogą pojawić
się nowe, inspirujące rozwiązania, że wspólnie budujemy społeczność klasową,
która reaguje, kiedy ktoś doświadcza jakiejkolwiek formy przemocy.

…

Zaproś osoby uczestniczące do podzielenia się refleksjami, wnioskami, jakie wynikają dla nich z tego doświadczenia. Zapytaj, czego dowiedzieli się o sobie, o innych, o tej grupie/klasie.
Sugestie dotyczące kontynuacji
Realizację tego scenariusza warto rozszerzyć o kolejne zajęcia, na których więcej
czasu poświęci się rozwijaniu umiejętności reagowania na dyskryminację.
MATERIAŁY POMOCNICZE
informacje dodatkowe dla osób prowadzących zajęcia), można na ich podstawie przygotować plakaty z informacjami, pytaniami, schematami, które będą powieszone
w widocznym miejscu w sali i służyć jako materiał pomocniczy dla wszystkich osób
uczestniczących.
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Definicja dyskryminacji
Dyskryminacja to nierówne, często gorsze
traktowanie osoby ze względu na jej
przynależność do pewnej grupy, wyróżnionej
na podstawie jakiejś cechy (na przykład wygląd,
płeć, wiek), i będące pochodną istniejących
stereotypów i uprzedzeń.
Stereotyp to opinia, sąd, przekonanie o osobie
przynależącej do danej grupy lub o całej grupie.
Uprzedzenie to emocja (uczucie, nastawienie) do
osoby lub grupy osób.
Dyskryminacja to działanie, zachowanie.
Dyskryminacja przejawia się w niewłaściwym,
wybiórczym, krzywdzącym, nieuzasadnionym
i niesprawiedliwym traktowaniu poszczególnych
jednostek z powodu ich przynależności grupowej.

OPISY SYTUACJI Z UZADSADNIENIEM
Sytuacja pierwsza

Wasza szkoła wystawia reprezentację do ogólnopolskiego konkursu matematycznego. Do reprezentowania szkoły nominowano pięciu chłopców i dwie dziewczęta – grupa ta od kilku tygodni na dodatkowych zajęciach przygotowuje się do konkursu pod okiem nauczyciela. Na spotkaniach zazwyczaj panuje przyjacielska
atmosfera. Tylko od czasu do czasu Kaśka i Magda słyszą kąśliwe uwagi kolegów,
że powinny zająć się bardziej dziewczyńskimi zajęciami. W trakcie ostatnich zajęć Tomek i Janek pozwolili sobie za plecami matematyka żartować na temat koleżanek, mówiąc, że matma przyda im się przy ogarnianiu kupowania ciuchów.
Dwóch pozostałych kolegów podchwyciło żarty. Tylko Paweł, siedzący gdzieś
z tyłu sali, nie odezwał się w tej sprawie.
UZASADNIENIE
Sytuacja pierwsza to opis dyskryminacji ze względu na płeć. Dyskryminacja
przybiera tu formę żartów i negatywnych komentarzy, powielających stereotypy płci i stereotypowy podział na zajęcia męskie (matematyka, nauki
ścisłe) i kobiece (zajmowanie się wyglądem, zakupami, ubraniami). Pod płaszczykiem dobrej i przyjacielskiej atmosfery nieprzychylne komentarze i żarty dotyczą przedstawicielek tylko jednej płci. Bezpośrednio uderza to w obie te
dziewczęta biorące udział w zajęciach (żarty, komentarze) a pośrednio – przez
powielanie i utrwalanie stereotypów płci i tradycyjnego podziału ról – także we
wszystkie inne dziewczęta i kobiety oraz w chłopców i mężczyzn (szczególnie
tych niepasujących do stereotypowego wizerunku).
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Sytuacja druga

Tomek jest nowym uczniem, który przeniósł się ostatnio do waszej szkoły. Choć
nie zostało to nigdy ogłoszone, wszyscy wiedzą, że przyszedł z najsłabszej podstawówki w okolicy, że mieszka na dużym osiedlu z wysokimi blokami. Od początku
był traktowany przez kolegów i koleżanki w sposób dla niego przykry – wszyscy
go unikali, zarówno na zajęciach, przerwach, jak i po szkole, nawet jeśli próbował
do kogoś zagadać. Koledzy nieraz za jego plecami wypowiadali różne obraźliwe
komentarze nawiązujące do jego sytuacji materialnej. Myłeś ręce, gdy usłyszałeś
dobiegające z toalety głośne żarty na temat biedy Tomka chodzącego w obciachowych butach.
UZASADNIENIE
Sytuacja druga obrazuje dyskryminację ze względu na biedę/status materialny (rodziny, nie samego chłopca). Choć w tle tej sytuacji jest także trudny
do przeprowadzenia proces włączania nowego ucznia do wspólnoty klasowej, to
nie należy tego mylić. Tu padają również konkretne komentarze wprost dotyczące jego statusu finansowego. Dyskryminacja przybiera formę zarówno nękania
słownego, tworzenia wokół jednej osoby znacznie mniej przychylnej atmosfery, jak i izolowania i wykluczenia fizycznego.

Sytuacja trzecia

Hubert chodzi do waszej szkoły od pierwszej klasy. Kilka lat wcześniej do tej
samej szkoły chodził jego starszy brat Łukasz, który miał nie najlepszą opinię.
Trudno nie zauważyć, że każda nowa nauczycielka, widząc w dzienniku nazwisko Huberta, pyta, czy jest spokrewniony z Łukaszem. Podczas odpowiedzi ustnych Hubert dostaje zazwyczaj więcej pytań niż jego koledzy i koleżanki. Ostatnio
poskarżył ci się, że wychowawczyni nie pozwoliła mu włączyć się w organizację
klasowej dyskoteki, komentując, że: „Skoro ktoś ma takiego brata, to lepiej dmuchać na zimne”.
UZASADNIENIE
Sytuacja trzecia to przejaw dyskryminacji ze względu na swoje pochodzenie
lub pokrewieństwo z daną osobą (tak zwana dyskryminacja przez asocjację/
skojarzenie). O ile gorsze traktowanie i brak zaufania ze strony nauczycielek i nauczycieli wobec brata bohatera było konsekwencją jego zachowania, o tyle Hubert
jest traktowany gorzej niezależnie od swojego zachowania – wyłącznie przez to,
kim jest, z jakiej rodziny się wywodzi. Dyskryminacja w tym wypadku przybiera
formę gorszego, nierównego traktowania (więcej pytań, nieprzydzielanie do
odpowiedzialnych zadań, komentarze wyrażające wprost uprzedzenia).
Sytuacja czwarta

Ola jest w tej samej szkole już któryś rok. Jest większa od swoich rówieśników
i rówieśniczek, ma nadwagę. Często słyszy przezwiska pod swoim adresem: „gruba”, „brzuchata”, „wieloryb”, „słonina”, „baleron”, „tankowiec” i inne. Kilkakrotnie popychano ją także na przerwach. Do klasowego rytuału należy właściwie
wyrywanie jej piórnika czy plecaka i ucieczka z nim przez korytarz. Wszyscy
krzyczą wtedy, że jak chce go odzyskać, to musi się trochę przebiec, bo ruch to
zdrowie i straci dzięki temu słoninę. Na początku Ola nie reagowała, później kilkukrotnie prosiła, żeby koleżanki i koledzy przestali się tak zachowywać. Ale to
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zupełnie nie zadziałało. W zasadzie tylko Elka przestała i zaczęła z nią od czasu
do czasu rozmawiać. Ola chciałaby schudnąć, parę razy próbowała, ostatnio nawet z jakimiś sukcesami, lecz nic to nie zmieniło. Ola siedzi codziennie w domu
przed komputerem i poszukuje sposobów, co mogłaby jeszcze zrobić. Póki co unika chodzenia do szkoły, symuluje choroby.
UZASADNIENIE
Sytuacja czwarta to opis dyskryminacji ze względu na wygląd – otyłość. Wyraża się w takich formach zachowania, jak używanie krzywdzących przezwisk,
naśmiewanie się, ale także kradzież mienia, popychanie – są to przejawy
przemocy psychicznej i fizycznej.
W ogólnym omówieniu podkreśl, że krzywdząca moc tych działań polega w dużej
mierze na tym, że wynika z negatywnego nastawienia (poszczególnych jednostek,
ale także – szerzej – grup społecznych i społeczeństwa) do cech, na które osoby doświadczające dyskryminacji nie mają wpływu, których nie mogą zmienić.

skutkiem dyskryminacji jest przemoc

eksterminacja
Zamachy na życie,
ludobójstwo

przemoc fizyczna
Napaści, akty wandalizmu
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dyskryminacja
Wykluczenie, gorsze, nierówne traktowanie

unikanie
Marginalizowanie, izolacja, dehumanizowanie,
przejawy jawnych uprzedzeń

obraźliwy język
Negatywne komentarze, werbalny brak akceptacji, przekonania,
głoszenie stereotypów, złośliwe żarty, mowa nienawiści

4.1. | czym jest dyskryminacja? piramida nienawiści

Zwróć uwagę na różne bohaterki i różnych bohaterów przywołanych sytuacji:
osoby doświadczające dyskryminacji, osoby i grupy dyskryminujące, świadków
biernych i aktywnych oraz potencjalnych sojuszników. Podkreśl rolę zarówno
sojuszników rówieśniczych, jak i osób dorosłych istotnych z poziomu struktury
szkoły i rodziny.
PIRAMIDA NIERÓWNOŚCI – DODATKOWE INFORMACJE
W 1954 roku Gordon Allport opracował pięciostopniową skalę, która ukazuje,
w jaki sposób uprzedzenia mogą być wyrażane w eskalujących zachowaniach
dyskryminacyjnych3. Piramida nienawiści to model pokazujący, jaki może być
rozwój wypadków, gdy pierwsze symptomy – pełne nienawiści komentarze – zostaną zignorowane. Począwszy od języka nienawiści, przez unikanie i separację
oraz gorsze, nierówne traktowanie różnych grup społecznych (i ich indywidualnych przedstawicielek i przedstawicieli), aż po akty przemocy fizycznej i eksterminację. Jak pokazuje historia antysemityzmu zakończona Holokaustem, ludobójstwo Ormian w Turcji czy współczesny rozwój konfliktu w Rwandzie i na
Bałkanach, taka sekwencja wydarzeń w XX wieku wystąpiła przynajmniej kilkakrotnie. Dzieje się także na naszych oczach, na mniejszą skalę, w wypadku pojedynczych osób, które zostają zabite lub doprowadzone do samobójczej śmierci
w polskich szkołach.
U podstaw spirali nienawiści, prowadzącej do najstraszniejszych w skutkach
konsekwencji, leży zatem nękanie werbalne – mowa nienawiści.

Czym jest mowa nienawiści?
Mowa nienawiści (hate speech) jest zjawiskiem,
które polega na używaniu języka w celu
rozbudzenia, rozpowszechniania czy
usprawiedliwiania nienawiści i dyskryminacji,
przemocy wobec konkretnych osób, grup osób,
przedstawicieli mniejszości czy jakiegokolwiek
innego podmiotu będącego „na celowniku”
danej wypowiedzi. Akceptacja mowy nienawiści
w wymiarze społecznym prowadzi do utrwalania
się stereotypów, uprzedzeń i powoduje mniejszą
akceptację przedstawicieli grup hejtowanych.
Może także prowadzić do tak zwanych
przestępstw z nienawiści (hate crimes). Mowa
nienawiści może przyjmować różne formy4.

3 Ibidem.
4 Por. http://uprzedzuprzedzenia.org/czym-mowa-nienawisci [dostęp: 19 sierpnia 2018 roku].
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Ochrona prawna przed mową nienawiści
Artykuł 119 Kodeksu karnego:
§ 1. Kto stosuje przemoc lub groźbę, bezprawną wobec grupy osób lub poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości, podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto publicznie nawołuje do popełnienia przestępstwa określonego w § 1.
Artykuł 256 Kodeksu karnego
Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub
nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Artykuł 257 Kodeksu karnego
Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej
przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu
jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

4.1. | czym jest dyskryminacja? piramida nienawiści

załącznik nr 1

Opisy sytuacji
Sytuacja pierwsza
Wasza szkoła wystawia reprezentację do ogólnopolskiego konkursu matematycznego. Do reprezentowania szkoły nominowano pięciu chłopców i dwie dziewczęta – grupa ta od kilku tygodni na dodatkowych zajęciach przygotowuje się
do konkursu pod okiem nauczyciela. Na spotkaniach zazwyczaj panuje przyjacielska atmosfera. Tylko od czasu do czasu Kaśka i Magda słyszą kąśliwe uwagi kolegów, że powinny zająć się bardziej dziewczyńskimi zajęciami. W trakcie
ostatnich zajęć Tomek i Janek pozwolili sobie za plecami matematyka żartować
na temat koleżanek, mówiąc, że matma przyda im się przy ogarnianiu kupowania
ciuchów. Dwóch pozostałych kolegów podchwyciło żarty. Tylko Paweł, siedzący
gdzieś z tyłu sali, nie odezwał się w tej sprawie.
Sytuacja druga
Tomek jest nowym uczniem, który przeniósł się ostatnio do Waszej szkoły. Choć nie
zostało to nigdy ogłoszone, wszyscy wiedzą, że przyszedł z najsłabszej podstawówki
w okolicy, że mieszka na dużym osiedlu z wysokimi blokami. Od początku był traktowany przez kolegów i koleżanki w sposób dla niego przykry – wszyscy go unikali, zarówno na zajęciach, przerwach, jak i po szkole, nawet jeśli próbował do kogoś
zagadać. Koledzy nieraz za jego plecami wypowiadali różne obraźliwe komentarze
nawiązujące do jego sytuacji materialnej. Myłeś ręce, gdy usłyszałeś dobiegające z toalety głośne żarty na temat biedy Tomka chodzącego w obciachowych butach.
Sytuacja trzecia
Hubert chodzi do Waszej szkoły od pierwszej klasy. Kilka lat wcześniej do tej samej
szkoły chodził jego starszy brat Łukasz, który miał nie najlepszą opinię. Trudno nie
zauważyć, że każda nowa nauczycielka, widząc w dzienniku nazwisko Huberta,
pyta, czy jest spokrewniony z Łukaszem. Podczas odpowiedzi ustnych Hubert dostaje zazwyczaj więcej pytań niż jego koleżanki i koledzy. Ostatnio poskarżył ci się,
że wychowawczyni nie pozwoliła mu włączyć się w organizację klasowej dyskoteki, komentując, że: „Skoro ktoś ma takiego brata, to lepiej dmuchać na zimne”.
Sytuacja czwarta
Ola jest w tej samej szkole już któryś rok. Jest większa od swoich rówieśników
i rówieśniczek, ma nadwagę. Często słyszy przezwiska pod swoim adresem: „gruba”, „brzuchata”, „wieloryb”, „słonina”, „baleron”, „tankowiec” i inne. Kilkakrotnie popychano ją także na przerwach. Do klasowego rytuału należy właściwie
wyrywanie jej piórnika czy plecaka i ucieczka z nim przez korytarz. Wszyscy
krzyczą wtedy, że jak chce go odzyskać, to musi się trochę przebiec, bo ruch to
zdrowie i straci dzięki temu słoninę. Na początku Ola nie reagowała, później kilkukrotnie prosiła, żeby koleżanki i koledzy przestali się tak zachowywać. Ale to
zupełnie nie zadziałało. W zasadzie tylko Elka przestała i zaczęła z nią od czasu do
czasu rozmawiać. Ola chciałaby schudnąć, parę razy próbowała, ostatnio nawet
z jakimiś sukcesami, lecz nic to nie zmieniło. Ola siedzi codziennie w domu przed
komputerem i poszukuje sposobów, co mogłaby jeszcze zrobić. Póki co unika chodzenia do szkoły, symuluje choroby.
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Załącznik nr 2

Równościowe bingo
Sposób pierwszy

Sposób drugi

Sposób trzeci

Słuchałam/słuchałem
wypowiedź osoby
bez przerywania
i przeszkadzania

Powiedziałam/
powiedziałem „Cześć!”
nieznanej mi osobie
w szkole, która – jak
widzę – jest smutna albo
samotna.

Napisałam/napisałem
kartkę (post, esemes)
z podziękowaniami dla
kogoś, kto zrobił coś
miłego dla mnie.

IMIĘ:

IMIĘ:

IMIĘ:

Sposób czwarty

Sposób piąty

Sposób szósty

Powiedziałam/
powiedziałem komuś, kogo
słabo znam, coś miłego.

Rozmawiałam/
rozmawiałem na przerwie
z kimś, kto nie miał dziś
nikogo do towarzystwa.

Wstawiłam/wstawiłam się
w obronie kogoś, kto był
nękany.

IMIĘ:

IMIĘ:

IMIĘ:

Sposób siódmy

Sposób ósmy

Sposób dziewiąty

Pomogłem komuś odrobić
pracę domową.

Własny sposób (jaki?):
………………………………….

Skorzystałam/
skorzystałem z pomocy
osoby dorosłej przy
reagowaniu na zło.

IMIĘ:

IMIĘ:

IMIĘ:

4.2. | drzewo dyskryminacji

4 .2.
Drzewo dyskryminacji

temat	dyskryminacja,

mechanizm błędnego koła
dyskryminacji, reagowanie na dyskryminację

opracowanie scenariusza: Dominika Sadowska, Izabela Podsiadło-Dacewicz

wstęp	Ćwiczenie jest atrakcyjną formą pobudzającą do refleksji na temat powstawania,

utrzymywania się i skutków dyskryminacji dla osób ją stosujących, tych, które jej doświadczają, a także dla społeczności, w których występuje. Scenariusz
jasno obrazuje mechanizm funkcjonowania błędnego koła dyskrymiancji, podkreśla potrzebę reagowania na dyskryminację, pozwala dostrzec związek między dyskryminacją a przemocą. Jest dobrym punktem wyjścia realizacji innych
treści dotyczących równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji oraz
reagowania na dyskryminację, wykluczenie i przemoc w środowisku szkolnym.

wiek	Scenariusz jest przeznaczony dla uczennic i uczniów od czwartej klasy szkoły

podstawowej.

Scenariusz jest adaptacją fragmentu publikacji: Definicja dyskryminacji, [w:] Kompas. Antydyskryminacja. Pakiet edukacyjny, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 2005.
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cele

planowane
efekty

metody

wiedza
▶ zwiększenie wiedzy na temat
mechanizmu powstawania,
utrzymywania się i konsekwencji
dyskryminacji
▶ zwiększenie wiedzy dotyczącej
sposobów eliminowania
dyskryminacji z codziennego
życia

umiejętności
▶ rozwijanie umiejętności
postrzegania zjawisk
społecznych w kategorii ich
przyczyn i skutków
▶ rozwijanie umiejętności
krytycznego myślenia w analizie
zjawisk społecznych

postawy
▶ rozbudzenie refleksji na
temat przyczyn i skutków
dyskryminacji
▶ refleksja na temat roli
stereotypów i uprzedzeń
w postrzeganiu ludzkiej
różnorodności

Po zajęciach uczennice i uczniowie będą:

▶ mieli świadomość znaczenia stereotypów i uprzedzeń w postrzeganiu ludzkiej różnorodności,
▶ mieli świadomość funkcjonowania mechanizmu błędnego koła dyskryminacji,
▶ uwrażliwieni na postrzeganie zjawisk społecznych z punktu widzenia ich przyczyn i potencjalnych skutków,
▶ dostrzegali potrzebę i znaczenie reagowania na przejawy dyskryminacji w eliminowaniu jej z codziennego
życia.
▶ dyskusja
▶ burza mózgów

czas trwania
zajęć

1 x 45 minut

wielkość grupy

klasa szkolna

materiały
pomocnicze

▶ papierowa taśma klejąca
▶ dwa duże arkusze papieru (na przykład flipchartowego)

załączniki

▶ Załącznik nr 1: Definicje

4.2. | drzewo dyskryminacji

Przebieg zajęć

Narysuj na dużym arkuszu papieru (flipcharcie) schematyczne drzewo. Zadbaj,
aby miało gruby pień, liczne gałęzie i wiele korzeni. Na pniu napisz słowo: „dyskryminacja”. Następnie wyjaśnij osobom uczestniczącym, że korzenie drzewa są
symbolicznymi przyczynami dyskryminacji, a gałęzie – jej skutkami.
Poproś, aby w formie burzy mózgów osoby uczestniczące identyfikowały przyczyny dyskryminacji, z którą spotykają się w codziennym życiu. Zapisuj je po
stronie korzeni (jeden korzeń – jedna przyczyna) . W razie potrzeby dorysuj więcej korzeni. Gdy pomysły się wyczerpią, poproś, by analogicznie osoby uczestniczące zastanowiły się nad skutkami, konsekwencjami dyskryminacji, które
dyskryminacja wywołuje dla konkretnej osoby, jej środowiska, a także całego
społeczeństwa. Zapisuj je przy gałęziach (jedna gałąź – jeden skutek). W razie potrzeby dorysuj więcej gałęzi.
Po zakończonej burzy mózgów odwróć kartkę z rysunkiem drzewa o 180 stopni.
Osoby uczestniczące mogą zaobserwować, że korzenie stały się skutkami, a to, co
zaproponowały jako skutki, stało się teraz przyczynami nowych, kolejnych przejawów dyskryminacji.
Daj chwilę na refleksję i upewnij się, że wszystkie osoby zauważyły, że skutki dyskryminacji stają się często przyczyną nowych przejawów dyskryminacji. Oznacza to, że dyskryminacja stanowi swego rodzaju błędne koło, z którego osobie doświadczającej przemocy bardzo trudno się wydostać.
Narysuj symbol błędnego koła strzałkami między korzeniami i gałęziami drzewa dyskryminacji (przyczynami i skutkami). Zapytaj osoby uczestniczące o to,
co jest potrzebne, żeby wyjść z takiego błędnego koła, żeby dyskryminacji było
mniej. Zapisuj propozycje na granicach błędnego koła (bardzo ważne jest pojawienie się i zapisanie słowa „reagowanie”).
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Zainicjuj dyskusję na temat mechanizmu błędnego koła dyskryminacji, zadając
pytania:
▷ Czy i jakie trudności mieliście z nazwaniem, co jest przyczyną, a co skutkiem

dyskryminacji?

▷ Kto jest osobą stosującą dyskryminację, a kto – osobą doświadczającą dyskry-

minacji? Czy zawsze łatwo można to stwierdzić?

▷ Jakie są przyczyny powstawania „błędnego koła” dyskryminacji?
▷ Co może zrobić osoba, która doświadcza, i osoba, która stosuje dyskryminację,

żeby wydostać się z „błędnego koła dyskryminacji”?

▷ Jaka jest rola świadka w procesie wychodzenia z „błędnego koła dyskryminacji”?
▷ Jakie znaczenie ma reagowanie reagowanie świadka w procesie wychodzenia

z „błędnego koła dyskryminacji”?

Poproś osoby uczestniczące, aby w formie burzy mózgów zaproponowały sposoby wyeliminowania dyskryminacji z codziennego życia. Zapisuj te propozycje na
dużym arkuszu papieru. Zapytaj, które z zaproponowanych metod reagowania
na dyskryminację można zastosować w klasie, a które w szkole. Możecie wspólnie określić, które z tych metod są zależne od uczennic i uczniów, a które z nich
wymagają wsparcia i zaangażowania dorosłych: kadry pedagogicznej i administracyjnej, rodziców.

=

…

Omówienie i ocena
Podczas omawiania wychodzenia z „błędnego koła dyskryminacji” podkreśl, że
symboliczne wycięcie drzewa, na przykład przez wprowadzenie regulacji prawnych, norm, zasad, eliminuje skutki dyskryminacji na poziomie zachowań. Pozostawia jednak funkcjonujący system korzeniowy, który w sprzyjających okolicznościach, podlewany na przykład strachem, nienawiścią, konfliktami, niewiedzą
i niesprawdzonymi opiniami, stereotypami, uprzedzeniami, może sprawić odrodzenie się kolejnego drzewa. Warto podkreślić również, że dyskryminacja bardzo
często na poziomie zachowań wiąże się z różnymi formami przemocy (werbalnej,
fizycznej, relacyjnej, cyberprzemocy). Dlatego tak ważne jest, żeby każda i każdy
z nas wziął na siebie indywidualną odpowiedzialność i regował na wszelkie przejawy dyskryminacji.
Sugestie dotyczące kontynuacji
Zajęcia mogą być wprowadzeniem do kolejnego tematu dotyczącego reagowania
na przejawy przemocy albo dyskryminacji w szkole. Możesz zrealizować scenariusz Sceny dręczenia – część 2: reagowanie (w zeszycie piątym).
Schemat drzewa możesz wykorzystać również do analizy przemocy rówieśniczej.
Możesz także zachęcić osoby uczestniczące do narysowania symbolicznego drzewa tolerancji i zaprosić je do zidentyfikowania korzeni i gałęzi takiego drzewa
– rysunek powieście w sali w widocznym miejscu.
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œ

Pomysły na działanie
Możecie zasadzić w skrzynce na kwiaty albo doniczkach klasowy las tolerancji,
w którym każde dziecko będzie miało swoją roślinkę, którą będzie się opiekowało. Możesz opiekę nad roślinkami omówić w kategoriach symbolicznych – podlewane otwartością i ciekawością drugiego człowieka, ogrzewane kontaktem międzyludzkim, nawożone wiedzą.

›

Wskazówki dla osoby realizującej zajęcia
Zajęcia dotyczące przyczyn i skutków dyskryminacji wymagają, aby osoby
uczestniczące znały definicję zjawiska dyskryminacji, a także jej formy i przejawy. Wskazane jest także, żeby wcześniej znały pojęcie stereotypów i uprzedzeń.
Definicje dyskryminacji, stereotypów, uprzedzeń oraz „błędnego koła” znajdziesz
w Załączniku nr 1.
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załącznik nr 1

Stereotypy to upowszechnione opinie lub przekonania o grupie społecznej albo
osobach należących do danej grupy. Stereotyp polega na przypisaniu osobom lub
grupom określonych cech pozytywnych lub negatywnych. Stereotypy są nabywane w procesie wychowania i edukacji, są trwałe, sztywne i trudne do zmiany,
pokazują rzeczywistość w uproszczony, niezgodny z prawdą sposób.
Przykład: dziewczęta to humanistki, a chłopcy to umysły ścisłe.
Uprzedzenia to negatywne opinie i uczucia (na przykład obrzydzenie, pogarda,
nienawiść) wobec osoby lub grupy, oparte na tendencyjnym i sztywnym postrzeganiu danej grupy lub osoby ze względu na jej rzeczywistą albo domniemaną
przynależność do określonej grupy objętej stereotypem.
Przykład: pobłażliwy stosunek nauczycielek i nauczycieli do dziewcząt na lekcjach matematyki, fizyki, chemii, oparty na przekonaniu, że dziewczęta to humanistki i nie mają predyspozycji do tych przedmiotów.
Dyskryminacja to nierówne, niesprawiedliwe, gorsze traktowanie osób ze
względu na ich cechę związaną z przynależnością do jakiejś grupy lub przypisywanie przynależności do określonej grupy. Cechy, które mogą być podstawą dyskryminacji, to między innymi: płeć, kolor skóry, pochodzenie narodowe lub
etniczne, religia lub bezwyznaniowość, stopień sprawności fizycznej, stan
zdrowia (fizycznego i psychicznego), wiek, orientacja seksualna, tożsamość
płciowa, status społeczny, status ekonomiczny, wygląd5.
Dyskryminacja oznacza zróżnicowanie, wykluczenie lub ograniczenie ze
względu na wymienioną cechę (cechy), których wynikiem jest utrudnienie lub
uniemożliwienie korzystania na równi z innymi z praw, wolności i różnych dóbr.
Przykład: dziewczęta są surowiej oceniane z przedmiotów ścisłych i zdecydowanie rzadziej niż chłopcy wiążą swoją przyszłość z nauką tych przedmiotów
(studiują matematykę lub kierunki techniczne).
Przemoc może być przejawem dyskryminacji, gdy:
▷ osoba doświadczająca przemocy posiada lub przypisuje się jej cechy, które są

podstawą dyskryminacji, na przykład płeć, kolor skóry, pochodzenie narodowe lub etniczne, religia lub bezwyznaniowość, stopień sprawności fizycznej,
stan zdrowia (fizycznego i psychicznego), wiek, orientacja seksualna, tożsamość płciowa, status społeczny, status ekonomiczny, wygląd lub inne,

▷ celem przemocy jest ograniczenie lub uniemożliwienie, ze względu na wymie-

nioną cechę (cechy), korzystania z praw, wolności i różnych dóbr osobie doświadczającej przemocy,

5	Za: Dyskryminacja i równe traktowanie – najważniejsze pojęcia i definicje, Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej, Warszawa 2015.
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▷ osoba stosująca przemoc ma przewagę (jest silniejsza, bardziej sprawna, jest

w grupie większościowej) w stosunku do osoby doświadczającej przemocy.

Mechanizm „błędnego koła” polega na tym, że jakaś osoba jest źle traktowana,
co jest uzasadniane jakąś cechą jej tożsamości (na przykład kolorem skóry, narodowością, wyglądem) lub jej zachowaniem – na przykład skarży nauczycielce lub
nauczycielowi. Logiczne się wydaje, że jeśli ktoś skarży i za to spotykają go nieprzyjemne konsekwencje społeczne, to powinien zaprzestać, a wtedy negatywne
konsekwencje wygasną. Niestety, w wypadku dyskryminacji związanej z jakąś
cechą tożsamości nie jest to możliwe, ponieważ nie można zmienić, zrezygnować
ze swojej tożsamości. Osoba, która spotyka się z negatywnymi reakcjami innych
osób lub grupy, z dyskryminacją, wykluczeniem, przemocą próbuje bronić się
na różne sposoby. Bywa, że broniąc się, sama zaczyna stosować przemoc wobec
kogoś innego – często słabszego, żeby odwrócić uwagę od siebie lub odreagować
własne trudne doświadczenia i brak wsparcia.
Stąd właśnie pojęcie „błędne koło” – osobie doświadczającej dyskryminacji, wykluczenia, przemocy jest bardzo trudno samej wydostać się tego cyklu. Brak reakcji przyczynia się do powtarzania cyklów „błędnego koła” i eskalacji dyskryminacji lub przemocy, ponieważ osoba doświadczająca tych zachowań sama może
zacząć je stosować wobec innych osób.
Agresją jest każde zamierzone działanie, które ma na celu lub powoduje wyrządzenie komuś szkody, straty, bólu.
Uczennice i uczniowie zachowują się agresywnie również wtedy, gdy niszczą
swoje lub cudze rzeczy, sprzęt szkolny.
O agresji można mówić w sytuacji, kiedy obie strony mają podobną siłę fizyczną
i psychiczną. Zaatakowany potrafi bronić swoich interesów i praw. Zachowania
agresywne często są związane z konfliktami rówieśniczymi, kłótniami, bójkami,
pojawiają się pod wpływem emocji, na przykład złości, gniewu.
Przemoc występuje wówczas, gdy ktoś silniejszy fizycznie lub psychicznie
wyrządza krzywdę komuś słabszemu w sposób zamierzony, specjalnie. Cechą charakterystyczną przemocy jest nierównowaga sił między uczennicami
i uczniami, intencjonalność i powtarzalność tego typu zachowań.
Bullying to forma przemocy rówieśniczej. Występuje wtedy, gdy ktoś celowo
rani i poniża drugą osobę swoim zachowaniem lub swoimi słowami i robi to wielokrotnie i często. Zachowania przemocowe stają się bullyingiem, kiedy do
nierównowagi sił i intencjonalności zachowań przemocowych dochodzi jeszcze powtarzalność i uporczywość (częstotliwość – co najmniej raz w tygodniu
lub dwa, trzy razy w miesiącu) i wszystkie te elementy występują łącznie.
Bullying jest szczególnym rodzajem przemocy, polegającym na długotrwałym nękaniu, tyranizowaniu, napastowaniu, osaczaniu.
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4 .3.
Trzy postaci

temat	stereotypy,

uprzedzenia,
mechanizm dyskryminacji
opracowanie scenariusza: Dominika Cieślikowska

wstęp	Zajęcia pozwolą wprowadzić tematykę dyskryminacji i mechanizmu wyklucze-

nia (z omówieniem strat dla wszystkich stron) nie tylko w zakresie wiedzy, ale
także od strony odczuć i emocji.

wiek	Dowolny – po odpowiedniej adaptacji języka, stylu prowadzenia, właściwym do-

borze postaci.
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cele

planowane
efekty

metody

wiedza
▶ wyjaśnienie podstawowych
pojęć z obszaru przeciwdziałania
dyskryminacji
▶ zainicjowanie przemyśleń
i dyskusji na temat tego, czym
jest dyskryminacja, wykluczenie

umiejętności
▶ ćwiczenie empatii, wczuwania
się w emocje i doświadczenie
osoby dyskryminowanej

postawy
▶ wzmacnianie niezgody na
dyskryminację i wykluczenie

Po zajęciach uczennice i uczniowie będą:

▶ wiedzieli, na czym polega mechanizm dyskryminacji,
▶ rozumieli odczucia osoby wykluczanej,
▶ znali straty i koszty odrzucenia kogoś (dla osoby odrzucanej, jak i dla odrzucających i ogółu).
▶ studium przypadku
▶ skojarzenia
▶ drama

czas trwania
zajęć

1 x 45 minut

wielkość grupy

16–30 osób

materiały
pomocnicze

▶ przestronne pomieszczenie, żeby dzieci mogły się przemieszczać
▶ markery (najlepiej po jednym na osobę lub kilka do podziału)
▶ trzy kartki papieru flipchartowego
▶ opis postaci (z załącznika lub własne)

załącznik

▶ Załącznik nr 1: Opisy postaci

uwagi

▶ Przygotuj salę, przyklejając do
ścian trzy duże plakaty (kartki
bloku flipchart) z nagłówkiem
opisującym postacie. Opisy osób
powinny znajdować się na górze
plakatu, tak by pod nagłówkiem
znalazło się miejsce na notatki
z drugiej części ćwiczenia.

▶ Można skorzystać z opisów postaci przygotowanych jako materiały
dodatkowe do tego scenariusza lub skonstruować własne, na podstawie
sylwetek znanych mężczyzn i kobiet (idoli dla tej grupy wiekowej),
żeby ująć w opisie przynależność do grup stygmatyzowanych i cechy
indywidualne (można się wzorować na postaciach znanych piłkarzy
przygotowanych w publikacji Piłka nożna bez dyskryminacji. Jak pracować
z zawodnikami nad przeciwdziałaniem dyskryminacji. Zestaw materiałów
edukacyjnych, PZPN, Warszawa 2018 – https://media.laczynaspilka.pl/
files/pzphp/MTg7MDA_/5baf952c9875407caf1a8837a26f7f59.pdf).
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Przebieg zajęć

zapoznanie z postaciami
Powiedz dzieciom, że do ich klasy mogą dołączyć nowe osoby i chcesz je przedstawić, zanim przyjdą, dlatego odczytasz kilka informacji, jakie udało się zebrać
o tych nowych osobach. Podkreśl, że wiesz, że wszyscy bardzo dobrze się uczą
i że w poprzednich szkołach brali udział w różnych aktywnościach. Powiedz
również, że te osoby wyróżnia kilka cech, które posiadają. Przeczytaj informacje
z przygotowanych przez ciebie plakatów lub poproś o odczytanie ich przez kogoś
z klasy (przy starszych grupach). Daj osobom uczestniczącym czas na zapoznanie
się informacjami przedstawionymi na plakatach.
Zaproponuj osobom uczestniczącym podział na kilkuosobowe zespoły.
Poinformuj, że do każdego zespołu dołączy też symbolicznie osoba opisana na
jednym z plakatów. Poproś osoby uczestniczące, aby dobrały się w zespoły, stając
przy plakacie nowej osoby, z którą chcą współpracować przy realizacji zadania,
które za chwilę zaproponujesz.

	uzasadnienie wyboru postaci
– „za”, a nawet „przeciw”
Gdy wszyscy ustawią się przy wybranym plakacie, zapytaj kilka osób, skąd taki
wybór, jakie były argumenty „za”, czemu osoba zdecydowała się wybrać daną postać (można spytać wszystkich, jeśli wystarczy czasu). Jeśli nie wyjdzie to spontanicznie, spróbuj zapytać, z jakiego powodu odrzucone zostały pozostałe osoby.
Podkreśl, że wybierając kogoś (bo go lubimy, bo wydaje nam się podobny do nas,
bo ma jakąś cechę, która nam się podoba) – odrzucamy inne osoby.
Dopilnuj, aby unikać przekonywania, spierania się, oceniania wyborów. Zadbaj
o to, by dzieci mogły się swobodnie wypowiedzieć i przedstawić argumenty „za”
i „przeciw”.
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uwagi
▷ Spróbuj zapamiętać wypowiedzi, które odwołują się do generalizacji, stereo-

typów i uprzedzeń na temat osoby ocenianej przez pryzmat grupy, do której
należy – przyda się na późniejszym etapie. Postaci zostały dobrane tak, aby pokazywały przynależność do różnych grup społecznych. Dzieci będą zapewne
odwoływać się do swoich skojarzeń, ukazując, wobec jakich grup mają bardziej
lub mniej przychylny stosunek.

▷ Może się zdarzyć, że ktoś nie będzie chciał dokonać wyboru. Zachęcaj, ale nie

zmuszaj do wypowiedzi, ewentualnie na koniec dopytaj, czemu dana osoba nie
chciała stanąć przy żadnej postaci.

graffiti stereotypów
Rozdaj uczennicom i uczniom markery i poproś, żeby podeszli do poszczególnych postaci, a następnie wypisali na kartkach pod ich opisami obiegowe opinie,
uproszczenia, stereotypy, jakie taka osoba mogłaby usłyszeć o sobie w polskim
społeczeństwie (co o kimś takim się myśli, mówi, co może ktoś jej napisać na ławce, na tornistrze). Każda przywołana opinia powinna na koniec tej części być zapisana na plakacie – pod odpowiednią osobą. Podkreśl, że osoby uczestniczące
w zajęciach nie muszą się cenzurować, mogą napisać, co chcą. Z młodszymi możesz wykonać to zadanie, rozmawiając na forum i samodzielnie zapisując opinie
na plakatach.

wejście w role
Kiedy wypisywanie stwierdzeń się skończy, poproś wszystkich, by usiedli
w jednym rzędzie tyłem do ciebie, z zamkniętymi oczami. Przeczytaj opisy osób
(wszystkich, jednej lub dwóch – zależnie od czasu, jakim dysponujesz) oraz przypisane do nich opinie i stereotypy. Odczytuj „portret” w pierwszej osobie (Nazywam się…, jestem…, pracuję…, mam… [opis postaci], a ludzie wokół mnie bardzo często
mówią o mnie, że… / postrzegają mnie jako… / spotykam się z tym, że myślą na mój
temat tak… [dopisane opinie]). W starszych klasach możesz zdecydować się na oddanie wczucia się w postaci uczennicom i uczniom. Pamiętaj wtedy, aby dać im
czas na próbne przeczytanie sobie tekstu i na dłuższe odsłuchanie emocji i wrażeń (całej grupy, ale szczególnie ich).
Poproś osoby uczestniczące w zajęciach, żeby podzieliły się swoimi obserwacjami
z ćwiczenia:
▷ zapytaj, jakie są ich wrażenia, obserwacje, przemyślenia po spotkaniu,
▷ czy coś było dla nich ciekawe, nowe, zaskakujące,
▷ co czuli w trakcie tego ćwiczenia, przy poszczególnych historiach i propozy-

cjach reakcji.
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Zapytaj o odczucia:
▷ Jak wam było w tym doświadczeniu?
▷ Jak się czuliście, słuchając wypowiedzi osób sportretowanych?

Zapytaj o refleksje:
▷ Wracając do etapu wypisywania opinii o osobach: skąd braliście pomysły na

swoje wypowiedzi, które zapisano na plakacie?

▷ Jak wam się przywoływało te opinie? W jakim stopniu są one znane, powszech-

ne, często spotykane?

▷ Jak takie opinie działają? Jakie mają konsekwencje dla osoby, wobec której są

wypowiadane?

Podkreśl, że postacie z portretów mogą być postrzegane przez ich cechy indywidualne lub grupowe. Niektóre osoby pokazane w ćwiczeniu należą do grup w jakiś sposób stygmatyzowanych, uważanych za „gorsze” (osoby z niepełnosprawnościami, ubogie, ze wsi). Gdy mamy mało czasu i niewiele informacji o osobie,
niezbyt dobrze ją znamy i nie chcemy lub nie możemy poznać, bierzemy kilka
prostych faktów pod uwagę i oceniamy na ich podstawie, czy dana osoba sprawdzi się w zadaniu, czy nie, czy będzie lubiana, czy nie. To stereotyp wypełnia braki w wiedzy i próbuje pomóc zbudować naszą wiedzę o osobie. Ale jest to raczej
pseudowiedza, uproszczona i niepełna informacja.

	
zaznacz najważniejsze informacje płynące
z tego doświadczenia, podsumowując definicje:
Stereotyp
To upowszechnione opinie lub przekonania o grupie społecznej lub osobach należących do danej grupy. Stereotyp polega na przypisaniu osobom lub grupom określonych cech pozytywnych lub negatywnych. Stereotypy są nabywane w procesie
wychowania i edukacji, są trwałe, sztywne i trudne do zmiany, pokazują rzeczywistość w uproszczony, niezgodny z prawdą sposób.
Przykład: nie znam za dobrze Ewy, mało o niej wiem, ale uważam, że jest …
Uprzedzenia
To negatywne opinie i uczucia (na przykład obrzydzenie, pogarda, nienawiść)
wobec osoby lub grupy, oparte na tendencyjnym i sztywnym postrzeganiu danej
grupy lub osoby ze względu na jej rzeczywistą albo domniemaną przynależność
do określonej grupy objętej stereotypem.
Przykład: nie znam za dobrze Ewy, ale uważam że jest … – i za to jej nie lubię.
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Dyskryminacja
To nierówne, niesprawiedliwe, gorsze traktowanie osób ze względu na ich cechę
związaną z przynależnością do jakiejś grupy lub przypisywanie przynależności
do określonej grupy.
Często jest to zachowanie wobec osoby oparte na stereotypach i uprzedzeniach,
a nie na wiedzy o tej osobie.
Przykład: nie rozmawiam z Ewą, nie zadaję się z nią, nie biorę do zespołu Ewy,
bo wiem o niej … i czuję wobec niej …
(Przykłady możemy uzupełnić cytatami z ćwiczenia).
Można rozszerzyć podsumowanie o kilka podstawowych cech stereotypów: powołać się na to, że większość zapisanych opinii jest nieskomplikowana w swojej formie i nadmiernie upraszcza świat. Przywołanie ich i zapisanie na plakacie przy raczej ogólnej zgodzie wszystkich było możliwe, gdyż stereotypy, które
tu zostały wypisane, są powszechne: mają społeczny charakter i konsensus, są
nabywane: dziedziczone społecznie i kulturowo, przekazywane z pokolenia na
pokolenie, są także trwałe, sztywne, trudne do zmiany: często nieweryfikowalne
doświadczalnie i oporne na niezgodne z nim informacje. Ważne, aby podkreślić,
że nie są to stwierdzenia neutralne, obojętne, ale czynią krzywdę i zawierają sądy:
inni (obcy) są bardzo różni od nas, często gorsi, ale bardzo podobni między sobą.
J eśli w ćwiczeniu używano opisów realnych osób (idoli młodzieżowych), ujawnij,
że przedstawione w ćwiczeniu trzy portrety postaci zostały zbudowane na podstawie informacji z dzieciństwa i dalszego ciągu życiorysów realnych, znanych
i cenionych osób.
 powiedz o osobach prezentowanych w tym ćwiczeniu, a po ich prezentacji poO
proś o uwagi, komentarze, odczucia osób uczestniczących w zajęciach.
 apytaj o konsekwencje stereotypizowania i dyskryminacji dla osób ograniczaZ
jących się do powierzchownej oceny postaci i dla całego zespołu, który odrzuca
kogoś na podstawie kilku uproszczonych informacji.
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załącznik nr 1

Opisy postaci
Dominik

CHŁOPAK Z DUŻEGO MIASTA. WĄTŁY, DROBNY, PO OJCU BARDZIEJ NIŻ PO
MATCE, KTÓRA CIERPI NA MOCNĄ OTYŁOŚĆ. ODDANY GROM KOMPUTEROWYM, ALE TAKŻE NAUCE. CO ROKU PRZYNOSI ŚWIADECTWO Z CZERWONYM PASKIEM.

Katarzyna

DZIEWCZYNA Z MAŁEGO MIASTECZKA, GRA W SPECJALNEJ LOTERII, ŻEBY
WYGRAĆ WIELOFUNKCYJNEGO ROBOTA KUCHENNEGO, NA KTÓREGO NIE
STAĆ JEJ RODZICÓW, I ODDAĆ SIĘ PASJI GOTOWANIA. MA ZNACZNY UBYTEK
SŁUCHU.

Nicola

CÓRKA SUDAŃSKIEGO HANDLARZA, UWIELBIA FOTOGRAFIĘ I PROWADZI
BARDZO POPULARNE KONTO (MNÓSTWO LAJKÓW I OBSERWUJĄCYCH) ZE
ZDJĘCIAMI NA PORTALU INTERNETOWYM, JEJ RODZICE CO CHWILA ZMIENIAJĄ MIEJSCE ZAMIESZKANIA.
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4 .4.
Wyjazd na zieloną szkołę

temat	różnorodność

społeczna, włączanie,
wykluczenie, stereotypy i uprzedzenia

opracowanie scenariusza: Dominika Sadowska

wstęp

 wiczenie dotyczy stereotypów i uprzedzeń oraz granic tolerancji, którym przyĆ
glądamy się w bardzo typowej sytuacji z życia szkolnego – podczas wyjazdu na
zieloną szkołę.

wiek	Scenariusz jest przeznaczony dla uczennic i uczniów od najmłodszych klas szko-

ły podstawowej.

Scenariusz jest adaptacją fragmentu publikacji: Euro-rail „à la carte” z pakietu edukacyjnego All different, all equal (European Youth Centre Budapest, Rada Europy).
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cele

planowane
efekty

metody

wiedza
▶ zwiększenie wiedzy na temat
różnorodności społecznej
w codziennym życiu

umiejętności
▶ wzrost umiejętności
identyfikowania sytuacji
wykluczenia społecznego

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 codziennym życiu,
▶ potrafili zidentyfikować 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
▶ Załącznik nr 2: Słowniczek pojęć

4.4. | wyjazd na zieloną szkołę

Przebieg zajęć

Powiedz osobom uczestniczącym, żeby wyobraziły sobie, że jadą na zieloną szkołę z nieznaną sobie grupą dzieci. Wycieczka potrwa trzy dni. Podczas wycieczki
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.
Następnie poproś, aby wszyscy indywidualnie wybrali trzy osoby, z którymi najbardziej chcą być w pokoju, oraz trzy osoby, z którymi najmniej chcą być w pokoju
podczas zielonej szkoły.
Podziel osoby uczestniczące na grupy cztero-, pięcioosobowe. Poproś, by w grupach każdy opowiedział o swoich wyborach i je uzasadnił.
Zachęć osoby uczestniczące, żeby pracując w grupach, porównały wybory, których dokonały, i zgodnie stworzyły wspólną listę trzech osób, z którymi najchętniej mieszkałyby w pokoju, i trzech, z którymi najbardziej nie chcą być w pokoju.
Poproś kolejno każdą grupę o przedstawienie swoich decyzji i ich uzasadnienie.

=

Omówienie i ocena
Omawiając ćwiczenie, podsumuj wyniki pracy poszczególnych grup, wskaż
osoby, które były najczęściej wskazywane jako najbardziej i najmniej pożądani
współlokatorzy podczas wyjazdu na zieloną szkołę. Podsumuj uzasadnienia, które zadecydowały o tych wyborach.
Następnie zachęć do dyskusji, zadając pytania:
▷ Czy sytuacja, która była przedmiotem ćwiczenia, może zdarzyć się

w rzeczywistości?

▷ Czy ktoś z Was zna podobne sytuacje lub słyszał o nich?
▷ Czym się kierowaliście, dokonując wyboru osób, z którymi chcielibyście być

w pokoju?

▷ Czym się kierowaliście, dokonując wyboru osób, z którymi nie chcielibyście

być w pokoju?
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▷ Czym charakteryzują się osoby, z którymi chcielibyście być w pokoju? Co łączy

osoby, z którymi chcielibyście być w pokoju?

▷ Czym charakteryzują się osoby, z którymi nie chcielibyście być w pokoju? Co łą-

czy osoby, z którymi nie chcielibyście być w pokoju?

▷ Co powoduje, że z niektórymi osobami chętniej nawiązujemy kontakt niż

z innymi?

▷ W jaki sposób budujemy swoje wyobrażenie o drugim człowieku?
▷ Czy to wyobrażenie o drugim człowieku zawsze jest zgodne z rzeczywistością?
▷ Jaki wpływ na budowanie wyobrażenia o drugim człowieku mają stereotypy?
▷ Co, Waszym zdaniem, może czuć osoba, z którą ktoś nie chce mieszkać w jed-

nym pokoju podczas zielonej szkoły?

▷ Co jest ważne w budowaniu relacji z drugim człowiekiem? Na co warto zwracać

uwagę? O czym warto pamiętać?

▷ Jaka jest rola osób dorosłych, nauczycielek i nauczycieli oraz rodziców lub opie-

…

kunów, w budowaniu przez Was dobrych relacji z rówieśnikami? Co powinni
robić, jak wspierać?

Sugestie dotyczące kontynuacji
Możesz kontynuować temat stereotypów i ich wpływu na postrzeganie drugiego 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 tego ćwiczenia, możesz opracować z uczennicami
i uczniami zasady budowania dobrych relacji rówieśniczych w szkole.

›

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 też 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, których nie posiadają, które są im
przypisywane na podstawie tak zwanego efektu pierwszego wrażenia, przekazu
od innych osób lub stereotypów.

4.4. | wyjazd na zieloną szkołę

załącznik nr 1

osoby jadące na zieloną szkołę
1.

 ziewczynka, która ma ze sobą duży plecak z drugim śniadaniem, a w nim
D
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 i bez przerwy na nim gra.
5.

Dziewczynka, która ma bardzo zniszczone ubranie, która do szkoły dojeżdża
z daleka i nie zostaje po lekcjach na dodatkowe zajęcia.

6.

Chłopiec, który ma aparat słuchowy i okulary z bardzo grubymi szkłami.

7.

 ziewczynka z dużą nadwagą, która często je słodycze i chipsy i ma osobną
D
torbę z jedzeniem, w której jest dużo słodkich smakołyków.

8. Chłopiec, którego odprowadziła mama ubrana w hidżab.
9.

Bliźniaczki, które są zajęte sobą i bardzo głośno rozmawiają i śmieją się.

10. C
 hłopiec, którego odprowadził starszy brat wraz z czwórką ich młodszego rodzeństwa.
11. Dziewczynka pochodzenia romskiego, w długiej spódnicy do kostek.
12. Chłopiec, który porusza się o kulach.
13. Dziewczynka, której ojciec ma tatuaże na przedramionach i szyi.
14. Chłopiec narodowości wietnamskiej, który jeszcze nie mówi biegle po polsku.
15. Dziewczynka, która jest biała, a której ojciec ma czarny kolor skóry.
16. Chłopiec z widoczną blizną na policzku.
17. Dziewczynka bez włosów i brwi.
18. C
 hłopiec w o wiele za dużej kurtce i za długich spodniach, którego odprowadziła babcia.
19. Dziewczynka, która mieszka w domu dziecka.
20. Chłopiec w dresie, z piłką do koszykówki.
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	Załącznik nr 2:

słowniczek pojęć
Efekt pierwszego wrażenia – zjawisko polegające na tym, że pierwsze informacje uzyskane o drugiej osobie (na przykład jej wygląd) wywierają najsilniejszy
wpływ na wyobrażenia i sądy o tej osobie. Na podstawie pierwszego zetknięcia
się z jakąś osobą tworzą się tak zwane sądy migawkowe – automatyczne, proste,
silne, nasycone emocjami (pozytywnymi lub negatywnymi) sądy, których podstawę stanowią widoczne, łatwo zauważalne fizyczne cechy (na przykład kolor
skóry, płeć, ubiór, ozdoby). Często efekt pierwszego wrażenia uruchamia stereotypy, które mamy i którymi posługujemy się w nowych sytuacjach.
Stereotypy to upowszechnione opinie lub przekonania o grupie społecznej lub
osobach należących do danej grupy. Stereotyp polega na przypisaniu osobom lub
grupom określonych cech pozytywnych lub negatywnych. Stereotypy są nabywane w procesie wychowania i edukacji, są trwałe, sztywne i trudne do zmiany,
pokazują rzeczywistość w uproszczony, niezgodny z prawdą sposób (przykład:
dziewczęta to humanistki, a chłopcy to umysły ścisłe).
Uprzedzenia – negatywne opinie i uczucia (na przykład obrzydzenie, pogarda,
nienawiść) wobec osoby lub grupy, oparte na tendencyjnym i sztywnym postrzeganiu danej grupy lub osoby ze względu na jej rzeczywistą albo domniemaną
przynależność do określonej grupy objętej stereotypem (przykład: pobłażliwy
stosunek nauczycielek i nauczycieli do dziewcząt na lekcjach matematyki, fizyki,
chemii, oparty na przekonaniu, że dziewczęta to humanistki i nie mają predyspozycji do tych przedmiotów).
Nieuświadomione nastawienia – to werbalny lub niewerbalny sposób wyrażania uprzedzeń wobec osób należących do mniejszości społecznych, prowadzący
do ich wykluczenia lub dyskryminacji, gdzie jeśli występują pojedynczo są nieszkodliwe, a ich istotą jest efekt kumulacji.

„To,te wszystkie drobne, małe rzeczy,
z których każda rani i kaleczy.”
L. Staff

Miałem sen, iż pewnego dnia ten naród powstanie,
aby żyć wedle prawdziwego znaczenia swego credo:
uważamy za prawdę oczywistą, że wszyscy ludzie
zostali stworzeni równymi. Miałem sen, iż pewnego
dnia moich czworo dzieci będzie żyło wśród narodu,
w którym ludzi nie osądza się na podstawie koloru
ich skóry, ale na podstawie tego, jacy są.
Martin Luther King

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

