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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.

Świat jest niebezpiecznym miejscem, nie przez tych co robią źle,
ale przez tych co zło widzą i nie robią nic.
Albert Einstein

Drogie Nauczycielki, Drodzy Nauczyciele!
Przekazujemy Wam zeszyt z pięcioma przykładowymi scenariuszami zajęć, które
możecie wykorzystać w pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą do rozwijania
odwagi cywilnej i reagowania na wykluczenie i przemoc rówieśniczą.
Wszyscy zaangażowani w proces przemocy doświadczają jego konsekwencji wcześniej czy później. Zjawiska te wpływają negatywnie na całą społeczność szkolną
i świadczą o zaburzonych relacjach w szkole. Wszyscy czują się źle, a atmosfera
w szkole pozostawia wiele do życzenia pod względem bezpieczeństwa. Jednym
z najbardziej frustrujących faktów na temat przemocy rówieśniczej są dane statystyczne. Do zdecydowanej większości przypadków znęcania się i zastraszania
dochodzi przed publicznością składającą się z innych dzieci (88 % przypadków).
Ponadto, dzieci będące tego świadkami interweniują tylko w 20% sytuacji. A jeżeli
już podejmą działanie, potrafią zatrzymać połowę przypadków przemocy, którym
starają się przeciwstawić. Gapie stanowią więc ogromną populację! Zmiana większości z nich w obrońców lub sojuszników osób zastraszanych może ograniczyć
jeden z największych problemów dzieciństwa, jakim jest przemoc rówieśnicza.
Badania przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Harvarda, oparte na
pogłębionych wywiadach z dziećmi, wykazały, że każde dziecko biorące udział w badaniu poparło ideę bycia obrońcą, nie gapiem, natomiast połowa z nich przyznała, że
w praktyce bardzo często śmieje się, kiedy widzą osoby prześladowane. Dzieci chcą
pomagać i wiedzą, że powinny to robić, ale nie zawsze idzie to w parze z czynami.
Prof. Philip Zimbardo1 twierdzi, że bohater to nie tylko Spiderman, Batman czy
Robin Hood. Bohaterami i bohaterkami bywamy codziennie niosąc nawet symboliczną pomoc innym w sytuacjach kryzysowych. Bohaterstwo to sposób myślenia
i zestaw „nawyków”, które posiadać może każdy z nas, to pomoc innym w potrzebie, to aktywna próba przeciwdziałania niesprawiedliwości i kreowania pozytywnych zmian w naszym otoczeniu, pomimo różnego rodzaju nacisków, aby postąpić inaczej. Przyzwyczajeń i nawyków uosabiających mądre i skuteczne akty
heroizmu, wsparcia można się nauczyć, można do nich zachęcać, wzmacniać je
i modelować. I to może mieć miejsce w szkole.
Zachęcamy Was do tego, żeby prowadząc działania profilaktyczne lub interwencyjne
związane z przemocą, nie koncentrować się jedynie na młodych ludziach, którzy są
w rolach osób stosujących przemoc i osób doświadczających przemocy. Istotna jest
praca ze wszystkimi, którzy wiedzą o przemocy, ze świadkami, rodzicami i opiekunami, kadrą pedagogiczną i administracyjną. Tylko takie podejście ma szanse być
skuteczne i może przyczynić się do tego, że przemocy rówieśniczej w środowisku
szkolnym będzie mniej.
Izabela Podsiadło-Dacewicz
koordynatorka projektu, WCIES

1 A
 utor słynnego eksperymentu więziennego, który w latach siedemdziesiątych XX wieku stworzył
fikcyjne więzienie w podziemiach Uniwersytetu Stanforda, ukazując drzemiące w ludziach
skłonności do okrucieństwa. Postanowił na bazie swoich doświadczeń zawodowych skierować do
ludzi apel o dostrzeganie w sobie potencjału bohatera, w którym zachęca do wyzwalania odwagi
i reagowania na zło i krzywdę drugiego człowieka. Jest twórcą „projektu heroicznej wyobraźni”.
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5 .1.
Przemoc rówieśnicza
– co to jest i jak reagować?

temat	
przeciwdziałanie

reagowanie

przemocy, empatia,

opracowanie scenariusza:
Anna Kawalska, Dominika Cieślikowska

wstęp	Z danych statystycznych dostępnych po 2017 roku wynika, że w szkołach pod-

stawowych obserwuje się wzrost zachowań przemocowych. Jednocześnie informacje policyjne wskazują, że mimo coraz częstszych przejawów przemocy
psychicznej ta forma przemocy jest najrzadziej zgłaszana. Scenariusz jest propozycją prowadzenia zajęć z najstarszymi uczennicami i uczniami szkół podstawowych na temat identyfikowania i reagowania na przemoc nie tylko fizyczną, ale
także psychiczną oraz na cyberprzemoc. Zadaniem zajęć jest dostarczenie wiedzy na temat mechanizmów przemocy rówieśniczej oraz wyposażenie młodych
ludzi w umiejętność adekwatnego reagowania na sytuacje zagrażające ich bezpieczeństwu fizycznemu i emocjonalnemu.

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

podstawowej.

Scenariusz lekcji jest adaptacją dwóch dłuższych programów edukacyjnych opracowanych dla
Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Jeśli dysponujesz większą liczbą jednostek lekcyjnych, zachęcamy
do realizacji bardziej rozbudowanej formy zajęć. Oba scenariusze są dostępne na platformie edukacyjnej dla profesjonalistów na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą: https://bit.ly/
39NvL7M oraz https://bit.ly/2wqFDpw
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cele

planowane
efekty

metody

WIEDZA
▶ Zwiększenie i uwspólnianie
wiedzy na temat identyfikowania
i reagowania na sytuacje
przemocy rówieśniczej.

UMIEJĘTNOŚCI
▶ Rozwijanie umiejętności
reagowania na przemoc
rówieśniczą.

POSTAWY
▶ Kształtowanie postawy odwagi
cywilnej.
▶ Kształtowanie postawy
proaktywnej.

Po zajęciach uczennice i uczniowie będą:

▶ rozumieli, czym jest adekwatne reagowanie na przemoc rówieśniczą,
▶ znali różne formy reagowania w sytuacji przemocy,
▶ rozumieli, że powstrzymanie przemocy zależy od indywidualnego działania osób będących jej świadkami,
▶ znali instytucjonalne formy reagowania na przemoc.
▶ burza mózgów
▶ praca na forum
▶ praca z materiałem filmowym
▶ dyskusja moderowana
▶ praca w małych grupach
▶ komiks/scenariusz

czas trwania
zajęć

1 x 45 minut

wielkość
grupy

klasa szkolna

materiały
pomocnicze

▶ materiał filmowy dostępny na stronie internetowej: https://bit.ly/2wxXdrT
▶ materiał do analizy w formie pisemnej (Załącznik nr 1), wyświetlony na ekranie lub wydrukowany i powielony
w odpowiedniej liczbie egzemplarzy
▶ duży arkusz papieru, na przykład flipchart lub tablica
▶ komplet materiałów plastycznych dla każdej czteroosobowej grupy (mazaki, flamastry, duży arkusz papieru),
możesz poprosić osoby uczestniczące o przyniesienie swoich materiałów piśmienniczych

materiał
pomocniczy
dla osoby
prowadzącej

▶ Załącznik nr 1: Historia Magdy
▶ Załącznik nr 2: Przemoc rówieśnicza (materiał dla osoby prowadzącej zajęcia)
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Przebieg
zajęć

1.	wprowadzenie do problematyki
przemocy rówieśniczej

• Wprowadź uczennice i uczniów w tematykę zajęć, informując, że będą one doty-

czyły reagowania na sytuacje przemocy rówieśniczej. Zapytaj, jak osoby uczestniczące w zajęciach rozumieją pojęcie przemocy rówieśniczej i zachęć do krótkiej
wymiany opinii. Podsumuj propozycje, które pojawiły się w dyskusji, podkreślając ich wspólne elementy i wyjaśnij: „Przemoc rówieśnicza występuje wtedy,
gdy młoda osoba doświadcza przykrości, krzywdy w wyniku działań swoich rówieśników. Przemoc to nie tylko przemoc fizyczna: kopanie, bicie, szarpanie,
popychanie czy plucie, ale także przemoc psychiczna: wyśmiewanie, przezywanie, szantażowanie, obrażanie, nieodzywanie się do kogoś. Przyjrzymy się teraz
temu, jak taka przemoc działa, oraz wspólnie się zastanowimy, jak reagować na
przemoc ze strony rówieśników”.

• Zaproś osoby uczestniczące do obejrzenia materiału filmowego Historia Mag-

dy. Wyjaśnij, że film został nakręcony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę
na podstawie autentycznych historii dzieci, które zwróciły się do fundacji po
wsparcie. Możesz również posłużyć się Historią Magdy w formie pisanej i przeczytać ją na głos lub poprosić uczennice i uczniów o samodzielne jej przeczytanie (Załącznik nr 1).

• Poproś osoby uczestniczące, żeby odpowiedziały na pytanie, kto jest bohate-

rem filmu. Pozwól na swobodne wypowiedzi, a następnie podsumuj ten fragment dyskusji: „W tej opowieści występują następujące osoby: osoba doznająca
krzywdzenia − Magda, osoba relacjonująca historię Magdy – Basia, którą nazwiemy »świadkiem przemocy«, dwie główne osoby inicjujące i stosujące przemoc
– Luiza i Żaneta, bohater zbiorowy – inne dzieci ze szkoły, osoby dorosłe – nauczycielka oraz rodzice Magdy”.
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• Zachęć osoby uczestniczące, aby zastanowiły się i spróbowały wymienić wszyst-

kie sposoby dokuczania Magdzie zarówno przez konkretne osoby, jak i przez grupę. Zapisuj na tablicy albo na dużym arkuszu papieru wszystkie formy przemocy,
które wskazują uczennice i uczniowie, w razie potrzeby uzupełniając je o własne
obserwacje z poniższej listy:
▷ wykluczanie Magdy, niewchodzenie z nią w interakcje,
▷ komentowanie wyglądu Magdy,
▷ robienie sobie żartów,
▷ wrzucenie torby Magdy do śmieci,
▷ wlanie wody do butów Magdy,
▷ nierozmawianie z Magdą,
▷ okazywanie Magdzie, że nie chce się z nią ćwiczyć w parze na lekcji WF-u,
▷ pokazanie, że nikt nie chce być z Magdą w pokoju na wycieczce szkolnej,
▷ traktowanie Magdy jak powietrze,
▷ czepianie się,
▷ mówienie o Magdzie, że jest dziwna,
▷ śmianie się z ubrań Magdy,
▷ zrobienie Magdzie ośmieszającego zdjęcia, gdy spała,
▷ rozesłanie zdjęć,
▷ założenie bloga ze zdjęciami Magdy,
▷ chamskie komentarze w Internecie,
▷ przerobienie zdjęcia Magdy w prześmiewczy sposób i wrzucenie do Internetu,
▷ udostępnianie, przesyłanie dalej zdjęć Magdy,
▷ wyśmiewanie się z Magdy i wytykanie jej palcami na przerwach.

• Zapytaj osoby uczestniczące, ich zdaniem, co powstrzymywało Magdę, która
doświadczała przemocy, Basię, która była świadkiem i inne osoby, przed zareagowaniem i przerwaniem zachowań przemocowych? Jakie uczucia oraz przekonania wymienionych osób mogły stać na drodze skutecznej reakcji? Pozwól
uczennicom i uczniom na swobodne wypowiedzi, uzupełnij je o ważne według
ciebie informacje.

• Zwróć uwagę, że osoba doświadczająca, jak i świadek, mogą przeżywać podob-

ne emocje: lęk, obawę, złość, bezradność, myśleć, że nic nie da się zrobić, nie mieć
zaufania do osób dorosłych. Zapytaj uczennice i uczniów, jak myślą, komu łatwiej jest zareagować na przemoc: osobie jej doświadczającej czy komuś, kto jest
jej świadkiem.

• Podsumuj pierwszą część zajęć krótkim wykładem na temat przemocy rówieśniczej – odczytaj lub opowiedz treść Załącznika nr 2.
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2.	reagowanie na przemoc rówieśniczą
• Powiedz uczennicom i uczniom, że w tej części zajęć zastanowicie się wspólnie,

jak skutecznie reagować na przemoc rówieśniczą. Podziel klasę na czteroosobowe
zespoły. Poinformuj, że zadaniem każdej z grup będzie stworzenie scenariusza
bez swojego filmu pokazującego alternatywną historię Magdy. Powiedz osobom
uczestniczącym, że scenariusz filmu będą przedstawiać w formie komiksu, tak
zwanego storyboardu. Zaproponuj, by ich opowieść, dla przeciwwagi, miała wydźwięk pozytywny – dobre, szczęśliwe zakończenie.

• Powiedz, że historie w komiksach powinny przedstawiać pomocne rozwiązania

reagowania na przemoc rówieśniczą, której doświadczała Magda, możliwe do zastosowania, zgodne z prawem i skuteczne, czyli takie, które doprowadzą do poprawy, a być może nawet zmiany jej sytuacji.

• Powiedz uczennicom i uczniom, aby spojrzeli na listę zachowań przemocowych

względem Magdy i wybrali to zachowanie, na które chcą konstruktywnie zareagować. Poinformuj osoby uczestniczące, że mogą również wymyślić i pokazać,
co można zrobić (w klasie, w szkole), aby zapobiec pojawieniu się jakichkolwiek
przemocowych zachowań względem Magdy, także początkowemu ignorowaniu
jej przez resztę klasy.

• Poproś, aby zanim uczennice i uczniowie zaczną rysować komiksy, przedyskutowali w swoich grupach następujące kwestie:

▷ Co można zrobić w sytuacji przemocy rówieśniczej?
▷ Co może zrobić Magda?
▷ Co może zrobić Basia?
▷ Co mogą zrobić inne osoby, które pojawiły się w historii?
▷ Do kogo będą skierowane działania? Jak można wesprzeć Magdę, co jej powie-

dzieć? Co można powiedzieć osobom, które dokuczają?

▷ Komu bohaterowie filmu mogą powiedzieć o tej sytuacji, kogo jeszcze poprosić

o pomoc?

Powyższe pytania pomocnicze możesz też zapisać na tablicy, aby uczennice
i uczniowie mogli patrzeć na nie podczas dyskusji.

• Każdej grupie rozdaj duży karton papieru oraz potrzebne materiały papierni-

cze (lub poproś o przygotowanie własnych) i wytłumacz, jak osoby uczestniczące mogą przedstawić swoje scenariusze filmu w formie komiksu (storyboardu).
Poproś, aby każda grupa wymyśliła tytuł swojego filmu i napisała go dużymi literami u góry kartki. Następnie powiedz, aby scenariusz osoby uczestniczące
przedstawiły za pomocą kilku scen (najlepiej czterech, ale może być także mniej
lub więcej). Poinstruuj uczennice i uczniów, że komiks mogą narysować za pomocą schematycznych rysunków. Poproś, by dialogi zapisali w dymkach przy wybranych postaciach, a myśli w polach o kształcie chmurek. Możesz narysować
schematyczny rysunek na tablicy lub pokazać (wyświetlić) przykładowy komiks
(storyboard). Powiedz uczniom i uczennicom, że najważniejsza jest treść komiksu, a rysunki są jedynie ilustracją ich pomysłów i nie jest ważny ich walor
estetyczny.
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• Po zakończeniu pracy poproś, aby grupy kolejno zaprezentowały swoje komiksy,
opowiadając o nich na forum.

=

Omówienie i ocena

…

Sugestie co do kontynuacji

Na zakończenie zajęć powiedz uczennicom i uczniom, że mamy prawo oczekiwać,
żeby ludzie reagowali, kiedy ktoś nas krzywdzi, nawet jeśli osobą stosującą przemoc
jest ktoś z rówieśników. Stanowczo podkreśl, że każda reakcja, która daje wsparcie,
jest ważna. Wzmocnij szczególnie te propozycje, które są konstruktywne, wolne od
agresji i będą służyć rzeczywistej zmianie, poprawie sytuacji Magdy. Podkreśl, że reagowanie na czyjąś krzywdę nie jest ani skarżeniem, ani donosicielstwem, jest wręcz
moralnym obowiązkiem każdej osoby, która nawet bez swojej woli była świadkiem
przemocy. Podkreśl, że reagowaniu na przemoc najczęściej towarzyszy obawa o własne bezpieczeństwo, także emocjonalne oraz obawa o wykluczenie z grupy. Dlatego
w takich sytuacjach warto korzystać z różnych form reagowania, wykorzystywać
mechanizm instytucjonalny zarówno w szkole, jak i poza nią, do tego, aby dbając
o własne bezpieczeństwo, pomóc osobie, która doświadcza przemocy.
Jeśli chcesz rozwinąć temat reagowania w sytuacji przemocy i dręczenia innych,
możesz zrealizować scenariusz zajęć Sceny dręczenia albo Reaguję, nie kabluję!

œ

Pomysły na działanie
Możecie wspólnie z uczennicami i uczniami zorganizować festiwal filmów o tematyce przemocy rówieśniczej w formie dyskusyjnego klubu filmowego. Po seansie zorganizowanym dla społeczności szkolnej albo szerzej – lokalnej – zaproście
specjalistę z poradni psychologiczno-pedagogicznej, funkcjonariusza policji albo
specjalistkę, osobę z organizacji pozarządowej zajmującej się wspieraniem osób
doświadczających przemocy, sędziego wydziału do spraw nieletnich właściwego
sądu do dyskusji panelowej na temat skutecznych metod reagowania na sytuację
przemocy.

›

Wskazówki dla osoby prowadzącej zajęcia
Podczas realizacji tego scenariusza ważne będzie właściwe zarządzanie czasem i pilnowanie, żeby ciężar prac nad storyboardami spoczywał na warstwie merytorycznej opracowywanych zagadnień. Jeśli zobaczysz, że uczennice i uczniowie zaangażowali się i poczuli inspirację, aby opowiadać
o przemocy rówieśniczej i sposobach reagowania na nią za pomocą komiksów
lub innych form artystycznych (na przykład stworzenie własnego filmu), zachęć ich do kontynuowania pracy w zespołach i wesprzyj ich w realizacji własnego projektu, który będą mogli następnie zaprezentować w klasie czy w szkole.

5.1. | przemoc rówieśnicza – co to jest i jak reagować?

Załącznik nr 1

Historia Magdy
– opowiedziana przez Basię,
koleżankę z klasy
W mojej klasie była taka Magda, zawsze trzymała się na uboczu. Nie była taka jak my,
dziwnie się ubierała. Ludzie komentowali jej styl, robili sobie z niej żarty. Pamiętam, że
raz ktoś wrzucił jej do torby śmieci, innym razem ktoś wlał wodę do jej butów w szatni. Raczej nikt z nią nie rozmawiał, siedziała w ławce sama, zawsze był problem, z kim
będzie ćwiczyła na lekcji wychowania fizycznego. Rzadko jeździła na wycieczki klasowe,
ale raz powiedziała, że jedzie…
Parę dni przed wycieczką ustaliliśmy na przerwie, kto z kim będzie mieszkał w pokoju.
Nikt nie chciał być z Magdą. Ale wychowawczyni nie bardzo słuchała naszych propozycji, przydzielała nas według swojego pomysłu. Magda trafiła do pokoju z Żanetą i Luizą.
Dziewczyny nie ukrywały, że są wściekłe. A wszystko to słyszała i widziała Magda.
Następnego dnia powiedziała, że rozmyśliła się i nie pojedzie na wycieczkę. Wychowawczyni zaczęła ją przekonywać, a poza tym i tak było już za późno, bo wszystko było
opłacone.
Na wycieczce było nawet w porządku. Tylko Luiza i Żaneta ciągle czepiały się Magdy,
obgadywały ją, mówiły, że jest dziwna i że traktują ją w pokoju jak powietrze. Śmiały się
z jej ubrań. Na początku to bardzo śmieszyło chłopaków z klasy, a później już wszyscy się
z Magdy nabijali. Pomyślałam wtedy, że nie chciałabym mieszkać w pokoju z tymi dziewczynami. One przesadzały. Powiedziałam Magdzie, co o tym myślę. A ona na to, żebym
się od niej odczepiła i że ją to wszystko nie obchodzi.
Żaneta i Luiza nie odpuszczały. Zrobiły Magdzie kilka zdjęć, jak spała. Na jednym miała
otwartą buzię, na innym było widać jej piżamę – taką jak dla starej baby. Dziewczyny
wszystkim rozesłały te zdjęcia, Magda słyszała już do końca wycieczki tylko: „Ej, zamknij
paszczę, Magda”, „Skąd masz taką piżamkę?” i jeszcze gorsze rzeczy. Magda robiła się
wtedy czerwona, ale dalej nic nie mówiła.
Gdy wróciliśmy, to jeszcze tego samego wieczora ktoś założył bloga z tymi zdjęciami.
Dużo osób na niego wchodziło, chamsko komentowało. Ktoś nawet ściągnął jedno ze
zdjęć, przerobił na obrazki i wrzucił do Internetu. Nawet śmieszne, udostępniłam je kilka
razy. Zdjęcia Magdy rozeszły się po całej szkole. Na przerwach wszyscy się z Magdy
nabijali, wytykali ją palcami, a wcześniej przecież nikt w szkole nie zwracał na nią uwagi.
Trzeciego dnia po wycieczce widziałam Magdę ostatni raz w szkole. Przed lekcjami
siedziała w łazience i strasznie płakała. Na lekcjach się nie pojawiła. Podobno rodzice
przenieśli ją do innej szkoły. Parę dni później zdjęcia przestały być hitem, bloga ktoś
skasował, ludzie przestali gadać. Ale Magdy już u nas w szkole nie było.
Ostatnio dużo myślę o Magdzie. To musiało być dla niej straszne. Ja też źle się z tym
wszystkim czuję. Sama nie wiem, mogłam coś zrobić.
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Załącznik nr 2

Przemoc rówieśnicza
(materiał dla OSOBY PROWADZĄCEJ)
Wyobraźcie sobie małą kulkę śniegu, która zaczyna się toczyć po ośnieżonym pagórku.
Staje się coraz większa i większa. Podobnie jest z przemocą rówieśniczą. Zaczyna się
od tego, że jedna osoba komuś dokucza, naśmiewa się, może nawet nie chce jej zrobić
przykrości, nie zastanawia się nad jej uczuciami, myśli, że to takie niewinne żarty.
Z czasem dokuczanie może przybierać na sile. Do osoby, która stosuje przemoc, mogą
przyłączyć się inne osoby, aż w końcu cała grupa dokucza jednej osobie. Tak właśnie narasta, eskaluje przemoc rówieśnicza. Inne osoby mogą dołączać do stosującej przemoc
grupy z różnych powodów – nie chcą się wyróżniać, boją się bycia odrzuconymi przez
grupę albo tego, że jeśli nie przyłączą się do tych, którzy stosują takie zachowania, sami
mogą ich doświadczyć.
Istotną rolę w utrzymywaniu się przemocy rówieśniczej odgrywają również bierni obserwatorzy – świadkowie, którzy nie reagują. Stają się przez to współodpowiedzialni za
krzywdzenie innych. Brak reakcji ze strony otoczenia stanowi zachętę do kontynuowania zachowań przemocowych i powoduje poczucie bezkarności, przyzwolenia w tych,
którzy krzywdzą.
Niekiedy skutki przemocy rówieśniczej mogą być bardzo poważne. Przemoc rówieśnicza, która polega na ..... kogoś jest karalna. Odpowiedzialność karną ponoszą już osoby,
które ukończyły 13 rok życia. Jeśli skutkiem takich zachowań będzie ciężki uszczerbek
na zdrowiu, od ukończenia 15 roku odpowiadają jak dorośli. Nękanie kogoś w Internecie, zakładanie komuś fałszywego bloga, umieszczanie bez czyjejś zgody jego zdjęć
jest również wbrew prawu. W takiej sytuacji należy wezwać policję, która po dokonaniu niezbędnych czynności może przekazać sprawę do sądu. Sąd rodzinny lub sąd dla
nieletnich przeprowadzi rozprawę, na której zdecyduje, jaką karę wymierzyć osobie
dopuszczającej się stosowania przemocy.

5.2. | nie bądź gapiem! tylko co ja mogę zrobić…?

5 .2.
Nie bądź gapiem!
Tylko co ja mogę zrobić…?

temat

pokój, bezpieczeństwo, przemoc
opracowanie scenariusza: Dominika Sadowska, Izabela
Podsiadło-Dacewicz

wstęp 	Uczennice i uczniowie opowiadają o tym, czy kiedyś zdarzyło im się być dręczo-

nymi, dręczycielami, gapiami lub osobami niosącymi pomoc w sytuacjach angażujących prawa człowieka i jakie emocje temu towarzyszyły. Przyglądają się
przyczynom, skutkom i potrzebom towarzyszącym takim sytuacjom.

wiek	Scenariusz jest przeznaczony dla uczennic i uczniów klas I–VI szkoły podstawowej.

Adaptacja scenariusza Nie bądź gapiem!, [w:] Kompas. Edukacja o prawach człowieka w pracy z młodzieżą, Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 2005.
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cele

wiedza
▶ Zrozumienie, że każdy w swoim
życiu spotyka się z różnymi
formami przemocy.
umiejętności
▶ Kształtowanie umiejętności
analizowania sytuacji pod kątem
reagowania na przemoc.

planowane
efekty

metody

postawy
▶ Rozbudzenie refleksji na temat
tego, co to znaczy być osobą
niosącą pomoc.
▶ Podkreślenie odpowiedzialności
za wzajemny szacunek wobec
siebie i wzajemną obronę.

Po zajęciach uczennice i uczniowie będą:

▶ mieli wiedzę dotyczącą różnych form naruszeń praw człowieka,
▶ mieli refleksję na temat powszechności naruszeń praw człowieka w codziennym życiu,
▶ uwrażliwieni na rolę świadka naruszeń praw człowieka w ich eliminacji z codziennego życia,
▶ uwrażliwieni na potrzebę pomagania drugiemu człowiekowi w sytuacji naruszenia praw i wolności człowieka.
▶ dyskusja

czas trwania
zajęć

2 x 45 minut

wielkość
grupy

klasa szkolna

materiały
pomocnicze

▶ duży arkusz papieru albo tablica i kreda (opcjonalnie: kopia Załącznika nr 1. Wytyczne do dyskusji dla każdej
osoby uczestniczącej)

załączniki

▶ Załącznik nr 1: Wytyczne do dyskusji

5.2. | nie bądź gapiem! tylko co ja mogę zrobić…?

Przebieg
zajęć

• Przypomnij osobom uczestniczącym w zajęciach, że stosowanie przemocy i znę-

canie się – nie tylko fizyczne, ale także psychiczne – to naruszenie praw człowieka. Poproś, aby przytoczyły przykłady aktów przemocy i znęcania się. Podziel
uczennice i uczniów w pary. Wyjaśnij, na czym polega zadanie, mówiąc, że każda osoba opowiada partnerce albo partnerowi z pary o swoich doświadczeniach
związanych z przemocą i ze znęcaniem się, to znaczy o takiej sytuacji, gdy:
▷ widziała kogoś krzywdzonego lub źle traktowanego,
▷ sama uczestniczyła w krzywdzeniu kogoś lub źle kogoś traktowała,
▷ widziała kogoś krzywdzonego lub źle traktowanego, a nikt nie pomagał,
▷ widziała osobę pomagającą komuś krzywdzonemu lub źle traktowanemu.

• Poproś o podanie przykładów do każdej z powyższych sytuacji, zapewniając,
że nikt nie będzie ukarany za to, co powie.

Dzieciom ze starszych klas, sprawnie piszącym i czytającym, wręcz kartkę papieru (jedną dla każdej pary) podzieloną na cztery pola przeznaczone na cztery
rodzaje sytuacji. Pomoże to w prowadzeniu dyskusji.

• Zbierz osoby uczestniczące w jedną grupę i zainicjuj rozmowę o ich doświadcze-

niach. Najpierw poproś o podanie przykładów krzywdzenia lub dręczenia kogoś,
bez rozróżniania na te sytuacje, których uczennice i uczniowie byli świadkami,
oraz na sytuacje, w których bezpośrednio uczestniczyli. Wpisuj je w tabelę zgodnie ze wzorem poniżej jako „Naruszenie praw człowieka”.
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naruszenie praw człowieka

co można było zrobić w tej sytuacji?

1.
2.
3.

Poproś kolejno o podanie przykładów dla kategorii „Osoba niosąca pomoc”, a następnie dla kategorii „Gapie”.
Dopytaj, co można byłoby zrobić w tych sytuacjach, żeby stać się osobą niosącą
pomoc, a nie tylko gapiem. Odpowiedzi zapisuj na arkuszu papieru (zgodnie z powyższym wzorem).

=

Omówienie i ocena
Odczytaj listę zasugerowanych przez uczennice i uczniów działań mogących pomóc osobom doświadczającym przemocy i zachęć do dyskusji, zadając następujące pytania:
▷ Które z podanych działań byłyby trudne do podjęcia? Które byłyby łatwiejsze?
▷ Czy na liście jest coś, co moglibyście zrobić sami?
▷ Co powstrzymuje ludzi przed niesieniem pomocy?
▷ Jeśli więcej ludzi pomagałoby, zamiast się tylko przypatrywać, czy wpłynęłoby

to na stopień przestrzegania praw człowieka?

Zaproś osoby uczestniczące w zajęciach do rozmowy o tym, jak możemy sobie nawzajem pomagać, zadając przy tym następujące pytania:
▷ Jakie cechy i jakie postawy sprzyjają niesieniu pomocy innym – podejmowaniu

działań na rzecz ochrony praw człowieka?

▷ Co możemy zrobić, aby pomóc osobom podejmującym działania na rzecz ochro-

ny praw człowieka?

▷ Jak możemy się nawzajem wspierać w tym, żebyśmy stali się osobami pomaga-

jącymi innym?

…

Zakończ zajęcia przypomnieniem, że każda sytuacja znęcania się lub stosowania
przemocy wobec uczennic i uczniów, w tym także przemoc rówieśnicza, to naruszenie praw człowieka. Zachowania takie występują w każdej kulturze i w każdym zakątku świata. Podkreśl przy tym, że uczenie się praw człowieka obejmuje
także uczenie się podejmowania działań mających chronić nasze prawa. Nie jesteśmy w stanie powstrzymać przemocy całkowicie, ale możemy pomagać sobie
nawzajem w naszej społeczności – klasowej, szkolnej i lokalnej.
Sugestie co do kontynuacji
Scenariusz zajęć Słowa, które ranią – poświęcony rzeczywistym zachowaniom,
które można zaobserwować niemalże w każdej szkole – pomoże powiązać tę dyskusję z doświadczeniami wziętymi z życia codziennego osób uczestniczących
w zajęciach.

5.2. | nie bądź gapiem! tylko co ja mogę zrobić…?

œ

Pomysły na działanie
Jeśli grupa opracowała już zbiór reguł dotyczących interakcji między uczennicami i uczniami na poziomie klasy, porozmawiajcie o tym, jak dołączyć do nich
„pomocne zachowanie”.

›

Wskazówki dla osoby prowadzącej zajęcia
W tych zajęciach ważne jest, aby chronić prywatność osób, które biorą w nim
udział. Dlatego poproś je o opisywanie swoich doświadczeń z perspektywy osoby
obserwującej, nie zaś kogoś zaangażowanego osobiście w daną sytuację (z wyjątkiem stosowania aktów przemocy). Zadbaj o to, by osoby uczestniczące w zajęciach nie oceniały się, a także aby ewentualne komentarze dotyczyły jedynie
zachowania, nie zaś osoby, która je podejmowała.
Zadbaj o to, aby realizować te zajęcia z uczennicami i uczniami, których znasz
i już wcześniej z nimi pracowałeś. Ważne jest, by osoby uczestniczące w zajęciach
miały poczucie bezpieczeństwa i zaufania do osoby prowadzącej i do grupy, z którą biorą udział w zajęciach.
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załącznik nr 1

wytyczne do dyskusji
Widziałaś/widziałeś sytuację

Sama kogoś krzywdziłaś/sam kogoś

krzywdzenia kogoś

krzywdziłeś

Widziałaś/widziałeś, kiedy ktoś był

Widziałaś/widziałeś, kiedy ktoś był

krzywdzony i nikt mu nie pomógł

krzywdzony i inna osoba mu pomogła

5.3. | sceny dręczenia, część ii: reagowanie

5 .3.
Sceny dręczenia,
część II: reagowanie

temat

 eagowanie na przemoc, dyskryminację,
r
dręczenie
opracowanie scenariusza:
Dominika Sadowska, Izabela Podsiadło-Dacewicz

wstęp 	Kontynuując temat dręczenia i przemocy (szczególnie, ale nie tylko, rówieśni-

czej), zmobilizujesz tymi zajęciami uczennice i uczniów do reagowania, poddając
im i wypracowując z nimi pomysły na rozwiązania.

wiek 	Scenariusz przeznaczony dla uczniów w wieku 10–15 lat, po odpowiedniej ada-

ptacji (szczególnie opisów sytuacji) do stosowania z dziećmi w wieku 7–10 lat.

Scenariusz jest adaptacją fragmentu publikacji Kompasik. Edukacja na rzecz praw człowieka w pracy z dziećmi, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży
SZANSA w Głogowie, Warszawa 2009.
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cele

planowane
efekty

metody

wiedza
▶ Przeanalizowanie różnych reakcji
na zjawisko dręczenia.
▶ Znalezienie ludzi i instytucji
pomagających dzieciom
dręczonym.

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

▶ Wzmacnianie gotowości
do reagowania.

Po zajęciach uczennice i uczniowie będą:

▶ znali różne instytucje wspierające osoby doświadczające łamania praw dziecka i dręczenia,
▶ czuli, że nie są sami, i rozpoznawali sprzyjające osoby w swoim środowisku i – szerzej – w społeczeństwie,
▶ mieli pomysły na różne sposoby reagowania na przemoc (szczególnie rówieśniczą),
▶ znali swoje preferencje i najczęstsze style własnej reakcji,
▶ zmotywowani do reagowania na sytuacje dręczenia.
▶ myślenie przez skojarzenia
▶ studium przypadku
▶ sesja pytań/odpowiedzi
▶ swobodna dyskusja

czas trwania
zajęć

1 x 45 minut

wielkość
grupy

klasa szkolna

materiały
pomocnicze

▶ przestronna przestrzeń, żeby dzieci mogły się swobodnie przemieszczać
▶ kolorowy papier (kartka A4 na osobę)
▶ flamastry (po jednym na osobę)
▶ nożyczki (kilka na klasę)
▶ marker i dwie kartki papieru flipchart lub tablica i kreda (na jednej napisz dużymi drukowanymi literami
w połowie kartki DRĘCZENIE, a na drugiej narysuj dużą dłoń)

załączniki

▶ Załącznik nr 1: Opisy reakcji

uwagi

Przygotuj przestronną salę, gdyż większość zadań będzie polegała na przemieszczaniu się.

5.3. | sceny dręczenia, część ii: reagowanie

Przebieg
zajęć

wprowadzenie
Wprowadź uczennice i uczniów w temat za pomocą zebrania skojarzeń. Przygotuj plakat lub tablicę z napisem DRĘCZENIE i poproś, aby uczniowie i uczennice podawali swoje skojarzenia z tym zjawiskiem, ale takie, które da się zapisać,
„używając” napisu z tablicy. Wpisuj skojarzenia, wykorzystując litery z hasła wywoławczego, jak w przykładzie:

p
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analiza reakcji na dręczenie
Zapowiedz, że za chwilę przypomnisz, jedna po drugiej, historie, które osoby
uczestniczące poznały (scenariusz „Sceny dręczenia” – Zeszyt Diagnoza zachowań związanych z przemocą w szkole z perspektywy uczennic i uczniów). Dla
każdej sytuacji tym razem będą podane cztery sposoby zareagowania na dręczenie. Każdy typ reakcji będzie oznaczony osobnym numerem w innym narożniku
sali. Po usłyszeniu propozycji reakcji każde dziecko wybiera numer reakcji, która
– jego zdaniem – będzie najbardziej odpowiednia, lub zgłasza własny pomysł, nie
idąc w róg, ale stając na środku sali. Przeczytaj opis pierwszej sytuacji i daj czas
na zastanowienie się nad reakcją. Później podaj cztery propozycje reakcji i zaproś
do udania się w któryś róg lub na środek sali.
Gdy dzieci zajmą swoje miejsce, spytaj kilkoro z nich, z różnych miejsc, o uzasadnienie wyboru oraz wyjaśnienie, jakie są wady i zalety takiej reakcji. Przy kolejnych sytuacjach wybieraj inne osoby, tak by jak najwięcej dzieci mogło zabrać
głos w trakcie ćwiczenia.
Powtórz zadanie tyle razy, ile masz wybranych sytuacji do tego ćwiczenia (nie rób
wszystkich, wybierz kilka najważniejszych dla tej grupy).

podsumowanie doświadczenia
Poproś osoby, żeby podzieliły się swoimi obserwacjami z ćwiczenia:
▷ Zapytaj, jakie są ich wrażenia, obserwacje, przemyślenia?
▷ Czy coś było dla nich ciekawe, nowe, zaskakujące?
▷ Co czuli w trakcie tego ćwiczenia, przy poszczególnych historiach i propozy-

cjach reakcji?

wnioski z ćwiczenia
Zapytaj:
▷ Które formy reagowania wybierałaś/wybierałeś najczęściej? (zapytaj każdą

osobę uczestniczącą)

▷ Jakie formy reagowania są wybierane najczęściej w tej grupie czy szkole?

• Dopytaj o więcej szczegółów, poproś o opis konkretnych przykładów reakcji „z ży-

cia”. Zakończ informacją, że dręczenie nie powinno występować ani w szkole, ani
na podwórku, ani w rodzinie. Dręczenie jest łamaniem praw człowieka. Następnie zaproś do dalszej części zajęć, na których będziecie omawiać możliwe reakcje
na dręczenie. Powiedź, że wymyślicie co najmniej pięć pomocnych osób lub instytucji, ważnych w sytuacjach reagowania na dręczenie. Na cześć tych osób niech
każdy przybije piątkę z osobą z klasy.
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	prewencja i przeciwdziałanie – wypracowanie
„pomocnych dłoni”

…

Poproś każde dziecko o obwiedzenie flamastrem swojej dłoni na kartce kolorowego papieru i wycięcie jej kształtu. Zaproś do wpisania w każdy palec osoby
lub instytucji, do której poszczególne dziecko może się zwrócić po pomoc, gdyby
było dręczone. Odsłuchaj pomysły, wpisując je na plakacie flipchart z narysowanym kształtem dużej dłoni (na cały arkusz). Możesz wpisywać po kilka w jeden palec (może uda ci się je przy okazji pogrupować). Dodaj od siebie instytucje
krajowe i międzynarodowe, jeśli nie były podane przez dzieci i krótko wyjaśnij,
na czym polega ich zakres i sposób działania. Poproś, aby każdy dopisał na swojej dłoni coś, co usłyszał i co go zainspirowało i zabrał swoją pomocną dłoń ze
sobą, by pamiętać, kto może mu być szczególnie pomocny. Plakat z dużą dłonią
powieś w sali w widocznym dla wszystkim miejscu i przypominaj systematycznie dzieciom, by w sytuacji, w której potrzebują pomocy, korzystały z zawartych na nim wskazówek.
Sugestie dotyczące kontynuacji
Możesz poprowadzić kolejne zajęcia pomagające przećwiczyć różne sposoby reakcji. Zależnie od potrzeb grupy, twoich kompetencji, innych okoliczności możesz zdecydować się na zajęcia przybliżające jedną ze wspierających instytucji
(na przykład Rzecznika Praw Dziecka, policję czy Fundację Dajemy Dzieciom Siłę
i ich telefon zaufania, przedstawiając, jak działają, jak się do nich zgłaszać, jak
przygotować oficjalne pismo czy zawiadomienie). Możesz również przygotować
zajęcia z odgrywaniem scenek reakcji, z ćwiczeniem komunikatów asertywnych
z wykorzystaniem dramy.

›

Adaptacje
Wybierz kilka (maksymalnie cztery lub pięć) sytuacji. Postaraj się dobrać je tak,
aby były jak najbardziej adekwatne do grupy, z którą będziesz prowadzić zajęcia
(do wieku, wrażliwości uczennic i uczniów, tego, co się dzieje w ich życiu, w klasie, szkole, co wiesz po poprzednich zajęciach). Jeśli jest taka potrzeba, dopisz
własne lub usłyszane od dzieci historie dotyczące tematyki, którą chcesz sprawdzić, a która może być ważna dla danej grupy.
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	załącznik nr 1

opis reakcji
Koledzy wyzywają, wyśmiewają i zmuszają cię do oddawania im swoich rzeczy.
Co robisz w tej sytuacji?
▶ Nic. Nie ma co w ogóle reagować w takiej sytuacji. (później dopytaj: dlaczego?)
▶ Rewanż. Zaczynasz ich wyzywać i im grozić.
▶ Rozmawiasz z kimś zaufanym: rodzicem lub opiekunem, nauczycielem, pedagogiem, bratem
albo siostrą, koleżanką z klasy, opowiadając, co się dzieje. (później dopytaj: z kim?)
▶ Zwracasz się bezpośrednio do osób, które cię dręczą, podejmując z nimi rozmowę, żeby
przestali.
▶ Coś innego (twój pomysł).

Grupa dzieci rozsiewa krzywdzące plotki o tobie, wysyłając do wszystkich esemesy. Wiele dzieci
odsuwa się od ciebie, nie chce się z tobą bawić i rozmawiać. Nawet przyjaciele zaczynają się odsuwać.
Co robisz w tej sytuacji?
▶ Nic. Nie ma co w ogóle reagować w takiej sytuacji. (później dopytaj: dlaczego?)
▶ Rewanż. Zaczynasz rozsiewać plotki o nich.
▶ Rozmawiasz z kimś zaufanym: rodzicem lub opiekunem, nauczycielem, pedagogiem, bratem
albo siostrą, koleżanką z klasy, opowiadając, co się dzieje. (później dopytaj: z kim?)
▶ Zwracasz się bezpośrednio do osób, które cię dręczą, podejmując z nimi rozmowę, żeby
przestali.
▶ Coś innego (twój pomysł).

Gdy nikt nie patrzy, jedna osoba z klasy bije cię i kopie, mówiąc przy tym, że jeśli komuś powiesz, to
będziesz jeszcze bardziej obrywać. Co robisz w tej sytuacji?
▶ Nic. Nie ma co w ogóle reagować w takiej sytuacji. (później dopytaj: dlaczego?)
▶ Rewanż. Zbierasz siły, ćwiczysz i oddajesz z nawiązką.
▶ Rozmawiasz z kimś zaufanym: rodzicem lub opiekunem, nauczycielem, pedagogiem, bratem
albo siostrą, koleżanką z klasy, opowiadając, co się dzieje. (później dopytaj: z kim?)
▶ Zwracasz się bezpośrednio do osoby, która cię dręczy, podejmując z nią rozmowę, żeby
przestała.
▶ Coś innego (twój pomysł).
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Kiedy źle odpowiadasz na pytanie nauczyciela, ten mówi do ciebie: „Ty matole” i dodaje, że nie ma
sensu cię uczyć, ponieważ niczego nie zapamiętasz. Co robisz w tej sytuacji?
▶ Nic. Nie ma co w ogóle reagować w takiej sytuacji. (później dopytaj: dlaczego?)
▶ Rewanż. Odpowiadasz w podobnym stylu nauczycielowi.
▶ Rozmawiasz z kimś zaufanym: rodzicem lub opiekunem, nauczycielem, pedagogiem, bratem
albo siostrą, koleżanką z klasy, opowiadając, co się dzieje. (później dopytaj: z kim?)
▶ Zwracasz się bezpośrednio do osoby, która cię dręczy, podejmując z nią rozmowę, żeby
przestała.
▶ Coś innego (twój pomysł).

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.
Co robisz w tej sytuacji?
▶ Nic. Nie ma co w ogóle reagować w takiej sytuacji. (później dopytaj: dlaczego?)
▶ Rewanż. Zaczynasz przedrzeźniać tę osobę lub zabierać jej rzeczy.
▶ Rozmawiasz z kimś zaufanym: rodzicem lub opiekunem, nauczycielem, pedagogiem, bratem
albo siostrą, koleżanką z klasy, opowiadając, co się dzieje. (później dopytaj: z kim?)
▶ Zwracasz się bezpośrednio do osoby, która cię dręczy, podejmując z nią rozmowę, żeby przestała, lub rozmawiasz z dręczonymi dziećmi (aby je wesprzeć).
▶ Coś innego (twój pomysł).

Grupa starszych uczniów z innej szkoły napastuje młodszych uczniów z waszej szkoły. Zasadzają
się na jakieś dziecko samotnie idące do domu i zabierają pieniądze, jedzenie, zabawki. Co robisz w tej
sytuacji?
▶ Nic. Nie ma co w ogóle reagować w takiej sytuacji. (później dopytaj: dlaczego?)
▶ Rewanż. Zbierasz grupkę silnych osób i zaczynacie napastować uczniów z innej szkoły.
▶ Rozmawiasz z kimś zaufanym: rodzicem lub opiekunem, nauczycielem, pedagogiem, bratem
albo siostrą, koleżanką z klasy, opowiadając, co się dzieje. (później dopytaj: z kim?)
▶ Zwracasz się bezpośrednio do osób, które napastują, podejmując z nimi rozmowę, żeby przestały, lub rozmawiasz z napastowanymi (aby ich wesprzeć).
▶ Coś innego (twój pomysł).

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.
Co robisz w tej sytuacji?
▶ Nic. Nie ma co w ogóle reagować w takiej sytuacji. (później dopytaj: dlaczego?)
▶ Rewanż. Zaczynasz ich wyzywać i naśmiewać się z jakiejś ich cechy.
▶ Rozmawiasz z kimś zaufanym: rodzicem lub opiekunem, nauczycielem, pedagogiem, bratem
albo siostrą, koleżanką z klasy, opowiadając, co się dzieje. (później dopytaj: z kim?)
▶ Zwracasz się bezpośrednio do osób, które go dręczą, podejmując z nimi rozmowę, żeby przestały, lub rozmawiasz z obcokrajowcem (aby go wesprzeć).
▶ Coś innego (twój pomysł).
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Ktoś dokucza koleżance, która ma problemy z czytaniem i pisaniem. Dziewczyna ostatnio usiadła
sama w ostatniej ławce. Czasami widać, że do oczu napływają jej łzy. Co robisz w tej sytuacji?
▶ Nic. Nie ma co w ogóle reagować w takiej sytuacji. (później dopytaj: dlaczego?)
▶ Rewanż. Zaczynasz dokuczać osobie dręczącej koleżankę.
▶ Rozmawiasz z kimś zaufanym: rodzicem lub opiekunem, nauczycielem, pedagogiem, bratem
albo siostrą, koleżanką z klasy, opowiadając, co się dzieje. (później dopytaj: z kim?)
▶ Zwracasz się bezpośrednio do osoby, która ją dręczy, podejmując z nią rozmowę, żeby przestała, lub zwracasz się do dręczonej koleżanki (aby ją wesprzeć).
▶ Coś innego (twój pomysł).

Jedna z osób często chce pocałować lub objąć inne osoby. Aż za często, powodując skrępowanie
u obejmowanej. Co robisz w tej sytuacji?
▶ Nic. Nie ma co w ogóle reagować w takiej sytuacji. (później dopytaj: dlaczego?)
▶ Rewanż. Zaczynasz ją obejmować, całować i tym podobne.
▶ Rozmawiasz z kimś zaufanym: rodzicem lub opiekunem, nauczycielem, pedagogiem, bratem
albo siostrą, koleżanką z klasy, opowiadając, co się dzieje. (później dopytaj: z kim?)
▶ Zwracasz się bezpośrednio do osoby nadużywającej bliskości, podejmując z nią rozmowę,
żeby przestała.
▶ Coś innego (twój pomysł).

Koledzy i koleżanki z klasy założyli w 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 takiej grupy. Co robisz w tej sytuacji?
▶ Nic. Nie ma co w ogóle reagować w takiej sytuacji. (później dopytaj: dlaczego?)
▶ Rewanż. Zakładasz inną grupę, w ramach której piszecie podobne rzeczy na temat osób
z pierwszej grupy.
▶ Rozmawiasz z kimś zaufanym: rodzicem lub opiekunem, nauczycielem, pedagogiem, bratem
albo siostrą, koleżanką z klasy, opowiadając, co się dzieje. (później dopytaj: z kim?)
▶ Zwracasz się bezpośrednio do osób, które są w grupie, podejmując z nimi rozmowę, żeby przestały, lub zwracasz się do osoby czy osób wyśmiewanych na portalu.
▶ Coś innego (twój pomysł).

Twoja historia…
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5 .4.
Reaguję, nie kabluję!

temat

 rzeciwdziałanie przemocy, empatia,
p
reagowanie
opracowanie scenariusza: Gerard Bah

wstęp 	Reagowanie na przemoc, której jesteśmy świadkami jest trudne, wyma-

ga odwagi cywilnej i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa. Badania nad
efektem rozproszonej odpowiedzialności, czyli tak zwanym efektem widza, pokazują, że głównym czynnikiem, który decyduje o tym, czy świadek zareaguje
w sytuacji kryzysowej, jest to, czy przyjmie osobistą odpowiedzialność za swoje działanie. Proponowane zajęcia dotyczą właśnie różnych form reagowania
z perspektywy świadka oraz osoby doświadczającej przemocy. Doświadczenie zmiany tej perspektywy umożliwia wybór adekwatnych form reagowania
w trudnych sytuacjach i daje wiedzę o wachlarzu możliwych reakcji.

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

podstawowej.
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cele

planowane
efekty

metody

wiedza
▶ Zwiększenie i uwspólnienie
wiedzy na temat reagowania
na sytuacje przemocy
z perspektywy osoby
doświadczającej oraz świadka
takich zachowań.
▶ Zwiększenie wiedzy na temat
efektu widza.

umiejętności
▶ Rozwijanie umiejętności
reagowania na przemoc.
▶ Kształtowanie umiejętności
sprzeciwu.

Po zajęciach uczennice i uczniowie będą:

▶ znali i rozumieli, czym jest adekwatne reagowanie na sytuację przemocy,
▶ znali różne formy reagowania w sytuacji przemocy,
▶ rozumieli, że powstrzymanie przemocy zależy od indywidualnego działania osób będących jej świadkami.
▶ studia przypadku
▶ dyskusja moderowana

czas trwania
zajęć

1 x 45 minut

wielkość
grupy

klasa szkolna

materiały
pomocnicze

▶ wyświetlone na slajdzie albo napisane na kartce odpowiedzi z Załącznika nr 1

załączniki

▶ Załącznik nr 1: Scenka
pierwsza (materiał dla osoby
prowadzącej)

uwagi

postawy
▶ Kształtowanie postawy odwagi
cywilnej.
▶ Kształtowanie postawy
proaktywnej.

▶ Załącznik nr 2: Scenka
druga (materiał dla osoby
prowadzącej)

▶ Załącznik nr 3: Efekt widza

Przygotuj przestronną salę, gdyż większość zadań będzie polegała na przemieszczaniu się.

5.4. | reaguję, nie kabluję!

Przebieg
zajęć

1.

perspektywa osoby będącej świadkiem przemocy

• Wprowadź uczennice i uczniów w tematykę zajęć, informując, że będą dotyczyły

reagowania na sytuacje przemocy. Poinformuj, że odczytasz opis pewnej sytuacji,
z którą każdy z nas może się spotkać, a następnie przedstawisz kilka możliwych
scenariuszy jej rozwiązania. Zachęć osoby uczestniczące w zajęciach, by uważnie
wysłuchały opisu, a następnie wybrały sposób reagowania, na który zdecydowałyby się w tej sytuacji.

• Odczytaj treść Załącznika nr 1, a następnie poszczególne formy reagowania. Po-

proś osoby uczestniczące w zajęciach, aby podniosły rękę przy tym sposobie reagowania, który wybrały i ponownie kolejno przeczytaj opisy sposobów reagowania. Policz, ile osób opowiedziało się za poszczególnymi sposobami reakcji
i zapisz wyniki w widocznym miejscu.

• Następnie odczytaj treść Załącznika nr 2 i umieszczone pod opisem sytuacji pro-

pozycje reagowania. Poproś osoby uczestniczące w zajęciach, aby podniosły rękę
przy tym sposobie reagowania, który wybrały i ponownie kolejno przeczytaj
opisy sposobów reagowania. Policz, ile osób opowiedziało się za poszczególnymi
sposobami reakcji i podaj wyniki. Zachęć osoby uczestniczące w zajęciach, aby
porównały odpowiedzi przy obu sytuacjach.
Zaproś do dyskusji, zadając pytania:
▷ W jaki sposób uczennice i uczniowie wyobrazili sobie osobę stojącą na przy-

stanku oraz grupę osób, które do niej podeszły?

▷ Skąd wzięli informacje na ich temat?
▷ Czym się kierowali, nadając im w wyobraźni określone cechy lub intencje?

(Podkreśl rolę stereotypowego postrzegania określonej grupy przez przypisane jej atrybuty).

▷ Na czym polega reagowanie na sytuację przemocy?
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▷ Co jest ważne w takim reagowaniu?
▷ Z czego wynikają różnice w wybranych odpowiedziach przy pierwszej i drugiej

sytuacji?

▷ Co zmienia perspektywa osoby doświadczającej i osoby będącej świadkiem

przemocy?

▷ Czy mamy prawo oczekiwać od innych, że zareagują, kiedy dzieje nam się

krzywda?

▷ Dlaczego zazwyczaj ludzie w takich sytuacjach nie reagują?
▷ Na czym polega efekt widza (efekt rozproszenia odpowiedzialności)?

Przeczytaj informację zawartą w Załączniku nr 3: Efekt widza. Zapytaj, co można
zrobić, aby wzmocnić w ludziach odwagę i gotowość do reagowania w takich sytuacjach. Zapisz pomysły na tablicy.

=

Omówienie i ocena

…

Sugestie dotyczące kontynuacji

Na zakończenie zajęć powiedz uczennicom i uczniom, że mamy prawo oczekiwać, żeby ludzie reagowali, kiedy ktoś nas krzywdzi. Każda reakcja, która daje
wsparcie, jest ważna – brak reakcji to również ludzka decyzja, ale dla osoby doświadczającej przemocy oznaczająca obojętność. Jednocześnie brak reakcji jest
przyzwoleniem na działanie osoby stosującej przemoc. Skoro sami oczekujemy
od innych reakcji, kiedy nam dzieje się krzywda, warto reagować, kiedy jesteśmy
świadkami sytuacji krzywdzenia innych. Ważne, aby pamiętać, że reagowanie
na czyjąś krzywdę nie jest ani skarżeniem, ani donosicielstwem, a bywa, że jest
jedyną możliwością obrony takiej osoby.
Jeśli chcesz rozwinąć temat reagowania w sytuacji przemocy i dręczenia innych,
możesz zrealizować scenariusz zajęć Sceny dręczenia.

œ

Pomysły na działanie
Możesz wspólnie z uczennicami i uczniami narysować plakat albo zorganizować
szkolny konkurs na plakat dotyczący potrzeby reagowania na sytuację przemocy, który w porozumieniu z przedsiębiorstwem komunikacyjnym rozwiesicie na
przystankach tramwajowych i autobusowych. Z badań wynika, że osoby o kolorze skóry innym niż biały, a także osoby homoseksualne, są narażone na doświadczenie przemocy częściej niż osoby, które tych cech nie mają. Do takiej przemocy
w przestrzeni miejskiej dochodzi często właśnie na przystankach.

›

Wskazówki dla osoby prowadzącej zajęcia
W pracy z najmłodszymi dziećmi możesz wprowadzić modyfikacje zajęć, zwiększając w nich ilość ruchu w taki sposób, by przy wyborze określonego sposobu
reagowania nie wyświetlać na rzutniku czy tablicy multimedialnej odpowiedzi,
a zapisać je wcześniej na tablicy albo na dużym arkuszu papieru i poprosić dzieci
o narysowanie kółka albo krzyżyka przy wybranej odpowiedzi. Możesz również
wcześniej przygotować kolorowe kartki A4 z zapisanymi na nich poszczególnymi
odpowiedziami i rozwiesić je w różnych miejscach w sali lekcyjnej. Osoby uczestniczące w zajęciach wybierają pasujący im sposób reagowania, przemieszczając
się po sali i stając przy odpowiadającej mu kartce.

5.4. | reaguję, nie kabluję!

załącznik nr 1

scenka pierwsza (materiał dla osoby prowadzącej)
Odczytaj opis poniższej sytuacji, wybierając z przedstawionych propozycji tę, która
najlepiej pasuje do problematyki realizowanych zajęć.
Stoisz na przystanku komunikacji miejskiej i czekasz na autobus lub tramwaj.
Razem z tobą na przystanku stoi kilka osób, wśród nich [do wyboru przez osobę
prowadzącą zajęcia – uwaga: stereotypy do omówienia podczas zajęć]:
▶ osoba z szalikiem kibica drużyny piłkarskiej (albo żużlowej lub rugby),
▶ osoba o kolorze skóry innym niż biały,
▶ osoba doświadczająca bezdomności,
▶ osoba, która ze względu na swój wygląd wydaje ci się inna, „dziwna”.
Na przystanku pojawia się pięciu młodych mężczyzn, którzy są dobrze zbudowani i mają ogolone głowy [uwaga: stereotypy do omówienia podczas zajęć]. Otaczają
oni tę osobę i coś do niej mówią.
Jak zareagujesz?
A – wsiadasz do autobusu i dzwonisz na policję, ponieważ wydaje ci się to podejrzane.
B – podchodzisz bliżej, żeby spróbować usłyszeć, co mówią – może pytają o godzinę albo numer autobusu.
C – zwracasz uwagę osobom stojącym obok – może zareagują.
D – podchodzisz i pytasz, o co chodzi, czy możesz jakoś pomóc.
E – odwracasz wzrok udając, że nie widzisz.
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załącznik nr 2

scenka druga (materiał dla osoby prowadzącej)
Wyobraźcie sobie analogiczną sytuację. Stoisz na przystanku komunikacji miejskiej i czekasz na autobus lub tramwaj. Nagle otacza cię pięciu młodych mężczyzn,
którzy są dobrze zbudowani i mają ogolone głowy.
Jakiej reakcji oczekujesz od innych osób stojących na przystanku?
A – wsiądą do autobusu i zadzwonią na policję, ponieważ wyda im się to podejrzane.
B – podejdą bliżej, żeby spróbować usłyszeć, co mówią osoby, które cię otoczyły – może pytają cię o godzinę albo numer autobusu.
C – ktoś zwróci uwagę osób stojących obok, może zareagują.
D – ktoś podejdzie i zapyta, o co chodzi, czy może jakoś pomóc.
E – odwrócą wzrok udając, że nie widzą.

5.4. | reaguję, nie kabluję!

załącznik nr 3

efekt widza (materiał dla osoby prowadzącej)
Efekt widza, czyli tak zwane rozproszenie (dyfuzja) odpowiedzialności, polega
na tym, że będąc w grupie, osobista odpowiedzialność za zareagowanie na jakąś
kryzysową sytuację (na przykład przemocy albo udzielenia pomocy osobie leżącej na ulicy) rozkłada się na wiele podmiotów, łatwiej jest więc nam w ogóle nie
zareagować. Prawdopodobieństwo reakcji zmniejsza się wraz ze wzrostem liczebności osób w grupie. Wynika to z faktu, że przebywając w określonej grupie,
która nie ma nawet wyraźnie sformalizowanego charakteru, standardy naszych
działań dostosowujemy do standardów działania grupy, co może powodować ich
obniżenie. Sprzyja temu anonimowość w grupie, a także to, że sytuacja kryzysowa zwykle jest sytuacją, w której brakuje nam informacji (kto jest sprawcą, a kto
ofiarą albo dlaczego człowiek leży na ulicy – miał atak serca czy jest pijany). Ludzie w takich sytuacjach mają tendencję, aby zamiast samodzielnie zdobyć wiążące dane, traktują zachowanie innych osób (również doświadczających przecież
efektu rozproszonej odpowiedzialności) jako wskazówki do działania. W rezultacie prawdopodobieństwo reakcji drastycznie spada.
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5 .5.
Czy mamy inne wyjście?

temat	
pokój i

przemoc, dzieci,
dyskryminacja i ksenofobia
opracowanie scenariusza:
Dominika Sadowska, Izabela Podsiadło-Dacewicz

Martwimy się o to, kim będzie nasze dziecko w przyszłości,
a zapominamy, że ono już jest kimś.
Stacia Tauscher

wstęp

	Dzięki wykorzystywanym w ćwiczeniu scenkom osoby uczestniczące w zajęciach mogą się naocznie przekonać o sile i znaczeniu zjawiska przemocy rówieśniczej dla funkcjonowania zarówno osoby, która doświadcza przemocy, jak
i dla osób, które są świadkami takich zachowań oraz dla całej społeczności klasowej czy szkolnej. Ćwiczenie pobudza do refleksji nad konsekwencjami przemocy, skutkami w wymiarze indywidualnym i społecznym oraz nad potrzebą
i adekwatnymi formami reagowania na przemoc.

wiek

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

Adaptacja scenariusza Czy mamy inne wyjście?, [w:] Kompas. Edukacja o prawach człowieka w pracy
z młodzieżą, Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 2005.

5.5. | czy mamy inne wyjście?

cele

planowane
efekty

metody

czas trwania
zajęć

wielkość
grupy

wiedza
▶ Pogłębienie wiedzy na temat
przemocy w szkole oraz
zrozumienia jej przyczyn
i konsekwencji.

umiejętności
▶ Kształtowanie umiejętności
reagowania na sytuacje
przemocy.

postawy
▶ Kształtowanie postawy
empatii w stosunku do osób
doświadczających przemocy.
▶ Kształtowanie proaktywnej
postawy w wymiarze
reagowania na przemoc.

Po zajęciach uczennice i uczniowie będą:

▶ mieli pogłębioną wiedzę na temat przemocy w szkole, jej przyczyn i konsekwencji,
▶ mieli wiedzę na temat znaczenia, roli i możliwości reagowania ze strony osób będących świadkami zachowań
przemocowych,
▶ rozumieli, że reagowanie na każdy przejaw przemocy jest niezbędne do wyeliminowania przemocy
z codziennego życia,
▶ uwrażliwieni na sytuację osób doświadczających przemocy.
▶ odgrywanie scenek
▶ dyskusja moderowana
2 x 45 minut

▶ klasa szkolna

materiały
pomocnicze

▶ jeden egzemplarz Załącznika nr 1
▶ jeden egzemplarz Załącznika nr 2
▶ przestrzeń do realizacji scenek (pusta klasa lekcyjna, korytarz szkolny, świetlica)

materiał
pomocniczy
dla osoby
prowadzącej

▶ Załącznik nr 1: Scenki
▶ Załącznik nr 2: Historie z życia wzięte
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Przebieg
zajęć

1.
45 min

scenki

• Zrób krótkie wprowadzenie do zajęć. Powiedz osobom uczestniczącym, że będą

pracować w małych grupach nad odegraniem krótkiej scenki dotyczącej przemocy rówieśniczej, do której najczęściej dochodzi w szkole. Podziel osoby uczestniczące na trzy możliwie równe grupy i daj każdej z nich do przygotowania jedną
z trzech scenek opisanych w Załączniku nr 1. Przeznacz piętnaście minut na przygotowanie i przećwiczenie scenek. Zaproś kolejno wszystkie grupy do przedstawienia przygotowanej scenki.
Zwróć uwagę, że osoby uczestniczące powinny powstrzymać się od komentarzy
do momentu, gdy wszystkie grupy przedstawią swoje scenki.
Zaproś wszystkich do wspólnej dyskusji i dopytaj:
▷ Skąd wzięliście pomysły na przygotowanie scenek?
▷ Czy były one oparte na opowieściach lub materiałach filmowych poruszają-

cych problem przemocy rówieśniczej, czy wynikały z Waszego doświadczenia?

▷ Czy scenki były realistyczne?
▷ Które wypowiedzi w scence pierwszej były konstruktywne i przyczyniły się do

rozwiązania problemu, a które utrudniły rozmowę?

▷ Czy łatwo jest rozmawiać z osobą, która stosuje przemoc w szkole i znęca się

nad innymi uczennicami albo uczniami? Jakie techniki mogą mieć pozytywne oddziaływanie na taką osobę, a jakie mogą doprowadzić do negatywnego
rezultatu?

▷ Czy łatwo jest rozmawiać z osobą, która doświadczyła przemocy rówieśniczej?

W jaki sposób można znaleźć rozwiązanie, które będzie służyć osobie doświadczającej przemocy?

5.5. | czy mamy inne wyjście?

2.
45 min

doświadczenia przemocy (45 minut)

• Poproś trzy osoby uczestniczące o przeczytanie kolejno trzech historii z życia
wziętych z Załącznika nr 2. Zaproś uczennice i uczniów do dyskusji, zadając pytania o przyczyny przemocy rówieśniczej i sposoby radzenia sobie z nią:
▷ Jak, Waszym zdaniem, czuje się osoba doświadczająca przemocy rówieśniczej?
▷ Czy taka osoba jest odpowiedzialna za zaistniałą sytuację?
▷ Jakie mogą być motywy stosowania zachowań przemocowych?
▷ Czy przemoc rówieśnicza ma związek z władzą?
▷ Czy można uniknąć przemocy w szkole?
▷ Czy powinno się poinformować dyrekcję szkoły o tym, że ktoś doświadcza

przemocy rówieśniczej, nawet jeśli ta osoba powiedziała o tym w zaufaniu?

▷ Jakie znacie opinie na temat osób, które doświadczają przemocy w szkole?
▷ Kto jest odpowiedzialny za problem przemocy w szkole?

=

…

Omówienie i ocena
Podsumowując zajęcia podkreśl, że przemoc rówieśnicza może mieć charakter
bezpośredni lub pośredni. Przemoc bezpośrednia przybiera różne formy: stosowanie wyzwisk, wyśmiewanie się, popychanie, bicie lub atakowanie, zabieranie
albo chowanie plecaków lub innych rzeczy, rzucanie nimi, zmuszanie kogoś do
oddania pieniędzy lub innej własności, atakowanie i zastraszanie osób z powodu religii, koloru skóry, niepełnosprawności czy zwyczajów. Przemoc pośrednia
przejawia się na przykład w takim zachowaniu, jak rozpowszechnianie plotek
o kimś w celu społecznej izolacji czy wykluczenia kogoś. Zachowania takie są
często inicjowane przez jedną osobę lub grupę i ukierunkowane na jedną lub kilka konkretnych osób. Przy obu formach przemocy – bezpośredniej i pośredniej
– mamy do czynienia z zastraszaniem fizycznym lub psychicznym, które odbywa
się systematycznie i tworzy swoisty wzorzec znęcania się i wykorzystywania.
Sugestie co do kontynuacji
Reagowanie na przemoc nie jest łatwe, wymaga także wiedzy i umiejętności. Możecie omawiać ten temat z różnych perspektyw, odnosząc się do rozmaitych sytuacji i osób biorących w nich udział, realizując scenariusze zajęć, między innymi
Reaguj!
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œ

Pomysły na działanie
Postarajcie się dowiedzieć, czy w Waszym środowisku lokalnym istnieją jakieś
projekty edukacji rówieśniczej w zakresie mediacji. Zaproście kogoś, kto realizuje taki projekt albo przedstawiciela organizacji zajmującej się mediacjami na
spotkanie z Waszą klasą i rozważcie możliwość utworzenia grupy mediatorów
rówieśniczych w Waszej szkole czy klasie. Być może zechcecie opracować strategię przeciwdziałania przemocy w Waszej szkole albo klasie? Możecie także zorganizować i poprowadzić debatę na temat problemu przemocy rówieśniczej dla
społeczności Waszej szkoły albo nawet społeczności lokalnej.

›

Wskazówki dla osoby prowadzącej zajęcia
Możesz zaadaptować scenki, aby odpowiadały sytuacji konkretnej grupy, z którą
pracujesz albo konkretnej formie przemocy, którą chcesz przepracować z uczennicami i uczniami.

5.5. | czy mamy inne wyjście?

załącznik nr 1

scenki
scenka pierwsza:

Uczennica zwraca się do dyrektora szkoły i próbuje wytłumaczyć, że jeden z kolegów w jej klasie doświadcza przemocy. Dyrektor ma bardzo tradycyjne i autorytarne podejście do sposobu zarządzania szkołą. Uważa, że pewne ogólnie przyjęte
standardy wymykają się spod kontroli, a on sam niewiele wie na temat zachowań
młodych ludzi w dzisiejszym świecie. Wychowawczyni klasy nie czuje się odpowiedzialna za zaistniałą sytuację. Pozostali nauczyciele bagatelizują problem
i nie traktują zachowania osoby stosującej przemoc jako coś, czym należałoby się
zająć. Przedstawiciel miejscowej poradni jest zaniepokojony, ale ma tyle pracy, że
nie jest w stanie zająć się tą sprawą.

scenka druga:

Grupka uczennic i uczniów próbuje porozmawiać z jednym z kolegów, który znęca się nad młodszym uczniem.

scenka trzecia:

Uczniowie i uczennice z różnych klas zebrali się, żeby się naradzić, jak pomóc koledze, nad którym bezustannie znęcają się starsi uczniowie. Rozważają wszelkie
możliwe sposoby udzielenia mu pomocy.
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załącznik nr 2

historie z życia wzięte
Źródło: fragmenty zaczerpnięto ze strony internetowej www.bullying.co.uk.
historia pierwsza:

„Mam czternaście lat. Ciągle doświadczam przemocy w szkole. Z roku na rok prawie w każdej klasie siedzę sam w ławce, ponieważ nikt nie chce ze mną usiąść.
Jeden z moich nielicznych przyjaciół przestał się ze mną zadawać, bo chyba boi
się, że kiedy go ze mną zobaczą, też zaczną się nad nim znęcać. Mam już tego dosyć, jestem przerażony każdym kolejnym dniem, myślę, że samobójstwo byłoby
dobrym rozwiązaniem. Właściwie czuję się tak, jakbym już był martwy. Chyba
muszę iść do jakiegoś psychiatry”. Michał

historia druga:

„Uczę się w ostatniej klasie szkoły podstawowej. Przez pięć lat doświadczałam
przemocy w szkole ze strony dwóch moich koleżanek z klasy. Nigdy nie zrobiłabym nikomu nic złego, ale z tego wszystkiego zaczęłam odpowiadać im tym samym i także stosowałam przemoc. Szkoda, że wtedy z nikim nie porozmawiałam
o moich problemach, ale strasznie było mi wstyd i myślałam, że to wszystko moja
wina, bo jestem brzydka, nudna i głupia. Do dzisiaj wiele z tego jeszcze jest we
mnie”. Ania

historia trzecia:

„W mojej szkole jest kilku chłopaków, którzy znęcają się nad jednym z uczniów.
Szkoda mi go. On nie mówi nikomu o tym, co się dzieje, a oni kradną mu pieniądze, śniadanie, wyrzucają plecak za okno i doprowadzają do łez. Kiedyś zabrali
mu okulary, rozdeptali i wrzucili do ubikacji. Czy mogę coś zrobić, żeby przestali?
Nie chcę trzymać ich strony nic z tym nie robiąc, a tak się czuję”. Jasiek

Świat jest niebezpiecznym miejscem,
nie przez tych co robią źle, ale przez tych
co zło widzą i nie robią nic.
Albert Einstein

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

