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METODY I NARZĘDZIA AKTYWIZACJI MŁODZIEŻY

Projekt finansuje m.st. Warszawa

WSTĘP
Z radością przekazujemy Państwu publikację „Metody i narzędzia aktywizacji młodzieży na
przykładzie organizacji kampanii społecznej w ramach projektu Wychowanie w szkole w poszanowaniu praw człowieka i zasady równego traktowania. Poradnik dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych”. Poradnik powstał dzięki pracy nauczycieli i przedstawicieli
organizacji pozarządowych z Warszawy i Cardiff. Od kilku lat oba miasta realizują wspólne projekty
edukacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe
życie, komponent: Comenius Regio. Tematy podejmowanych działań to edukacja dzieci cudzoziemskich, nauczanie języka obcego czy obecność rodziców w życiu szkoły. Istotnym elementem tych
projektów jest udział władz samorządowych — Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy i Cardiff
County Council, co pozwala na lepsze i skuteczne promowanie rezultatów projektów: materiałów
dydaktycznych, publikacji czy wyników badań.
Wybór tematyki projektu “Wychowanie w szkole w poszanowaniu praw człowieka i zasady równego traktowania” nie był przypadkowy. Zarówno w Warszawie, jak i w Cardiff kwestie wychowawcze takie jak przeciwdziałanie agresji rówieśniczej czy kształtowanie postawy otwartości i szacunku
wobec drugiego człowieka są aktualne i wymagają stałego zaangażowania nauczycieli i dyrektorów
szkół. Włączenie edukacji o prawach człowieka do pracy wychowawczej i dydaktycznej szkoły oznacza wprowadzenie nowych, często innowacyjnych metod pracy z uczniami. Jedną z nich jest kampania społeczna, która może zaangażować całą społeczność szkolną wokół wybranego zagadnienia.
Autorzy naszego poradnika przedstawiają sposoby realizacji kampanii społecznej, promującej prawa człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem praw dziewcząt. Zawarte scenariusze zajęć i wskazówki z pewnością mogą przydać się podczas realizacji innych projektów społecznych. Dodatkową
zaletą poradnika jest jego praktyczny wymiar — autorzy są nauczycielami i edukatorami na co dzień
pracującymi z młodzieżą. Przedstawione sposoby pracy zostały omówione i sprawdzone podczas
dyskusji i spotkań z nauczycielami walijskich szkół.
Mamy nadzieję, że poradnik okaże się przydatny dla nauczycieli warszawskich szkół, nastawionych na twórcze działania i innowacyjne projekty. Jesteśmy przekonani, że zaproponowane metody
pomogą w uczeniu młodych ludzi odpowiedzialności, pracy zespołowej i potrzeby zaangażowania
w życie szkoły i Miasta. Bo tacy powinni być uczniowie i absolwenci warszawskich szkół!
Joanna Gospodarczyk
z Zespołem
Biura Edukacji
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Cardiff Education Service (odpowiednik Biura Edukacji w Warszawie) jest zaangażowany w promowanie zasady równego traktowania i praw człowieka w szkołach. Podstawą prawną do podejmowania działań na rzecz przestrzegania tych praw jest Konwencja Praw Człowieka (Human Rights
Act), przyjęta przez ONZ Konwencja Praw Dziecka oraz prawo brytyjskie Equality Act 2010 (Ustawa równości).
Podejmowane przez nas działania dotyczą zapewnienia równości w dostępie do edukacji i zachowania zasady równości szans niezależnie od płci, przynależności etnicznej, narodowej czy religijnej.
Choć wiele naszych działań w walijskich szkołach skupia się na osiąganiu przez uczniów jak najlepszych wyników w nauce i wysokiej frekwencji, to coraz większy nacisk kładziemy na dobre samopoczucie uczniów w szkole. Wierzymy, że nie tylko wpływa ono na osiągnięcia edukacyjne, lecz również ma długofalowy wpływ na wybór dalszej ścieżki edukacyjnej, i na przyszły sukces zawodowy.
Dlatego też, postępując zgodnie ze strategią Wybitne Osiągnięcia dla wszystkich, jesteśmy przekonani, że zapewnienie dobrego samopoczucia uczniów w szkole ma bezpośredni wpływ na wyniki
w nauce. Zdajemy sobie również sprawę, że choć w teorii prawa człowieka i zasada równego traktowania mają zastosowanie do wszystkich narodowości przebywających w Wielkiej Brytanii, to presja
społeczna, kulturowa i religijna prowadzi do znaczącego różnicowania w tym zakresie, zwłaszcza
w odniesieniu do zachowania zasady równości szans dziewcząt z niektórych społeczności.
W celu wyrównywania szans edukacyjnych dziewcząt i chłopców oraz rozwoju ich kompetencji
społecznych, Cardiff Education Service wyznaczył priorytety, zintegrowane z programem tzw. wellbeing, czyli dobrego samopoczucia.
Pomimo że dziewczęta osiągają o wiele lepsze wyniki w szkole, a potem kontynuują naukę na
uniwersytetach, nadal istnieją duże dysproporcje w traktowaniu kobiet i mężczyzn w miejscu pracy.
Zdajemy sobie sprawę ze znaczenia podejmowanych przez nas działań na rzecz dobrego samopoczucia w szkole, a przede wszystkim na rzecz promowania w życiu codziennym zasady równego
traktowania bez względu na płeć, w celu zapewnienia długofalowej i realnej równości szans dziewcząt i kobiet w Wielkiej Brytanii.
Zobowiązanie to jest widoczne w priorytetach Cardiff Council, która dąży do tego, by mieszkańcy
— czuli się bezpieczni,
— mieli odpowiednie warunki do samorealizacji (realizacji swojego potencjału, rozwijania talentów i możliwości),
— a Cardiff było miastem zarządzanym zgodnie z zasadą sprawiedliwości i równego traktowania.
Dodatkowo jednym z naszych edukacyjnych priorytetów jest promowanie współpracy z innymi
instytucjami i organizacjami (w tym pozarządowymi) w celu pełnego osiągnięcia wyżej wymienionych celów. Nasze szkoły podejmują również działania związane z przestrzeganiem prawa uczniów
do swobodnej wypowiedzi i włączania w życie szkoły młodych ludzi z wszystkich grup społecznych
(w tym dziewcząt zepchniętych na margines społeczny i wywodzących się z mniejszości etnicznych,
religijnych lub pochodzących z rodzin defaworyzowanych, które znalazły się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej).
Emily Daly
Koordynator projektu w Cardiff
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OD AUTORÓW
Publikacja jest skierowana do nauczycieli i edukatorów, którzy chcieliby z młodzieżą stworzyć
własną kampanię społeczną. Materiały powstały w trakcie pracy z grupą uczniów w dwóch warszawskich szkołach: w Gimnazjum nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi im. rotmistrza Witolda Pileckiego oraz w Zespole Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego. Partnerami projektu były władze
oświatowe oraz szkoły w Cardiff (Walia, Wielka Brytania).
Głównym założeniem projektu było, po pierwsze, podnoszenie świadomości młodzieży w zakresie
podstawowych praw człowieka, w tym praw kobiet, wyrównywania szans edukacyjnych dziewcząt
i chłopców oraz wyrównywania szans na rynku pracy. Po drugie pomoc w wykorzystaniu zdobytej wiedzy do stworzenia własnej kampanii w ramach międzynarodowego projektu Wychowanie
w szkole w poszanowaniu praw człowieka i zasady równego traktowania, program Uczenie się przez
całe życie, komponent Comenius Regio.
W ramach projektu został przeprowadzony cykl szkoleń dla nauczycieli, dotyczący organizacji
kampanii promującej prawa człowieka. Podobne warsztaty zorganizowano dla młodzieży. Zadanie
uczniów polegało na wyborze młodych liderów, którzy we współpracy z uczniami z Cardiff przygotowali kampanię promującą prawa człowieka, ze zwróceniem szczególnej uwagi na prawa kobiet.
Poradnik zawiera gotowe scenariusze zajęć do wykorzystania podczas pracy z młodzieżą. Scenariusze te mają na celu przedstawienie definicji i założeń kampanii społecznej oraz metod i narzędzi jej organizacji w szkole. W publikacji znajdują się również wskazówki, w jaki sposób pracować
z grupą nad własnym przedsięwzięciem.
Druga część poradnika ukazuje sposób przeprowadzania warsztatów wykorzystujących metodę kreatywnego pisania tekstów, tzw. metodę Loesje1. Podczas takich zajęć powstają krótkie hasła
z konstruktywnym przesłaniem. Metoda stymuluje twórcze i krytyczne myślenie, ćwiczy umiejętność pracy w grupie, uczy dyskusji na tematy interesujące daną grupę w sposób angażujący uczestników na każdym etapie zajęć. Pokazuje, jak korzystać z wolności wyrażania własnej opinii przy
jednoczesnym poszanowaniu poglądów innych osób.
Warsztaty Loesje łatwo adaptować do grup w różnym wieku i o różnorodnych zainteresowaniach,
a rezultaty zajęć (krótkie teksty) są idealną bazą do takich działań jak kampanie społeczne. Dzięki
silnemu zaangażowaniu w tworzenie haseł i opracowanie możliwości ich dalszego wykorzystania,
uczestnicy czują się bardziej odpowiedzialni za realizację działań zaplanowanych w kampanii.
Ostatnia część publikacji to przykłady dobrych praktyk opisane przez nauczycieli biorących
udział w projekcie i koordynujących pracę młodzieży przy organizacji kampanii społecznej. Mamy
nadzieję, że propozycje zamieszczone w poniższej publikacji będą inspirujące i zaowocują udanymi
kampaniami.

1

Loesje [czyt. Luszje], czyli po polsku Lusia, narodziła się w Arnhem w Holandii 24 listopada 1983 roku.
Przez parę tygodni o jej narodzinach donosiły uliczne plakaty. Loesje to grupa ludzi działających na całym świecie,
a jednocześnie postać, poprzez którą chcą inspirować innych. Idea tego ruchu powstała w grupie przyjaciół, których
celem było powołanie do życia nowej inicjatywy, będącej odpowiedzią na problemy ważne dla ówczesnej Holandii
[http:// www.loesje.pl/index.php/o-loesje].
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Metody i narzędzia ułatwiające aktywizację młodzieży podczas
zajęć edukacyjnych na przykładzie organizacji kampanii społecznej
na dowolnie wybrany temat
W jaki sposób korzystać z materiałów publikacji?
Publikacja zawiera scenariusze zajęć oraz przykłady ćwiczeń, które można wykorzystać w pracy
z grupą, realizującą projekt szkolny na wybrany temat. Materiały ułożone są chronologicznie, począwszy od przykładowych ćwiczeń integracyjnych, poprzez przedstawienie, czym jest kampania
społeczna, jak uczniowie mogą tworzyć przykładową kampanię i jak przeprowadzić ewaluację pracy
grupy. W zależności od potrzeb i czasu, jakim dysponujemy, można wykorzystać niektóre propozycje ćwiczeń. Jednocześnie przedstawione materiały mogą zostać wykorzystane podczas zajęć, które
nie są związane z tworzeniem kampanii — ich celem jest na przykład rozwój umiejętności uczniów
w zakresie pracy w grupie czy też planowania pracy. Nauczyciele mogą zdecydować się na organizację jednodniowego warsztatu lub przeprowadzić kilka zajęć z tygodniowymi przerwami.
Poniższe ćwiczenia służą przygotowaniu uczniów do pracy nad kampanią, aby mogli, po zajęciach z nauczycielem, samodzielnie rozpocząć tworzenie własnego projektu. Niektóre z opisanych
metod i narzędzi organizacji kampanii społecznej są na tyle uniwersalne, że z powodzeniem można
je wykorzystywać, realizując z młodzieżą dowolny projekt szkolny.
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CZĘŚĆ 1

Konstrukcja scenariuszy
Głównym celem przedstawionych ćwiczeń jest budowanie autonomii uczniów poprzez wykorzystanie metody uczenia się opartego na współpracy (cooperative learning) oraz stałą ewaluację
pracy.

Uczenie oparte na współpracy grupy

Uczenie się oparte na współpracy grupy jest metodą efektywną, gdyż wspiera naukę w atmosferze wzajemnego poszanowania i przyjaźni. Przy planowaniu podziału uczniów na grupy warto
pamiętać, że im grupa jest bardziej różnorodna, tym lepsze efekty można uzyskać, a jednocześnie
wywrzeć większy wpływ na poszczególnych uczestników. Grupy zazwyczaj powinny składać się
z czterech osób, dzięki czemu podczas danego zadania mogą przejść do pracy w parach, by po chwili wrócić do dyskusji z całą grupą.
Należy pamiętać, że podział na grupy nie zapewnia aktywnego uczestnictwa każdego z jej członków. Warto przypisywać uczniom role przed rozpoczęciem zadania (np. osoba robiąca notatki,
osoba odpowiedzialna za materiały, osoba pilnująca czasu itp.), aby każdy miał przydzielone zadanie. Ćwiczenia można również dzielić na etapy i prosić poszczególnych uczniów o kierowanie ich
realizacją (np. etap I — dyskusja i burza mózgów, etap II — przełożenie omówionych zagadnień na
cele i działania, etap III — prezentacja rezultatów).
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Ewaluacja

Ewaluacja służy rozwinięciu u uczniów umiejętności zapamiętywania tego, czego się nauczyli,
a także zrozumienia własnego procesu uczenia się. Pozwala uczniom lepiej zrozumieć pracę w grupie, umacniając ich więzi oraz umożliwiając refleksję nad zdobytymi umiejętnościami. Wspólna analiza przebiegu danego ćwiczenia, własnych zachowań oraz zachowań innych uczestników
wzmocni efektywność współpracy podczas kolejnych zadań.
Ewaluacja powinna być nakierowana na uzyskanie od uczniów informacji o tym:
• czego się nauczyli oraz co osiągnęli;
• co zmieniliby w swojej pracy oraz w pracy grupy, aby uzyskać lepsze rezultaty;
• jakie działania były według nich efektywne;
• w jaki sposób mogą wykorzystać daną aktywność w codziennym życiu;
• jak się czują (rozładowanie emocji w grupie).2
Ewaluacja powinna być wdrażana nie tylko na zakończenie przedsięwzięcia, ale również
na zakończenie poszczególnych etapów. Warto pozwolić na to, aby czasami trwała dłużej niż
wykonywanie zadania przez uczniów, gdyż może mieć znaczący wpływ na kolejne działania grupy.

Organizacja kampanii społecznej
Po przeprowadzeniu warsztatów organizacji kampanii społecznej warto zachęcić uczniów do
zainicjowania własnego projektu. Jeśli zbierze się grupa młodzieży, nauczyciel, zamiast kierować
pracą uczestników, powinien poprosić, by to oni sami wybrali lidera, który będzie koordynować
działania. Nauczyciel może być obecny w trakcie spotkań grupy i obserwować jej pracę, dzieląc się
swoimi odczuciami oraz wspierając niezależność uczniów. Innym pomysłem jest zaproponowanie
konsultacji indywidualnych lub grupowych dla zainteresowanych uczniów, podczas których będą
mogli poprosić o wskazówki co do realizacji kampanii lub też organizacji pracy w grupie.

ĆWICZENIA UMACNIAJĄCE PRACĘ W GRUPIE
Ćwiczenia usprawniające pracę w grupie (team-building activities) pozwalają na integrację grupy, budują wzajemne zaufanie oraz szacunek, a także zwiększają efektywność jej pracy. Bardzo częstym błędem jest skupianie się jedynie na realizacji celów kampanii (czy innego projektu szkolnego). Jednak w przypadku, kiedy działania są długotrwałe, ćwiczenia te są niezbędne, aby wzmocnić
grupę i jej motywację do pracy, a jednocześnie uniknąć konfliktów, które mogą doprowadzić do
rezygnacji uczestników z udziału w kampanii (czy innym projekcie szkolnym).
Istnieją różnorodne ćwiczenia usprawniające pracę w grupie. Najczęściej takie ćwiczenia są
wprowadzane na początku spotkania, aby rozpocząć od integrującego akcentu. Mogą one jednak
być adaptowane tak, aby np. wesprzeć proces szukania sposobów rozwiązania danego problemu
czy też ewaluację pracy grupy.

Układanie słów
Rozdaj uczniom kartki z literami. Na dole kartek znajdują się liczby, które przyporządkowują ich
do odpowiedniej grupy (1,2,3,4...). W zależności od liczby uczestników, grupy mogą być cztero- lub
pięcioosobowe.
2

Reflection Activity Ideas For Community Service & Service-Learning Projects, Jessica Jens, University of WisconsinExtension, 4-H Youth Development
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Grupa pięcioosobowa:
1 — litery L, K, M
2 — litery S, P, Z
3 — litery C, G, R
4 — litery Y, U, A
5 — litery N, S, E
Przykład kartek:

S

P
1

F
1

1
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Grupa czteroosobowa:
1 — litery S, P, F
2 — litery K, G, A
3 — litery S, M, R
4 — litery C, U, Z

Każda osoba otrzymuje trzy kartki z literami, które następnie musi przyczepić do podeszwy buta
(lewego lub prawego) i wewnętrznych części dłoni. Następnie uczniowie ustawiają się w taki sposób, aby utworzyć przeczytany wyraz, wykorzystując przyczepione kartki. Napis musi być poziomy
(np. podeszwa nie powinna się opierać o podłogę, jeśli dłoń jest w powietrzu), a litery nie mogą być
ustawione do góry nogami.
Słowa to:
(język polski) SUMA, RAZEM, GRUPA, SUKCES, GRUSZECZKA
(język angielski): PACK, FARMS, SPARK, GRASPS, CLERGYMAN
Ostatniego słowa nie można ułożyć w grupie, o czym poinformuj uczniów po ich kilku nieudanych próbach. Następnie zapytaj:
• Co należałoby zrobić, aby ułożyć słowo GRUSZECZKA? (Należałoby wykorzystać osoby z innej grupy.)
• Dlaczego tego nie zrobiliście? (Uczniowie zapewne odpowiedzą, że prowadzący prosił o pracę
w swojej grupie, jednak polecenie mówiło jedynie, aby uczniowie utworzyli dany wyraz.)
• Jak wyglądał proces pracy w grupie przy układaniu pierwszych wyrazów? Czy wyłonił się lider
grupy?

Poznajmy się
Rozdaj uczestnikom czyste kartki. Poproś, aby każdy narysował jedynie kontur twarzy i podpisał
kartkę swoim imieniem. Następnie uczestnicy wstają i wymieniają się kartkami z innymi osobami.
Na hasło „stop” uczestnicy siadają, trzymając kartkę innej osoby. Uczniowie muszą odszukać osobę,
do której należy kartka, zadać jej jedno z zaproponowanych pytań:
• Jaki jest Twój ulubiony film?
• Gdyby Twój dom się palił, jakie trzy rzeczy zabrałbyś ze sobą?
• Kogo zabrałbyś na bezludną wyspę?
•	 Jaka jest Twoja zaleta/wada?
• Co najbardziej cenisz w ludziach?
•	 Czego chciałbyś się nauczyć w trakcie kampanii (lub innego projektu szkolnego)?
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Następnie uczniowie dorysowują oczy tej osoby. Kiedy już wszyscy wykonają zadanie, ponownie
następuje wymiana kartek. Po zatrzymaniu wymiany uczestnicy znowu odszukują osobę, której
kartkę trzymają, zadają jej kolejne pytanie i dorysowują inną część twarzy. Liczba pytań oraz dorysowywanych części twarzy (nos, oczy, broda, włosy...) zależy od czasu, który prowadzący chce
poświęcić na to ćwiczenie. Pytania mogą być różnorodne dotyczące zainteresowań lub skupione na
rozwoju osobistym.
Po wyczerpaniu pytań uczestnicy siadają w kole z kartkami innych uczniów i przedstawiają daną
osobę. Na przykład: Mam w rękach kartkę Kasi. Jej ulubionym filmem jest „Zorro”. Gdyby jej dom się
palił, zabrałaby ze sobą komputer, portfel i zdjęcia.
Ewaluacja:
• Które pytanie było dla Was najtrudniejsze? Nad którym najdłużej się zastanawialiście? Dlaczego?
• Czy były pytania, na które nie chcieliście podać odpowiedzi? Dlaczego?
• Czy są wśród Was osoby, które miały takie same odpowiedzi?

SCENARIUSZE ZAJĘĆ
Czym jest kampania społeczna?
Cele

Uczennica/uczeń:
•• poszerza wiedzę na temat kampanii społecznej,
•• rozumie różnice między reklamą komercyjną a społeczną.

Liczba osób: dowolna, np. zespół klasowy.
Czas: 30 minut
Środki dydaktyczne:

•• Załącznik (pocięta tabela) — porównanie reklamy komercyjnej z kampanią społeczną.

Metody i formy pracy:

•• praca w grupach trzy-, czteroosobowych.

Proponowany przebieg zajęć:

1. Zapytaj uczniów o to, czym według nich, jest kampania społeczna. W jaki sposób kampania
może się promować? Poproś, by porozmawiali o cechach reklamy, zastanowili się, czym różnią się reklamy komercyjne i społeczne prezentowane np. w telewizji.
Podziel uczniów losowo na grupy trzy-, czteroosobowe. Każda grupa będzie pracować z pociętą wcześniej tabelą zawierającą listę cech reklamy komercyjnej i kampanii społecznej. Zadaniem uczniów jest ułożenie tabelki z pociętych części. Tabela składa się z dwóch kolumn
(jedna odpowiada kampanii społecznej, a druga komercyjnej) oraz sześciu wierszy (Złożoność postawy, Pożądany poziom zmiany postawy, Charakter przekazu, Rodzaj korzyści, Intencje przypisane nadawcy, Budżet).
2. Po zakończeniu pracy poproś o przeczytanie odpowiedzi. Następnie wspólnie zastanówcie
się nad dodatkowymi przykładami reklam, które pokazują znalezione różnice.
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1. Jeśli grupa skończy pracę wcześniej, poproś o dodanie przykładów, które według uczniów
obrazują przedstawione w tabeli różnice.
2. Aby ułatwić pracę, najpierw rozdaj tytuły kolumn i wierszy oraz poproś o ich ułożenie.
3. Następnie podziel odpowiedzi między uczniów (dwie lub trzy informacje dla ucznia) —
załącznik. Wprowadź zasadę, że każdy pracuje tylko ze swoimi kartkami: nikt nie dotyka kartek innych osób, uczniowie tylko rozmawiają/dyskutują, jakiemu hasłu powinny być przypisane.

Ewaluacja:

•• Opiszcie pracę w Waszej grupie.
•• Czy zdarzyło się Wam nie być pewnym danej odpowiedzi lub nie zgadzać się z propozycją
przypisania którejś odpowiedzi? Co wówczas robiliście?

Załącznik — materiał do pracy w grupach
Tytuły kolumn i wierszy

REKLAMA SPOŁECZNA
REKLAMA KOMERCYJNA
ZŁOŻONOŚĆ POSTAWY (SIŁA, TRWAŁOŚĆ I STABILNOŚĆ ZMIENIANEJ
POSTAWY)

PORADNIK DLA NAUCZYCIELI GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Wskazówki dla nauczyciela:

POŻĄDANY POZIOM ZMIANY POSTAWY
CHARAKTER PRZEKAZU
RODZAJ KORZYŚCI
INTENCJE PRZYPISANE NADAWCY
BUDŻET

Hasła do wypełnienia kolumny 2 i 3.
→ na ogół niewielka
→ zazwyczaj płytki — zmiana w obrębie stosowanego repertuaru zachowań,
np. zmiana marki pitego soku
→ bliska perspektywa korzyści, np. „kupisz lody i od razu poczujesz, jakie są
smaczne”
→ przyjemny — reklamy komercyjne mówią o stanach przyjemnych i obiecują przyjemne odczucia (np. weź nasz lek, a po chwili nie będziesz mieć bólu
głowy i poczujesz się lepiej)
→ niski — często wręcz brak budżetu
→ chęć zysku, manipulacja — reklama ma na celu zwiększenie sprzedaży
danego produktu, co pozwoli na uzyskanie profitów; wzrost wiedzy odbiorców o celach reklamodawców prowadzi do podniesienia świadomości,
a w konsekwencji do obniżenia zaufania do reklamowanych towarów
→ wysoki
→ na ogół duża — postawy odbiorców są zazwyczaj zakorzenione w ich tradycjach i wartościach, w związku z czym trudniej jest je zmienić
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→ często głęboki — rezygnacja z pewnych zachowań na rzecz innych, np. za-

przestanie niebezpiecznej jazdy, zaprzestanie palenia papierosów
→ często nieprzyjemny — reklamy społeczne mówią zazwyczaj o rzeczach,
o których ludzie nie chcą myśleć, które wypierają i do których sami przed
sobą nie chcą się przyznać, np. ryzyko zachorowania na raka, przemoc
w rodzinie
→ odroczona perspektywa korzyści, często trudna do wyobrażenia, np. „przestaniesz palić — zmniejszy się ryzyko zachorowania w przyszłości na serce”
→ twórcy reklamy społecznej chcą pomóc innym, w związku z czym ich wiarygodność oraz zaufanie odbiorców są wyższe
Odpowiedzi:
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REKLAMA KOMERCYJNA

REKLAMA SPOŁECZNA

Budżet

wysoki

niski — często wręcz brak budżetu

Charakter przekazu

przyjemny — reklamy komercyjne mówią o stanach przyjemnych
i obiecują przyjemne odczucia (np.
weź nasz lek, a po chwili nie będziesz mieć bólu głowy i poczujesz
się lepiej)

często nieprzyjemny — reklamy
społeczne mówią zazwyczaj o rzeczach, o których ludzie nie chcą myśleć, które wypierają i do których
sami przed sobą nie chcą się przyznać, np. ryzyko zachorowania na
raka, przemoc w rodzinie

Rodzaj korzyści

bliska perspektywa korzyści, np.
„kupisz lody i od razu poczujesz, jakie są smaczne”

odroczona w przyszłości perspektywa korzyści, często trudna do wyobrażenia, np.
„przestaniesz palić — zmniejszy się
ryzyko zachorowania w przyszłości
na serce”

Intencje przypisane nadawcy

chęć zysku, manipulacja — reklama
ma na celu zwiększenie sprzedaży danego produktu, co pozwoli na
uzyskanie profitów; wzrost wiedzy
odbiorców o celach reklamodawców
prowadzi do podniesienia świadomości, a w konsekwencji do obniżenia zaufania do reklamowanych
towarów

twórcy reklamy społecznej chcą pomóc innym, w związku z czym ich
wiarygodność oraz zaufanie odbiorców są wyższe

Złożoność postawy
(siła, trwałość i stabilność
zmienianej postawy)

na ogół niewielka

na ogół duża — postawy odbiorców
są zazwyczaj zakorzenione w ich
tradycjach i wartościach, w związku
z czym trudniej jest je zmienić

Pożądany poziom zmiany
postawy

zazwyczaj płytki — zmiana w obrębie stosowanego repertuaru zachowań, np. zmiana marki pitego soku

często głęboki — rezygnacja z pewnych zachowań na rzecz innych, np.
zaprzestanie niebezpiecznej jazdy,
zaprzestanie palenia papierosów

Cele

Uczennica/uczeń:
•• poszerza wiedzę na temat kampanii społecznej
•• rozwija umiejętność planowania
•• doskonali umiejętności pracy w grupie oraz dyskusji

Liczba osób: dowolna, np. zespół klasowy.
Czas: 60–90 minut (w zależności od liczby osób)
Środki dydaktyczne:
••
••
••
••

flipchart
markery i/lub długopisy
kartki samoprzylepne/taśma malarska (do wpisania swojej roli w grupie)
załącznik z przykładowymi pytaniami

Metody i formy pracy:

•• praca w grupach cztero-, pięcioosobowych,
•• rozmowa/dyskusja.

PORADNIK DLA NAUCZYCIELI GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Organizacja kampanii społecznej

Proponowany przebieg zajęć:

1. Poproś, aby uczniowie ustawili się w linii w kolejności dat swoich urodzin. Zadanie muszą wykonać bez słów (porozumieć się np. poprzez gesty). Następnie podziel ich na cztero- lub pięcioosobowe zespoły (pierwsze cztery, pięć osób to jedna grupa, kolejne to grupa druga itd.).
2. Rozdaj uczniom kilka dużych arkuszy papieru (np. flipchart) oraz markery/długopisy.
3. Powiedz, że ich zadanie będzie polegało na organizacji kampanii społecznej na wybrany temat (mogą go zaproponować wspólnie dla wszystkich grup, może być podany przez nauczyciela lub też każda grupa wybiera temat samodzielnie3). Ważne, aby temat został ustalony
przed rozpoczęciem pracy, gdyż celem tej lekcji nie jest skupienie się na meritum wybranego
tematu, lecz na sposobach realizacji kampanii.
4. Po wyborze tematu przydziel uczniom role w grupie:
•• osoba pilnująca czasu — przypomina grupie, ile czasu zostało do końca zadania, pilnuje, by
wszystkie zadania zostały rozwiązane;
•• sekretarz — osoba robiąca notatki i zapisująca wypracowane w grupie rezultaty na flipcharcie;
•• lider — osoba kierująca dyskusją, udzielająca głosu oraz zachęcająca innych do pracy;
•• łącznik z nauczycielem — osoba, która w razie pytań grupy prosi nauczyciela o wyjaśnienie
(nauczyciel rozmawia tylko z tą osobą z grupy);
•• prezenter — osoba, która przedstawia rezultaty pracy grupy na forum po zakończeniu zadania.
Warto, aby uczniowie napisali swoje role na kartkach i przypięli do ubrań albo postawili
w formie tabliczki przed sobą na stoliku. Jeśli w grupie są cztery osoby, zrezygnuj z łącznika
z nauczycielem lub zaproponuj, aby jedna osoba miała dwie role.
5. Poproś uczniów, aby w ciągu 30 minut stworzyli własny pomysł na kampanię społeczną. Ich
opis powinien być:

3

Można np. pracować z tematem kampanii zgłoszonymi do Konkursu na Kampanię Społeczną 2014, m.in.: Karmimy
ptaki; Kochasz, powiedz stop wariatom drogowym; Przygotuj się na wstrząs; Możesz być po naszej stronie; Rozmówki
polsko-polskie; Walcz o siebie; Bezpieczeństwo, moje drugie imię [źródło: http://konkurs.kampaniespoleczne.pl/].
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•• realny: zadanie powinno być tak zaplanowane, aby uczniowie byli w stanie je zrealizować
po wyjściu z klasy. Poproś uczniów, by nie zakładali, że reklama, którą stworzą, będzie
wyemitowana w mediach, chyba że mają pomysł, w jaki sposób można by to zrealizować;
•• konkretny: jeśli uczniowie chcą wykorzystać plakat jako narzędzie kampanii, powinni
stworzyć jego szkic oraz hasła; uczniowie powinni potrafić wytłumaczyć, w jaki sposób
zrealizują postawione sobie zadania;
•• jasny: uczniowie z innych grup powinni w pełni rozumieć kampanię danej grupy, aby po
zakończeniu lekcji byli w stanie sami ją zrealizować.
Aby ułatwić pracę nad kampanią, warto przedstawić jej elementy:
a) określenie odbiorców kampanii (młodzież, dzieci w wieku przedszkolnym, rodzice itp.);
b) wyznaczenie celów kampanii (jakie zmiany chcą uzyskać w ich odbiorcach, dlaczego?);
c) sposoby organizacji kampanii (hasła, filmy, ulotki, itp.);
d) proces organizacji kampanii (kto lub co będzie potrzebne do zrealizowania kampanii).
6. Po zakończeniu pracy poproś prezenterów o przedstawienie wyników pracy grupy. Przed prezentacją powiedz uczniom, że każdy ma prawo zadać pytanie prezenterom. Pytania powinny
być otwarte, nakierowane na wyjaśnienie danego zagadnienia bez wyrażania opinii (np. błędne są pytania rozpoczynają się od słowa „czy”). Rozdaj uczniom załącznik z informacją zwrotną, aby pokazać przykładowe pytania.

Wskazówki dla nauczyciela:

1. Wykonanie zadania przez uczniów może znacząco różnić się w czasie. Uczniowie mogą skupić się na tworzeniu plakatu (przez co zaangażowana jest tylko jedna lub dwie osoby), co przy
dokładnym rysowaniu może opóźnić pracę. Warto przypomnieć, że chodzi jedynie o szkic
oraz poprosić o zastanowienie się nad różnymi działaniami poza samym tworzeniem plakatu
(np. gdzie będzie umieszczony, kto go opracuje pod względem graficznym, wydrukuje itd.).
2. Jeśli któraś grupa skończy zadanie wcześniej, poproś by jej członkowie zastanowili się, w jaki
sposób zbadają rezultaty pracy (jak sprawdzą, czy ich kampania miała rzeczywisty wpływ
na odbiorców).

Ewaluacja:
••
••
••
••

Opiszcie pracę w grupach.
Czy dobrze czuliście się w swoich rolach?
Czy były momenty, w których nie zgadzaliście się ze sobą? Co wówczas robiliście?
Czy któryś etap zadania był dla Was trudny (np. wymiana pomysłów, określanie sposobów
organizacji kampanii, prezentacja kampanii itp.)? Dlaczego?
•• Co ułatwiłoby Wam pracę w grupie podczas danego etapu?

Arkusz 1
Informacja zwrotna:
••
••
••
••

Jak sprawdzicie, czy udało się wykonać to zadanie?
Dlaczego chcecie osiągnąć taki cel?
Dlaczego wybraliście taki cel kampanii?
W skali od 1 do 10 oceńcie, jak bardzo jesteście pewni, że uda Wam się zrealizować to zadanie?
•• Gdybyście nie mieli żadnych ograniczeń, jakie dodatkowe działania podjęlibyście w swojej
kampanii?
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Cele

Uczennica/uczeń:
•• rozwija umiejętności rozwiązywania problemów
•• doskonali umiejętność pracy w grupie
•• zwiększa kompetencje komunikacyjne

Liczba uczestników: maksymalnie 25 osób
Czas: 45 minut
Środki dydaktyczne:

•• duże arkusze papieru (np. flipchart)
•• markery lub mazaki
•• taśma lub masa klejąca do zawieszenia arkuszy

Metody i formy pracy:
•• praca w grupach
•• burza mózgów

PORADNIK DLA NAUCZYCIELI GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Kawiarniana atmosfera

Proponowany przebieg zajęć:

1. Zapoznaj młodzież z celem spotkania. Powiedz, że będą pracować w grupach nad wybranymi
problemami związanymi z tworzeniem kampanii społecznej, stosując metodę burzy mózgów.
2. Podziel uczniów na maksymalnie pięcioosobowe grupy. Poproś, aby uczniowie odliczyli kolejno do pięciu, a następnie usiedli wokół jednego stołu z uczniami o tym samym numerze.
Rozdaj każdej grupie po jednym duży arkuszu papieru oraz mazaki. Poproś, aby wybrany
uczeń z grupy napisał na środku arkusza dużymi literami jeden z poniższych tematów oraz
wytłumacz, co należy wypisać na arkuszu:
Grupa 1 — DODATKOWE DZIAŁANIA (Co poza wybranym działaniem chcecie realizować?)
Grupa 2 — KTO POMOŻE (Jakie osoby możemy zaangażować do pomocy? Znajomych? Nauczycieli? Pracowników organizacji pozarządowych?)
Grupa 3 — EWALUACJA (W jaki sposób zbadamy, czy nasza kampania przyniosła zakładane
rezultaty wśród odbiorców?)
Grupa 4 — CZEGO POTRZEBUJEMY (Jakich materiałów potrzebujemy do realizacji wybranych działań?)
Grupa 5 — temat dodatkowy, nieobowiązkowy: BUDŻET (Skąd możemy uzyskać wsparcie
finansowe? Co zrobimy, aby znaleźć fundusze na realizację projektu?)
3. Wytłumacz uczniom, że będą mieli 2 minuty na wypisanie wszystkich pomysłów, jakie mają.
Każdy pomysł warto zapisać, gdyż nawet jeśli sami nie jesteśmy pewni, jak go zrealizować,
inni uczniowie mogą nam w tym pomóc. Pomysły powinny być jak najbardziej konkretne (zamiast wpisywać „znajomy” przy temacie KTO POMOŻE? lepiej wymienić konkretnie daną
osobę z imienia i nazwiska).
Uczniowie mogą z początku mieć problemy z wypisaniem pomysłów przy niektórych tematach (np. grupa, która zacznie od tematu CZEGO POTRZEBUJEMY nie wie jeszcze, co zostało wpisane do listy DODATKOWE DZIAŁANIA). Poproś uczniów, aby skupili się na realizacji głównego działania Waszej kampanii, które już zostało ustalone wspólnie.
Po 2 minutach, poproś uczniów, aby wymienili się arkuszami i ponownie wpisywali swoje
pomysły, tym razem do nowych tematów. Każda grupa powinna mieć możliwość dodania
pomysłów do każdego tematu.
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4. Po zakończeniu zadania, poproś uczniów o rozwieszenie arkuszy i wspólnie omówcie przedstawione propozycje. W przypadku niejasności poproś grupę, która zapisała dany pomysł,
o przedstawienie swoich intencji.

Wskazówki dla nauczyciela:

1. Zajęcia te najlepiej przeprowadzić po wybraniu przez uczniów sposobu realizacji kampanii
(np. tworzenie plakatów w szkole).
2. Po lekcji warto poprosić kilku uczniów o spisanie pomysłów i ich wydrukowanie, aby zawsze
mogli się do nich odwołać podczas tworzenia własnej kampanii.

Ewaluacja:

•• Czy podczas wpisywania pomysłów analizowaliście ich przydatność, czy też skupialiście się
na dodawaniu nowych?
•• Czy zdarzyło się Wam nie zdążyć zapisać jakiegoś pomysłu? Dlaczego?
•• Czy ćwiczenie było dla Was przydatne? W jaki sposób?
•• Czy ćwiczenie można wykorzystać podczas innych Waszych zajęć lub aktywności?

Stosowanie analizy SMART przy określaniu celów
Cele

Uczennica/uczeń doskonali umiejętność:
•• formułowania celów
•• krytycznego myślenia
•• planowania własnych działań

Liczba osób: dowolna, np. zespół klasowy
Czas: 45 minut
Środki dydaktyczne:
••
••
••
••

omówienie analizy metodą SMART — załącznik nr 1
duże arkusze papieru
długopisy, markery
tablica, kreda

Metody i formy pracy:

•• analiza metodą SMART

Proponowany przebieg zajęć:

1. Przedstaw cele ćwiczenia. Wytłumacz uczniom, że podczas zajęć zapoznają się z metodą
SMART, którą będą mogli z powodzeniem wykorzystywać zarówno podczas kolejnych zajęć,
jak i w życiu codziennym.
2. Napisz na tablicy litery S M A R T jedna pod drugą:
Następnie po kolei omów słowa, które rozpoczynają się na dane litery:
S — prosty (simple)
M — mierzalny (measurable)
A — osiągalny (achievable)
R — istotny (relevant) —
T — mający ramy czasowy (time-bound)
Na tablicy zapisz słowa w języku polskim i opcjonalnie w języku angielskim. Po omówieniu
koncepcji rozdaj uczniom załącznik nr 1.
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S
M

prosty
(simple)
mierzalny
(measurable)

A

osiągalny
(achievable)

R

istotny
(relevant)
mający ramy czasowy
(time-bound)

T

Nauczę się grać na gitarze
Nauczę się grać dwie piosenki
— Poproszę znajomego
— Lekcje raz w tygodniu
— Dodatkowa godzina w sobotę
Rozwijanie zdolności muzycznych
Do końca grudnia

Do końca grudnia (T) nauczę się grać na gitarze dwie piosenki (S/M), aby rozwijać swoje zdolności muzyczne (R). Mój znajomy, który umie grać na gitarze, pomoże mi w tym. Będziemy
się spotykać raz w tygodniu. Wygospodaruję dodatkowo jedną godzinę w sobotę na ćwiczenie (A).
4. Poproś uczniów, aby teraz sami spróbowali sformułować cel według koncepcji SMART. Cel
może być wybrany przez nich, np. związany ze szkołą. Rozdaj załącznik nr 2.
5. Poproś jedną osobę z każdej grupy o przedstawienie pracy.

PORADNIK DLA NAUCZYCIELI GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

3. Sprawdź, czy uczniowie rozumieją koncepcję. Poproś ich, aby wspólnie omówili wybrany
przez ciebie cel w odniesieniu do koncepcji SMART, np.:
Nauczę się grać na gitarze.

Wskazówki dla nauczyciela:

1. Na początku lekcji podkreśl, że koncepcja SMART może być pomocna nie tylko podczas
obecnych zajęć, lecz również w życiu codziennym uczniów. To pozwoli na zwiększenie ciekawości i motywacji uczniów.
2. W przypadku, kiedy zajęcia mają na celu integrację grupy oraz wspieranie zdolności interpersonalnych, przy wypełnianiu załącznika nr 2 warto podzielić uczniów na grupy. Aby wspierać
uczenie się zespołowe, można przydzielić uczniom role, na przykład jeden uczeń odpowiada
za to, by cel był istotny, drugi za to, by cel był mierzalny. Najpierw uczniowie wspólnie wybierają cel, który będą opisywać. Następnie samodzielnie uszczegóławiają swoje cele według
własnej roli, by na końcu wymienić się swoimi opisami i w razie potrzeby, je uzupełnić.

Ewaluacja:
••
••
••
••

Jakie są według Was słabe strony koncepcji SMART?
Jakie są według Was mocne strony koncepcji SMART?
Kiedy warto korzystać z koncepcji SMART?
Które elementy były dla Was trudne do uzupełnienia?
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Załącznik nr 1
SMART
S — simple (prosty) — cel powinien być dokładnie określony, aby każdy wiedział, co należy zrobić.
Aby sprawdzić, czy cel jest prosty, warto odpowiedzieć sobie na pytania:
Co chcę osiągnąć? Dlaczego? Gdzie? Kto mi pomoże?
M — measurable (mierzalny) — realizację celu można wyrazić liczbowo. Aby sprawdzić, czy cel
jest mierzalny, warto odpowiedzieć sobie na pytania:
Ile? Skąd będę wiedzieć, czy udało mi się osiągnąć cel?
A — achievable (osiągalny) — taki, który jestem w stanie zrealizować. Aby sprawdzić, czy cel jest
osiągalny, warto odpowiedzieć sobie na pytania:
Jakie kroki podejmę, aby osiągnąć mój cel? Jak to zrobię?
R — relevant (istotny) — cel, który wybrałem, powinien mieć dla mnie znaczenie. Aby sprawdzić,
czy cel jest istotny, warto odpowiedzieć sobie na pytania:
Czy warto dążyć do tego celu? Czy nadszedł odpowiedni czas?
T — time-bound (mający ramy czasowy) — cel powinien mieć dokładnie określone ramy czasowe.
Aby sprawdzić, czy cel ma ramy czasowe, warto odpowiedzieć sobie na pytania:
Kiedy? Ile mam czasu? Co zrobię teraz?

Załącznik nr 2

S
M
A
R
T
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prosty
(simple)
mierzalny
(measurable)
osiągalny
(achievable)
istotny
(relevant)
mający ramy czasowy (time-bound)

Karuzela
Poproś połowę zespołu uczniów, aby usiadła w szerokim kole. Reszta uczniów siada twarzą
w twarz naprzeciwko osób siedzących w kole. Stworzone zostały dwa koła — jedno zewnętrzne,
większe i jedno wewnętrzne, mniejsze. Powiedz uczniom, że za chwilę zadasz im pytanie, o którym
powinni dyskutować w parach przez około 2 minuty. Pierwsze pytanie: Co robiliście, by zrealizować
zadanie? Po wyczerpaniu czasu uczniowie z wewnętrznego koła przesiadają się na miejsce osoby
obok. Teraz, pracując w nowych parach, zadają kolejne pytanie i również mają 2 minuty na dyskusję. Po wyczerpaniu czasu, ponownie się przesiadają. Ćwiczenie kończy się wraz z wyczerpaniem
pytań. Po zakończeniu ćwiczenia poproś uczniów, by usiedli w kole i podzielili się swoimi opiniami.
Przykładowe pytania:
•• Jakie rzeczy/zachowania utrudniały pracę w grupie?
•• Jakie rzeczy/zachowania ułatwiały pracę w grupie?
•• Czego się dzisiaj nauczyłeś o sobie?
•• Czego się dzisiaj nauczyłeś o grupie?

PORADNIK DLA NAUCZYCIELI GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

PRZYKŁADY EWALUACJI

„Trzy słowa” na zakończenie
Uczniowie siedzą w kole. Poproś każdego z nich, aby podsumował ćwiczenia, kończąc maksymalnie trzema słowami na każde z poniższych stwierdzeń:
•• Czuję się...
•• Nauczyłem się...
•• W przyszłości chciałbym...

Drzewo ewaluacyjne
Na tablicy lub flipcharcie narysuj drzewo z pięcioma grubymi gałęziami (liczba gałęzi zależy od
liczby pytań). Na gałęziach napisz odpowiednio:
•• Zajęcia mi się podobały.
•• Zajęcia pomogły mi zrozumieć... (uzupełnij w zależności od tematu zajęć).
•• Polecenia były dla mnie zrozumiałe.
•• Po dzisiejszych zajęciach będę dyskutować o moich doświadczeniach ze znajomymi/rodziną.
•• Lepiej rozumiem, czym jest praca w grupie.
Rozdaj uczniom samoprzylepne kartki w trzech kolorach. Kolor czerwony oznacza, że uczestnik
nie zgadza się z danym stwierdzeniem. Kolor pomarańczowy oznacza, że nie jest pewien, a zielony,
że zgadza się z danym stwierdzeniem (kolory można dobierać w zależności od dostępnych materiałów). Poproś, aby uczniowie podeszli do rysunku drzewa i przyczepili odpowiednią kartkę do
kolejnych gałęzi w zależności od swoich odczuć (uczniowie nie powinni wykonywać tego ćwiczenia
pojedynczo, w przypadku większej grupy poproś, by uczniowie podchodzili po kilka osób). Po przyklejeniu kartek przez uczniów, zapytaj, czy ktoś chciałby odnieść się do napisanych zdań.
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CZĘŚĆ 2
Warsztaty Loesje — metoda twórczego pisania tekstów wraz
z przykładami ich adaptacji do zajęć edukacyjnych
W tej części publikacji przedstawiamy szczegółowy scenariusz warsztatów Loesje, które mogą
posłużyć jako baza do stworzenia tekstów kampanii, pobudzenia konstruktywnej dyskusji oraz posłużyć jako metoda twórczej aktywizacji uczniów, także na lekcjach niezwiązanych z tworzeniem
kampanii społecznej.

IDEA LOESJE
Idea Loesje [czyt. Luszje] powstała w 1983 roku, kiedy grupa przyjaciół spotkała się w Arnhem
(Holandia). Chcieli oni powołać do życia inicjatywę, która stałaby się konstruktywną alternatywą
dla negatywnych medialnych przekazów w komentarzu do ówczesnych problemów społecznych
i politycznych. Swój pomysł nazwali holenderskim imieniem dziewczynki, dlatego plakaty Loesje
funkcjonują także jako myśli wypowiadane przez młodą dziewczynę komentującą otaczającą ją rzeczywistość. Polskim odpowiednikiem mogłaby być Luśka albo Lusia. Loesje ma również rodzinę,
a jej członkowie czasem wypowiadają się na plakatach.
Przez lata idea rozwinęła się w sieć grup lokalnych w ponad 20 krajach na świecie. Działalność
Loesje ma pobudzać do refleksji, twórczego myślenia oraz aktywizmu społecznego, zwłaszcza na
poziomie lokalnym. Jej celem jest promowanie wolności wypowiedzi, która ma mobilizować ludzi,
aby reagowali na wszystko, co się dzieje dookoła nich.
Loesje nie ma wielu sformalizowanych zasad. Jest bardziej ruchem, który inspiruje do aktywności, konstruktywnego wyrażania swoich myśli i opinii.
Charakterystycznym działaniem Loesje jest organizacja warsztatów twórczego pisania, podczas
których powstają teksty na plakaty. Są one utrzymane w minimalistycznej, czarno-białej stylistyce,
podkreślającej wagę tekstu i znaczeń, które ze sobą niosą.
Loesje nie mówi ludziom, co mają myśleć, unika moralistycznego tonu. Krótkimi hasłami zachęca do samodzielnej refleksji, krytycznego spojrzenia na rzeczywistość. Takie założenie może się również stać punktem wyjścia do myślenia o każdej kampanii społecznej.
Loesje sama w sobie nie jest kampanią społeczną, dlatego też zawarte w naszej publikacji scenariusze powinny stanowić przede wszystkim inspirację do działań, które mogą przybrać charakter
bardziej sprecyzowanej tematycznie kampanii.

20

OMÓWIENIE METODY

PORADNIK DLA NAUCZYCIELI GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Przykładowe plakaty Loesje

Opracowane przez międzynarodową organizację Loesje International i wykorzystywane przez
grupę Loesje Polska warsztaty pomagają w rozwijaniu indywidualnych umiejętności i twórczego
myślenia poprzez współdziałanie.
Zajęcia bazują na technikach twórczego pisania, a ich metodologia wykorzystuje zabawę słowem. Stymulują do aktywnej wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów w każdej części. Ukazują,
jak konstruktywnie korzystać z wolności wypowiedzi — wyrażać własne opinie, szanując przy tym
zdanie innych uczestników.
Prosta forma sprzyja adaptacjom dla grup o różnych zainteresowaniach i w różnym wieku. Dzięki temu można ją wykorzystywać do realizacji rozmaitych tematycznie warsztatów, szkoleń, ćwiczeń edukacyjnych.

Mocne strony:
•• łatwo zaadaptować tę metodę do liczby i wieku uczestników, zakresu tematycznego, możliwości czasowych,
•• angażuje wszystkich uczestników przez całe zajęcia, zapewniając im dużą anonimowość,
•• rozwija miękkie kompetencje społeczne uczestników, ucząc ich pracy w grupie oraz krytycznego, samodzielnego i twórczego myślenia w sytuacjach zadaniowych; ćwiczy umiejętności
wypowiadania się w języku ojczystym i językach obcych,
•• może być wykorzystana jako narzędzie do integracji grupy,
•• pozwala sprawdzić ogólną wiedzę i umiejętność jej wykorzystania,
•• nie wymaga długiego przygotowywania ani wykorzystania wielu materiałów,
•• jest dobrą metodą na lekcje w ramach zastępstw, wyjazdy integracyjne, wymiany młodzieżowe.

Słabe strony:
•• wiedzę indywidualną uczestników sprawdza w ograniczonym zakresie,
•• trudno przewidzieć, jakie będą ostateczne efekty pracy grupy i ich jakość,
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•• w zależności od tempa pracy grupy, mogą zostać przekroczone ramy czasowe i może być
konieczne modyfikowanie warsztatów w trakcie ich trwania (np. tworzenie krótszej listy skojarzeń, gdy już na początku zajęć jest jasne, że grupa pracuje powoli).
Prosta metodologia warsztatów Loesje nie wymaga wcześniejszego doświadczenia w technikach
kreatywnego pisania ani od uczestników, ani od moderatora. Dzięki temu można je skierować do
szerokiego grona odbiorców bez obawy, że warsztaty się nie powiodą.

PRZYGOTOWANIE WARSZTATÓW
Jedną z zalet warsztatów Loesje jest niski koszt ich realizacji. Do przeprowadzenia zajęć potrzebne są:
•• duży stół albo stoły ustawione tak, aby siedzący przy nich uczestnicy tworzyli okrąg oraz mogli się wzajemnie widzieć i swobodnie podawać sobie kartki,
•• krzesła ustawione wokół stołu,
•• kartki A4, najlepiej biały papier do drukarki — nie mniej niż po trzy kartki na każdego z uczestników,
•• długopisy, najlepiej niebieskie albo czarne — dla każdego uczestnika (najlepiej, jeśli długopisy
są takie same, co zapewnia wypowiedziom większą anonimowość),
•• kolorowe flamastry lub kredki — dla każdego uczestnika,
•• markery,
•• wydruki już istniejących plakatów Loesje (dla przykładu — pomogą omówić stylistykę i konstruktywny wydźwięk tekstu, wskażą możliwą długość haseł; warto poszukać haseł tematycznie powiązanych z planowanym warsztatem, jak również takich, które będą interesujące dla
uczestników ze względu na ich wiek czy zainteresowania),

Stół podczas warsztatów Loesje
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Grupa warsztatowa liczy zwykle 10–15 osób. Grupę powyżej 15 osób można podzielić na dwie
mniejsze, pracujące w osobnych pomieszczeniach albo w różnych terminach. Warsztaty da się zrealizować również z mniejszą grupą, liczącą np. pięć osób łącznie z moderatorem.
Pełny warsztat Loesje (kreatywne pisanie + redakcja końcowa) trwa około 6 godzin, przy czym
warto rozdzielić te dwa moduły czasowo (przynajmniej dzień odstępu między pisaniem a redakcją:
po 3 godzinach pisania uczestnicy będą zbyt zmęczeni, żeby pracować nad tekstami redakcyjnie; po
przerwie nabiorą także dystansu do własnych tekstów).
W trakcie redakcji, uczestnicy mogą na bieżąco wypracowywać metody dalszego wykorzystania
tekstów. Pomysły zgromadzone na warsztatach mogą stać się bazą do przeprowadzenia kampanii.

PRZEBIEG WARSZTATÓW
Warsztaty inicjują dyskusję na wybrane przez uczestników tematy, których zakres może modyfikować prowadzący. Ich przebieg można określić jako demokrację w praktyce — uczestnicy biorą
aktywny udział w każdej części, decydując o ich szczegółowym przebiegu.
Zasady warsztatu jasno określają konieczność konstruktywnego korzystania z wolności słowa —
ćwiczą umiejętność praktykowania i wyrażania własnej opinii przy jednoczesnym poszanowaniu
odmiennych poglądów. Stymulują uczestników do poszukiwania pomysłów i rozwiązań, a nie skupiania się na negatywnym ocenianiu zjawisk czy wypowiedzi innych osób.
Ważne jest to, że moderator jest jednocześnie uczestnikiem — nie tylko wydaje polecenia i tłumaczy kolejne etapy zajęć, lecz sam aktywnie bierze w nich udział. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby
warsztaty były moderowane przez dwie osoby. Prowadzący dzielą się wówczas zakresem obowiązków. Optymalnie, jeśli moderatorzy nie siedzą blisko siebie, zapewnia to lepszą dynamikę warsztatu, pozwala też szybciej zauważyć, jeśli któryś z uczestników nie zrozumiał poleceń i wybrany etap
wymaga dodatkowego wytłumaczenia.
Aktywny udział moderatora pozwala na ukierunkowanie stylu wypowiedzi (konstruktywność,
autorskość, nieobrażanie innych) bez pouczania — prowadzący, podobnie jak inne osoby, wypowiada się anonimowo na kartkach, tworząc przykłady tekstów. Ogranicza to element bieżącego
oceniania, który mógłby zniechęcić uczestników do dalszego wyrażania własnego zdania.
Warsztaty przeprowadzone metodą Loesje szybko integrują grupę wokół wybranej tematyki,
pozwalają uczestnikom zdecydować o dokładnym brzmieniu tematów, na które będzie dyskutować
cała grupa. Zajęcia są inspirujące i motywujące — ich efekty widać od razu po zakończeniu, a powstałe na warsztatach teksty są bazą do dalszych działań, o których decydują sami uczestnicy.
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•• opcjonalnie można przygotować przykłady kampanii społecznych, które będą stanowić inspirację dla uczestników — ze względu na temat, oryginalność hasła czy realizacji (te materiały
mogą się przydać szczególnie podczas warsztatów redakcyjnych).
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I. Twórcze pisanie
A. WPROWADZENIE

•• Jeśli uczestnicy się nie znają, powinni się sobie przedstawić, np. na taśmie malarskiej albo na
kartkach mogą napisać swoje imię lub pseudonim (jak inni powinni się do nich zwracać podczas warsztatu). Można też poprosić o głośne przedstawienie się i powiedzenie, czego dany
uczestnik oczekuje od warsztatów, zapytać czy są jakieś pytania dotyczące ich przebiegu, itp.
•• Poinformuj krótko o przebiegu zajęć, czasie ich trwania i metodach pracy.

B. ROZGRZEWKA

Poniżej opisany został wariant ogólny, a modyfikacje stanowią osobne scenariusze omówione
w dalszej części publikacji.

Część A

Czas trwania: 15–20 minut (zależnie od tempa pracy grupy)
Każdy uczestnik otrzymuje czystą kartkę A4, którą trzyma pionowo. Uczestnicy wpisują na kartkach wielkimi literami („drukowanymi”) swoje kolejne skojarzenia, aż na każdej znajdzie się pięć,
osiem słów-skojarzeń (liczba zależy od wielkości i tempa pracy grupy, decyduje o niej prowadzący).
W tej części uczestnicy wymieniają się kartkami, podając je do kolejnych osób. Ważne, aby kartki
były podawane tylko na znak prowadzącego.
Ćwiczenie sprawdza ogólną elastyczność językową i twórcze myślenie. Stąd — w zależności od
zadanego w części B tekstu — może stać się też zadaniem na sprawdzenie poziomu elastyczności
w posługiwaniu się wybranym językiem obcym czy opanowania słownictwa z wybranego działu.
Jego przebieg możesz łatwo zmodyfikować pod kątem tematyki i zadanego w drugiej części tekstu.
•• Poproś, aby uczestnicy zapisali w lewym górnym rogu kartki pierwsze słowo, które przychodzi im do głowy (dowolne; jednak możesz poprosić o wykluczenie wulgaryzmów).
•• Gdy wszyscy uczestnicy zapiszą słowo-skojarzenie, na znak prowadzącego podają swoją kartkę następnej osobie po swojej prawej stronie.
•• Poproś, by każdy przeczytał po cichu pierwsze słowo na podanej mu kartce i dopisał poniżej
skojarzenie z tym słowem.
•• Gdy każdy zapisze drugie słowo-skojarzenie, poproś, aby podać kartki w prawo.
•• Poproś, aby pod drugim słowem na liście uczestnicy dopisali swoje skojarzenie z tym słowem
(tylko z drugim!).
•• Kolejne skojarzenia są dopisywane analogicznie, w kolumnie, do ostatniego słowa na liście
skojarzeń, aż uzbiera się od pięciu do ośmiu słów (zależnie od wielkości grupy i tempa jej
pracy).
•• Poproś, aby każdy wybrał z listy trzy dowolne słowa i zakreślił je w kółko.
•• Poproś, aby uczestnicy podali swoją kartkę osobie po prawej stronie.
•• Poproś, aby na otrzymanej kartce, pod listą skojarzeń, każdy narysował poziomą kreskę na
całą szerokość kartki.
•• W kolejnych rundach podań uczestnicy zapisują pod kreską trzy słowa, które mogą ukierunkować późniejszą pracę indywidualną, jeśli zajęcia dotyczą konkretnej tematyki. W nieukierunkowanej wersji ćwiczenia, prowadzący może poprosić kolejno o wpisanie czasownika
(np. czynności wykonywanej w kuchni); wybranej postaci (np. z kreskówek, lektur); miejsca
(w którym np. uczestnicy nie chcieliby spędzić wakacji) — polecenia do tej części przygotuj
przed zajęciami.
•• Po ostatniej rundzie poproś o narysowanie poziomej kreski pod listą trzech wpisanych przez
uczestników słów, a następnie o podanie kartki do osoby po prawej stronie.
24

Czas trwania: 15–20 minut (zależnie od tempa pracy grupy)
W tej części uczestnicy tworzą indywidualnie teksty, w których muszą wykorzystać słowa zakreślone na liście skojarzeń (nad pierwszą kreską) i trzy słowa zadane przez moderatora. Uczestnicy
mogą wykorzystać również inne słowa potrzebne do sformułowania logicznej treści. Nie muszą już
pisać wielkimi literami.
Zadaniem będzie napisanie definicji słowa, które jako pierwsze w kolejności zostało zakreślone w pierwszej części listy skojarzeń. Możesz poprosić wszystkich o przepisanie tego słowa pod
drugą kreską. W przypadku ukierunkowanego tematycznie ćwiczenia możesz poprosić wszystkich
uczestników o stworzenie definicji tego samego słowa/pojęcia. Każda będzie na pewno inna. Definicja powinna odzwierciedlać rzeczywistość, choć nie będzie typowo słownikowym wyjaśnieniem.
Możesz podkreślić, że definicje będą nietypowe, ponieważ do ich tworzenia zostanie wykorzystany
zestaw przypadkowych słów.
Po stworzeniu zdań każdy czyta na głos swoją pracę (w przypadku ograniczonego czasu można
poprosić tylko ochotników lub wybrać kilka osób).
Po rozgrzewce poproś uczestników o sprzątnięcie stołu — powinny na nim zostać tylko długopisy i czyste kartki, napoje lub przekąski.
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Część B

Przykład rozgrzewki

C. WYBÓR TEMATÓW

Na kartkach A4 uczestnicy proponują tematy do dyskusji, na które następnie każdy wypowiada
się indywidualnie. Podczas warsztatów nieukierunkowanych tematy odzwierciedlają zainteresowania i obserwacje społeczno-kulturalne uczestników, nawiązując do wydarzeń lokalnych i globalnych. Każdy może zaproponować jeden lub dwa tematy.
•• Przedstaw sprawy organizacyjne związane z wyborem tematów:
——jedna kartka może zawierać jeden temat;
——każdy ma prawo zaproponować jeden temat; na koniec będzie okazja, żeby 1–3 osoby
zaproponowały dodatkowe (potrzebnych jest tyle tematów, ilu jest uczestników pisania,
włącznie z moderatorem/-ami; jeśli grupa jest bardzo aktywna, możesz swoją kartkę komuś „oddać”);
——temat powinien być zapisany wielkimi literami i oddzielony od reszty kartki poziomą kreską;
——jeśli decydujesz się na warsztat ukierunkowany tematycznie, przygotuj kilka tematów
wcześniej (wydrukuj/napisz na kartkach przed warsztatem) i przedstaw uczestnikom; spy25
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taj, czy któreś z propozycji nie wydają im się zbyt podobne — jeśli tak, tematy można albo
połączyć na jednej kartce albo wybrać tylko jeden z nich;
——przy warsztatach ukierunkowanych pamiętaj, aby tematy były dość różne i aby sformułować je w sposób dość konkretny i pobudzający do dyskusji (zamiast „Wolność wypowiedzi” lepszy będzie „Po co nam wolność wypowiedzi” czy „Jak korzystać z wolności wypowiedzi”). Dobrze zostawić przynajmniej połowę kartek na propozycje uczniów, również
niepowiązane z zakresem warsztatów, wnosi to różnorodność oraz wpływa na inspirujące
przenoszenie skojarzeń z jednego tematu na inny.
Wytłumacz na przykładach, jak sformułować dobry temat:
——nie jest zbyt szeroki (np. „Konflikt” czy „Kultura” są bardzo ogólnymi tematami, każdy
rozumie je inaczej, co rozprasza dyskusję; lepsze będą np. „Jak rozwiązywać konflikty”,
„Dlaczego ludzie się kłócą/Jak się dobrze kłócić” czy „Kultura głośnych rozmów w autobusie”,
„Otwartość na inne kultury”);
——nie jest zbyt zawężony; nie może dotyczyć sprawy, którą interesuje się tylko jedna osoba —
zbyt wąski temat lepiej przenieść na ogólny poziom;
——jest krótki, może zawierać elementy zabawy słowem;
——może być poważny, lecz również absurdalny, abstrakcyjny, lekki („Co myśli kot”) — pamiętaj, aby zachować równowagę w stylistyce i zakresie tematów;
——jest otwarty, zaprasza do dyskusji — może być pytaniem, otwartym stwierdzeniem;
——na negatywne kwestie stara się spojrzeć z perspektywy możliwych rozwiązań (np. „Jak ułatwić cudzoziemcom uczenie się języka polskiego” zamiast „Cudzoziemcy nie uczą się polskiego”);
——może być cytatem, np. z mediów — nagłówkiem lub tezą z ostatnio przeczytanego artykułu
(przy czym osoba, która proponuje temat, nie musi się z nim zgadzać);
——jeśli ktoś nie ma od razu sformułowanego tematu, może krótko opowiedzieć o problemie,
jaki chce poruszyć — zadaniem całej grupy i prowadzącego będzie pomoc w doprecyzowaniu tematu.
Gdy zbierze się odpowiednia liczba tematów, zbierz kartki i przeczytaj je na głos.
Tematy pozwól uczestnikom rozlosować, dopiero gdy skończysz tłumaczyć etap pisania; dobrze, jeśli uczestnicy nie zaczynają od tematu zaproponowanego przez siebie.
Zakończenie tego etapu jest dobrym momentem na krótką przerwę (5–10 minut).

Przykład kartek z tematami

Kartki z tematami krążą wśród uczestników, którzy wypowiadają się, dopisując swoje skojarzenia z tematami lub/i wypowiedziami innych osób. Ta część inspiruje do refleksji nad otaczającym
światem, procesami kulturowymi i społecznymi, zagadnieniami lokalnymi, do twórczego spojrzenia na problemy i aktywizmu społecznego. Pobudza kreatywność, ćwiczy umiejętności językowe
i umiejętność pracy w grupie.
•• Wytłumacz uczestnikom ideę pisania: będą prowadzić między sobą pisemną dyskusję, burzę
mózgów (wytłumacz pojęcie burzy mózgów, jeśli uczestnicy go nie znają):
——ważne będzie pisanie konstruktywnych/pozytywnych tekstów, będących odpowiedziami
na problemy i propozycjami rozwiązań;
——zachęć do zabawy słowem (zabawa metaforyką i dosłownością skojarzeń, przekształcanie
utartych powiedzeń, przysłów);
——istotne będzie prowadzenie na kartkach konstruktywnej dyskusji (nie obrażamy innych
przez swoje wypowiedzi), a nie krytyki totalnej („Nie znasz się”, „Nic nie umiesz”).
•• Przekaż „techniczne” wskazówki, jak pisać:
——piszemy wielkimi literami (jak podczas rozgrzewki);
——nie piszemy przez całą szerokość kartki od lewej do prawej, lecz w „boksach” — organizujemy tekst tak, aby tworzył kwadrat lub prostokąt i łatwo wyróżniał się jako całość spośród
innych tekstów (to będzie ważne przy zakreślaniu na końcu pisania);
——wypowiedzi mają być krótkie: mogą być pojedynczymi słowami-skojarzeniami; krótkimi
zdaniami czy równoważnikami zdania; nieco dłuższym, dwu-, trzyzdaniowym tekstem;
——zastrzeż, że nie chodzi o pisanie mini-rozprawek, lecz krótkich haseł;
——nie stosujemy interpunkcji — to narzuca interpretację; zastępuje ją organizacja tekstu
w „boksy” i kolejne linie tekstu — w ten sposób łatwo zaznaczyć, co jest nagłówkiem/
pierwszym zdaniem, a co rozwinięciem myśli;
——nie martwimy się przesadnie ortografią — ewentualne błędy można poprawić w trakcie
redakcji;
——podczas warsztatów z młodzieżą, możesz poprosić o nieużywanie wulgaryzmów — w języku codziennym zwykle ich nadużywamy i tracą swoje znaczenie;
——gdy skończy się pierwsza strona kartki, piszemy na odwrocie.
•• W wyjaśnieniu stylistyki tekstu pomogą już istniejące plakaty Loesje. Wskazując na nie, podkreśl:
——zwięzłość tekstu (zwykle to dwa zdania albo równoważniki zdań);
——konstruktywny przekaz (motywują do działania, podkreślają pozytywne zjawiska);
——to, że unikają złośliwych komentarzy czy cynizmu;
——niektóre od razu sprawiają, że chcemy się uśmiechnąć;
——zabawę słowem, która pomaga w zwięzłych i wieloznacznych wypowiedziach;
——brak interpunkcji;
——poproś, aby uczestnicy wyobrazili sobie, że ich tekst może trafić na plakat, który trzeba
szybko przeczytać, np. w mediach społecznościowych albo przechodząc obok niego, gdy
wisi na tablicy ogłoszeń — to pomoże im w dobraniu długości tekstu.
•• Podaj przykłady, jakich sformułowań używać, jeśli chcemy skrytykować czyjś tekst: np. zamiast „Nie znasz się” lepiej napisać „Myślę inaczej” i podać konkretne inne rozwiązanie — nie
krytykujemy wtedy osoby, lecz wypowiedź.
•• Zaznacz, że podczas pisemnej dyskusji/burzy mózgów w zasadzie wszystkie wypowiedzi są
dobre, poza takimi, które wnoszą krytykę totalną albo są odpowiedziami „zamkniętymi”, nieprzyczyniającymi się do dalszej dyskusji (typu: „tak”, „nie”, „nie wiem”, „nie zgadzam się”) i nie
następuje po nich rozwinięcie.
•• Podkreśl, że na etapie pisania ważne jest przede wszystkim wypowiadanie się; dobór słów
może być na tym etapie jeszcze roboczy — jeśli tekst będzie zawierać ciekawą myśl, dokładne
brzmienie zostanie dopracowane podczas redakcji końcowej.
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•• Podaj przykłady, jak może zmienić się tekst podczas redakcji końcowej, na przykładzie plakatów Loesje (wydrukuj je przed warsztatami):
——→ „Dzięki twojemu dzień dobry ktoś może mieć dobry dzień” (tekst z pisania) → „Twoje
dzień dobry robi dobry dzień” (zmiany w trakcie sesji redakcyjnej) → „Zrób komuś dzień
dobry” (ostateczne brzmienie — skrócona długość, skondensowana treść);
——„Przeszłość a przyszłość to różnica tylko jednej litery” (tekst z pisania) → „Prz(e/y)szłość”
(zmiany w trakcie sesji redakcyjnej) → „Prz szłość” (ostateczne brzmienie — skrócona
długość, skondensowana treść).
•• Uczestnicy mogą wypowiadać się w odniesieniu do tematu lub tylko jego części albo prowadzić dyskusję z wypowiedziami innych uczestników. Nie ma problemu, jeśli z czasem wypowiedzi zaczynają być odległe od tematu (o ile są konstruktywne w tonie).
•• Spytaj, czy uczestnicy mają pytania i odpowiedz na te, które się pojawią.
•• Podaj przybliżony czas, jaki uczestnicy będą mieć na pisanie. Zdecyduj o tym w zależności
od tego, ile masz czasu na całe warsztaty, ile zajęły poprzednie części itp. Pisanie nie powinno
trwać krócej niż 20–25 minut.
•• Każdy uczestnik zaczyna od tematu wylosowanego przez siebie albo wyznaczonego przez
moderatora. W swoim tempie pisze kilka pierwszych skojarzeń-wypowiedzi. Gdy skończy,
odkłada kartkę na środek stołu, aby mogli wypowiadać się na niej inni.
•• Teraz każdy pracuje indywidualnie — uczestnicy wymieniają się tematami kładąc je na środku
stołu i biorąc je stamtąd. Każdy sam decyduje, ile czasu poświęca danemu tematowi, ale warto
zwrócić uwagę, czy ktoś nie przetrzymuje kartki/-ek za długo (może to oznaczać, że niepotrzebnie pisze np. mini-rozprawkę).
•• Warto zachęcać, aby każdy wracał do tematu przynajmniej raz. W ten sposób może na bieżąco brać udział w dyskusji i odnosić się do nowych wypowiedzi.
•• Pisanie jest etapem, w trakcie którego lepiej nie robić przerw dla całej grupy, tylko dać uczestnikom możliwość wyjścia na kilka minut, gdy potrzebują przerwy indywidualnej.

Przykład kartki z wypowiedziami
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Po zakończeniu pisania, uczestnicy wybierają teksty, które uważają za inspirujące i warte dalszej
dyskusji.
•• Rozdaj uczestnikom kolorowe flamastry lub/i kredki. Każdy powinien otrzymać inny odcień,
żeby później można było jednoznacznie policzyć głosy.
•• Każdy powinien mieć przed sobą kartkę z tematem (obojętnie jakim). Jeśli tematów było więcej niż uczestników, wybrane dwie kartki (najlepiej takie, gdzie jest mało tekstów) sklej/zepnij
ze sobą, wówczas jedna osoba będzie w jednej kolejce zaznaczać teksty z obu.
•• Podaj zasady wyboru:
——każdy może oddać jeden głos na dowolny tekst, który uznaje za inspirujący (jedna osoba
nie może zakreślić dwa razy tego samego tekstu);
——można zakreślać teksty napisane przez siebie i przez innych;
——można zakreślić wybrany fragment hasła;
——można nie zakreślić żadnego tekstu;
——na tym etapie już nie można dopisywać nowych haseł (nie wszyscy będą mogli je później
przeczytać), ewentualne nowe pomysły uczestnicy mogą zapisać indywidualnie na osobnych kartkach i przynieść je na redakcję końcową.
•• Uczestnicy zaczynają od kartki, którą otrzymali. Gdy wszyscy zakreślą wybrane przez siebie
teksty, poproś o podanie kartek w prawo do kolejnej osoby.
•• Dalsza praca wygląda podobnie jak podczas rozgrzewki. Uczestnicy czytają i zakreślają na
kolejnej kartce teksty (mogą zakreślać już zaznaczone wcześniej), a gdy wszyscy skończą —
poproś o podanie kartek do kolejnej osoby po prawej.
•• Zdarza się, że wybór tekstów zajmuje uczestnikom dużo czasu. Jeśli masz dość ograniczony
czas na warsztaty, staraj się podczas zakreślania zadawać pytania typu „Czy ktoś potrzebuje
jeszcze czasu?”, które sugerują uczestnikom konieczność szybkiego decydowania.
•• Gdy kartki z tematami wrócą do osób, które od nich zaczęły, poproś o podliczenie głosów
w najczęściej zakreślanych tekstach (wyróżniają się one wizualnie spośród reszty),
np. gdy grupa liczy 10 osób, niech będą to
teksty z przynajmniej pięcioma zakreśleniami; jeśli zauważysz, że jest wiele tekstów, które mają dużo zakreśleń, lepiej poproś o znalezienie takich, które mają sześć albo więcej
i odwrotnie w przypadku, gdy widzisz, że na
kartkach jest dość mało często zakreślanych
tekstów.
•• Spytaj, czy na czyjejś kartce jest więcej niż
np. osiem zakreśleń (zależnie od wielkości
grupy). Jeśli tak, poproś, żeby ta osoba przeczytała temat oraz często zakreślany tekst
(i inne teksty, które spełniają kryterium „więcej niż...”).
•• Zarządź kolejkę czytania „w prawo”: kolejne
osoby będą czytać temat i najczęściej zakreślane teksty. Może się zdarzyć, że przy niektórych tematach nie będzie często zakreślanych tekstów. Wówczas, dla informacji całej
grupy, poproś o przeczytanie tylko tematu.
•• Najczęściej typowane teksty stają się bazą do
redakcji końcowej.
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E. WYBÓR TEKSTÓW

Przykład kartki z zakreśleniami
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II. Warsztaty redakcji końcowej
•• Jeśli warsztaty odbywają się innego dnia niż kreatywne pisanie, zorganizuj jeszcze raz rozgrzewkę. To pomoże uczestnikom myśleć w mniej schematyczny sposób. Rozgrzewka może
być krótsza niż podczas pisania (np. krótsza lista skojarzeń), przygotuj też inne zadanie.
•• Część zasadnicza opiera się na wytypowanych na warsztatach pisania tekstach. Z jednej sesji
pisania uczestnicy wybierają z reguły 15–20 tekstów, a redakcja służy przedyskutowaniu ich
pod kątem treści, jakie niosą oraz tego, czy spełniają funkcję konstruktywnej krytyki inspirującej do działania.
•• Podstawowe zasady konstruktywnej krytyki:
——jej celem jest przedstawienie odmiennego zdania czy pomysłu, przy jednoczesnym poszanowaniu opinii innej osoby,
——odnosi się do poglądów/pomysłu, a nie osoby je prezentującej,
——skupia się na konkretach (w przypadku pracy nad tekstem będzie to poszukiwanie kolejnych wersji i zmian w brzmieniu, a nie np. ogólne stwierdzenie „Ten tekst jest beznadziejny”),
——przeplata informacje negatywne z pozytywnymi (np. „Podoba mi się ogólny pomysł na
tekst, ale jego druga część jeszcze nie brzmi dobrze”),
——unika informacji niesprawdzonych, potocznych opinii, które trudno zweryfikować,
——nie zawiera krytyki totalnej (np. „Nic nie umiesz”),
——nie zawiera agresji słownej.
•• Wybrane podczas pisania teksty spisz i wydrukuj, np. jako listę, z której będziesz korzystać
w trakcie redakcji (czytając hasła na głos, przepisując na bieżąco tylko te, nad którymi uczestnicy zdecydują się pracować dalej) albo jako pojedyncze teksty na kartkach A4.
•• Jeśli redakcja odbywa się tego samego dnia, co pisanie — w trakcie przerwy między tymi modułami przepisz na osobne kartki najczęściej zakreślane teksty.
•• W trakcie redakcji można tekst całkowicie odrzucić (bez dyskusji — np. gdy tekst nie jest autorski, albo w trakcie dyskusji — gdy nie udaje się go przekształcić), zmodyfikować w różnym
stopniu albo przyjąć w brzmieniu z kreatywnego pisania. Trzecia opcja zdarza się najrzadziej,
w tekście zazwyczaj poprawiana jest przynajmniej stylistyka.
•• Zwykle w trakcie redakcji większość tekstów jest odrzucana, gdyż wiele okazuje się cytatami
albo ogólnikowymi stwierdzeniami, co odbiera im moc przekazu. Najczęściej na powarsztatową serię składa się od trzech do sześciu plakatów.
•• Podczas redakcji końcowej w bardziej przemyślany sposób uczestnicy nadają kolejnym hasłom cechy „dobrego tekstu”:
——starają się je skrócić, dążąc do kondensacji treści (często osiąganej dzięki zabawie słowem),
——dyskutują, czy zawierają konstruktywny przekaz (motywują do działania; podkreślają pozytywne zjawiska),
——oceniają, czy w ich odczuciu teksty nie mają obraźliwego tonu, nie pouczają nadmiernie lub
nie krytykują, opierając się na złośliwym komentarzu,
——dyskutują potencjalną wieloznaczność przekazu,
——oceniają, czy hasła zachęcają do uśmiechu,
——sprawdzają czy są autorskie: czy znają dany tekst jako cytat, czy słyszeli podobną opinię
i w jakiej sytuacji itp.
•• Wyznaczniki dobrego tekstu nie są jednoznaczne. Tekst nie musi mieć wszystkich cech wymienionych powyżej. Najważniejsze są autorstwo i konstruktywny przekaz.
•• Jako prowadzący jesteś odpowiedzialny za moderowanie dyskusji. Możliwe jest moderowanie
warsztatów przez dwóch lub trzech prowadzących, ale nie możecie sobie przeszkadzać oraz
musicie wzajemnie szanować swoje zdanie i umiejętnie wyrażać odmienne opinie. Jeśli moderatorzy się ze sobą nie zgadzają, jest to idealna okazja, aby dać innym uczestnikom przykład
konstruktywnego prowadzenia dyskusji.
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•• W trakcie redakcji moderator zadaje pytania i słucha opinii grupy oraz pilnuje porządku, aby
uczestnicy nie przekrzykiwali się, szanowali swoje zdanie itp.
•• Nie ma jednego schematu prowadzenia dyskusji, ważne jest zadawanie kolejnych pytań (od
ogółu do szczegółu) dotyczących tekstu, nad którym właśnie pracujecie oraz stymulowanie
grupy do wyrażania opinii i tworzenia modyfikacji hasła.
•• Od ogółu do szczegółu: na początek przeczytaj wersję tekstu z warsztatów i zadawaj pytania ogólne (np. „Co sądzicie o tym tekście?”, „Czy wam się podoba? Dlaczego?”, „Co w nim
do was przemawia?”) i stopniowo zacznij dopytywać o szczegóły, np. „Co byście zmienili
w tym tekście? Dlaczego?)”, „Czy zachęca do refleksji? (Jakiej?)”. Jeśli tekst ma negatywny wydźwięk — „Jak go przekształcić, żeby był pozytywny?”, „Jak go przekształcić, żeby sprawił, że
się uśmiechniecie?”.
•• Podczas dyskusji zadawaj pytania otwarte, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi „Tak”
albo „Nie”.
•• Pytania zamknięte zadawaj, gdy podczas dyskusji trudno orzec, jaki jest podział zdań w grupie i chcesz sprawdzić, czy warto dalej pracować nad tekstem. Wówczas będzie to demokratyczny i szybki sposób na policzenie rozłożenia głosów, np. „Kto chce pracować dalej nad tym
tekstem?”.
•• Pytania zamknięte przydają się także w sytuacji, gdy grupa wypracowała więcej niż jedną
wersję tekstu i uczestnikom trudno zdecydować się, którą wybrać. Wówczas zaproponuj głosowanie (być może komuś podobają się dwie z trzech wersji, może jednak głosować tylko na
jedną) albo poproś o wskazanie tylko jednej wersji.
•• Kolejne modyfikacje tekstu zapisuj np. na tablicy/flipcharcie albo markerem na kartkach i zawieś tak, aby wszyscy uczestnicy mogli je widzieć.
•• W trakcie dyskusji jako moderator dbasz o jakość tekstu. Stosuj podpowiedzi, proponuj kolejne wersje tekstu, ale unikaj proponowania mocnych przekształceń w tekście (te powinny
wyjść od uczestników) i nie narzucaj swojego zdania jako jedynego właściwego — grupa powinna czuć, że wypracowała tekst wspólnie.
•• Podczas dyskusji możesz zwrócić uwagę uczestników na mechanizm warsztatów — w trakcie
spotkania inspirujemy się wzajemnie: bez tekstu z pisania nie byłoby bazy do redakcji, bez
kolejnych opinii i propozycji zmian w trakcie redakcji nie powstałaby ostateczna wersja.
•• Co jakiś czas możesz prosić, aby uczestnicy wyobrazili sobie, że plakat trafi w przestrzeń,
gdzie trzeba go szybko przeczytać, np. w mediach społecznościowych albo przechodząc obok
niego, gdy wisi na tablicy ogłoszeń. To pomoże im w dobraniu długości tekstu.
•• Jeśli nie masz takiej możliwości na bieżąco — uprzedź uczestników, że po warsztatach sprawdzisz jeszcze hasła w wyszukiwarce Google, aby mieć pewność co do ich autorstwa.
•• Po nadaniu tekstom ostatecznego brzmienia przygotowuje się ich układ graficzny, który może
korespondować z treścią. Wstępnie może go przygotować grupa warsztatowa. Jeśli tekst ma
stać się plakatem Loesje, a nie tylko hasłem kampanii społecznej, skontaktuj się z grupą Loesje
Polska, która przygotuje plakat w odpowiedniej stylistyce.
•• Program warsztatów redakcji końcowej jest opracowany tak, aby ich przebieg był zrozumiały
także dla osób, które nie brały udziału w kreatywnym pisaniu (tworzeniu bazowych tekstów).
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Przykładowe plakaty Loesje

DOBRY TEKST LOESJE
••
••
••
••
••
••

pobudza do refleksji,
niesie konstruktywne (pozytywne) przesłanie,
można go interpretować na różne sposoby,
sprawia, że ludzie się uśmiechają,
krytykuje bez osądzania, unika moralistycznego tonu,
ma autorski charakter (nie jest cytatem, nie jest zbyt podobny do już istniejących tekstów, nie
jest obiegową opinią, której trudno przypisać autorstwo).
Większość tekstów z plakatów Loesje nie spełnia wszystkich powyższych kryteriów jednocześnie. Najważniejsze, że mają konstruktywne przesłanie i są autorskie — bez tych dwóch komponentów tekst z warsztatów nie może trafić na plakat podpisany imieniem Loesje.
Jeśli hasła z Waszych warsztatów spełniają przynajmniej dwa najważniejsze kryteria, możesz
skontaktować się z polską grupą Loesje (loesje@loesje.pl) w sprawie przygotowania plakatów na
bazie tekstów z warsztatów.
Plakaty Loesje są minimalistyczne: zwykle zawierają jedynie hasło, podpis „Loesje” i opcjonalnie
stopkę kontaktową (adres mailowy, strona internetowa). Utrzymane są w czarno-białej kolorystyce,
krój czcionki jest prosty i nie zawiera żadnych ozdobników. W miarę dostępności moderatorzy Loesje mogą też pomóc w przeprowadzeniu warsztatów i przygotowaniu plakatów.
Na potrzeby kampanii tworzonej z młodzieżą kryteria wyboru tekstów można zmienić i dostosować je do poruszanej przez nią tematyki. Ważne jest, aby tekst był autorski (albo wykorzystywał
cytat w twórczy sposób) oraz przemawiał do całej grupy albo większości uczestników warsztatów
— aby mogli się z hasłem identyfikować i czuć się odpowiedzialni za jego rozprzestrzenianie.
Tekstowi, który grupa wybierze wspólnie do działań w ramach kampanii, może towarzyszyć np.
tematyczna ilustracja, poszczególne wyrazy mogą mieć różny kolor czy wielkość. Wygląd tekstu
można też modyfikować zależnie od nośnika.
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W przypadku, gdy hasła z warsztatów stają się plakatami Loesje, muszą zachowywać minimalistyczną estetykę. Dopuszczalne są jednak modyfikacje w wyglądzie — np. plakaty można wydrukować na kolorowym papierze, aby na szkolnej tablicy ogłoszeń wyróżniały się na tle innych czarno-białych wydruków.
Podczas pracy nad kampanią społeczną warto zwrócić uwagę na kolorystykę przygotowywanych
do niej materiałów — np. czy lepsze będzie bardziej wyraziste tło o barwach nasyconych i silnie
oddziałujących na emocje (jak czerwień) czy stonowanych (jak błękity). Oddziaływanie kolorów
możecie przedyskutować w grupie w podobny sposób jak podczas rozmów o hasłach. Odbiór barw
jest oparty na emocjach, dlatego możesz zadawać kolejne pytania otwarte, np. „Jakie emocje budzi
w was taki kolor (tła/tekstu)?”, „Co bardziej przykuwa uwagę — tło czy tekst? (Dlaczego?)”, „Na
co wolicie bardziej zwrócić uwagę — na tekst czy grafikę/tło?”. Co ma stać się elementem jasnym,
ciemnym, przykuwającym najbardziej uwagę itp. W trakcie możesz przypomnieć także barwy podstawowe i opozycyjne pary kolorów.
Jeśli grupa zdecyduje się w ramach kampanii nakręcić film, możecie się inspirować podstawowymi informacjami zawartymi w książce Patti Bellatoni „Jeśli to fiolet, ktoś umrze. Teoria koloru
w filmie” (Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2010).
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KOLORYSTYKA PLAKATÓW

DALSZE WYKORZYSTANIE HASEŁ
Sposoby rozprzestrzeniania haseł grupa ustala wspólnie. Zakładając, że teksty, które powstały na
warsztatach, nie staną się plakatami Loesje, lecz hasłami kampanii, ich wykorzystanie zależy tylko
od grupy — jej pomysłowości, dostępnego czasu czy materiałów.
Przykładowe proste i w większości wymagające niskiego budżetu możliwości rozprzestrzeniania
haseł:
•• plakaty,
•• naklejki (drukowane; wykonane stemplem),
•• stemple,
•• szablony (np. wycięte z tektury, wykonane z pvc),
•• przypinki i magnesy (można poszukać organizacji lub instytucji, która posiada maszynkę do
samodzielnego wykonania przypinek, i poprosić o udostępnienie — wtedy kosztem będą tylko komponenty),
•• zakładki do książek (np. zostawione w bibliotece „do wzięcia”),
•• murale (zrealizowane metodą szablonu lub na bazie obrazu z rzutnika),
•• koszulki, torby (wykonane własnoręcznie nietoksycznymi farbami do materiałów, które
można kupić w sklepach dla plastyków; teksty można wykonać na bazie szablonu wyciętego
z grubszego papieru, np. 120g/m2).
W przypadku wykorzystania takich nośników jak plakat, naklejka, szablon czy mural warto podkreślić, że rozprzestrzenianie ich w sposób legalny zwiększy wiarygodność kampanii i jej wartość
społeczną. Sprawi, że odbiorcy skupią się na przekazie, a nie ewentualnej krytyce nośnika.
Do realizacji kampanii uczestnicy mogą wykorzystać również już istniejące plakaty Loesje, które
można nieodpłatnie pobrać z archiwów na stronie Loesje Polska (www.loesje.pl, głównie hasła w języku polskim) i Loesje International (www.loesje.org, hasła w różnych językach).
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Przykładowe wykorzystanie tekstów Loesje

PRZYKŁADY MODYFIKACJI WARSZTATÓW
Poniższe scenariusze proponują zajęcia dostosowane do czasu trwania lekcji szkolnej — zależnie
od wielkości i tempa pracy grupy oraz ewentualnych modyfikacji samego prowadzącego potrwają
25–40 minut. Przebieg większości oparty jest na pierwszej części typowego warsztatu Loesje —
rozgrzewce.
W celu sprawdzenia wiedzy grupy z wybranego przez siebie zakresu, prowadzący może dowolnie modyfikować warsztaty. Na bazie tej metody można sprawdzić nie tylko sprawność językową,
lecz również wiedzę z różnych przedmiotów i dziedzin. Także w tej formie warsztaty ćwiczą umiejętność wspólnej pracy i integrują grupę.

LEKCJA MATEMATYKI
Cele:

•• sprawdzenie wiedzy z zakresu wybranego przez prowadzącego
•• ćwiczenie pracy w grupie
•• integracja grupy
Forma pracy: Grupa do 15 uczestników (w klasie do 30 osób zalecany jest podział na dwie grupy z dwoma wybranymi spośród uczniów moderatorami, którzy czuwają nad płynnością przebiegu
ćwiczenia. Nauczyciel pełni rolę prowadzącego i wydaje polecenia). Uczestnicy siedzą przy stołach
ustawionych w krąg — widzą siebie nawzajem i mogą swobodnie podawać kartki do kolejnych osób.
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•• czyste kartki A4
•• długopisy (tyle, ilu uczestników zajęć)

CZĘŚĆ A

Czas trwania: 15–20 minut (zależnie od tempa pracy grupy).
Każdy uczestnik otrzymuje czystą kartkę A4, którą trzyma pionowo. Uczestnicy wpisują na nich
wielkimi literami („drukowanymi”) swoje kolejne skojarzenia, aż na każdej znajdzie się nie więcej
niż 10 słów-skojarzeń (liczba, o której decyduje prowadzący, zależy od wielkości i tempa pracy
grupy). W tej części uczestnicy wymieniają się kartkami, podając je do kolejnych osób. Ważne, aby
kartki były podawane tylko na znak prowadzącego. Zakres wiedzy, którą chce sprawdzić prowadzący, jest wybierany przed zajęciami — może to być np. arytmetyka lub geometria.
•• Poproś, aby uczestnicy zapisali w lewym górnym rogu kartki pierwsze słowo, które przychodzi im do głowy (dowolne, nie musi być związane z matematyką).
•• Gdy wszyscy uczestnicy zapiszą słowo-skojarzenie, na znak prowadzącego podają swoją kartkę następnej osobie po swojej prawej stronie.
•• Poproś, aby każdy przeczytał po cichu słowo na podanej mu kartce i dopisał poniżej skojarzenie z tym słowem.
•• Po zapisaniu słowa-skojarzenia na znak prowadzącego kartki podawane są w prawo.
•• Poproś, aby pod drugim słowem na liście uczestnicy dopisali swoje skojarzenie z tym słowem
(tylko z drugim!).
•• Kolejne skojarzenia są dopisywane analogicznie, w kolumnie, do ostatniego słowa na liście
skojarzeń, aż uzbiera się na niej od sześciu do ośmiu słów.
•• Poproś, aby każdy wybrał z listy trzy dowolne słowa i zakreślił je.
•• Uczestnicy podają swoją kartkę osobie po prawej stronie.
•• Poproś, aby na otrzymanej kartce pod listą skojarzeń każdy narysował poziomą kreskę na całą
szerokość kartki.
•• W kolejnych rundach uczestnicy zapisują pod kreską trzy słowa-odpowiedzi związane z konkretnym zakresem wiedzy (np. pojęcia matematyczne z wybranej dziedziny, nazwy działań
matematycznych czy figur, wartości liczbowe) — polecenia do tej części przygotuj przed zajęciami.
•• Po ostatniej rundzie poproś o narysowanie poziomej kreski pod listą trzech wpisanych przez
uczestników słów, a następnie o podanie kartki do osoby po prawej stronie.
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Środki dydaktyczne:

CZĘŚĆ B

Czas trwania: 15–20 minut (zależnie od tempa pracy grupy)
W tej części uczestnicy indywidualnie tworzą treść zadania matematycznego, w którym muszą
wykorzystać trzy słowa zakreślone na liście skojarzeń (nad pierwszą kreską) i trzy słowa-odpowiedzi z drugiej części listy. Do stworzenia zadania mogą wykorzystać również inne słowa, potrzebne
do sformułowania logicznej treści. Uczestnicy nie muszą już pisać wielkimi literami.
Możesz zachęcić uczestników, by tworzyli zadania o nietypowej treści, a ma im w tym pomóc
zestaw przypadkowych słów zakreślonych w pierwszej części. Zadecyduj, czy można korzystać ze
zbioru zadań lub podręcznika jako podpowiedzi w zakresie kolejności formułowania zdań w zadaniu.
Po stworzeniu zadań, każdy czyta na głos swoją pracę (w przypadku ograniczonego czasu można
poprosić tylko ochotników lub wybrać kilka osób). Grupa wybiera jedno lub dwa zadania, które
zostaną rozwiązane przy tablicy i sprawdzone pod kątem logicznej i matematycznej poprawności.
Możesz również zdecydować o wyborze zadania samodzielnie.
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Zarezerwuj czas, aby omówić zadanie/a — co zostało poprawnie/niepoprawnie sformułowane
i dlaczego? Jeśli zadania nie da się rozwiązać, spróbuj wspólnie z grupą poprawić treść tak, aby było
rozwiązywalne.

LEKCJA BIOLOGII
Cele:

•• sprawdzenie wiedzy z zakresu wybranego przez prowadzącego
•• ćwiczenie pracy w grupie
•• integracja grupy
Forma pracy: Grupa do 15 uczestników (w klasie do 30 osób zalecany jest podział na dwie grupy z dwoma wybranymi spośród uczniów moderatorami, którzy czuwają nad płynnością przebiegu
ćwiczenia; nauczyciel pełni rolę prowadzącego i wydaje polecenia). Uczestnicy siedzą przy stołach
ustawionych tak, aby tworzyły krąg — widzą siebie nawzajem i mogą swobodnie podawać kartki do
kolejnych osób.

Środki dydaktyczne:

•• czyste kartki A4
•• kolorowe mazaki/kredki (tyle, ilu uczestników zajęć; kolory nie powinny się powtarzać więcej
niż dwa razy)
•• zwykłe długopisy (tyle, ilu uczestników zajęć)

CZĘŚĆ A

Czas trwania: 15–20 minut (zależnie od tempa pracy grupy)

Przygotowanie

Przed rozpoczęciem zajęć przygotuj tematy-zagadnienia z wybranego przez siebie zakresu
(np. cechy płazów, funkcje życiowe ssaków, budowa DNA). Każdy musi być inny i powinno ich
być o jeden, dwa więcej niż uczestników w grupie (np. gdy grupa liczy 12 osób, potrzebnych jest
13–14 różnych tematów), dzięki czemu uczestnicy będą mogli płynnie wymieniać je między sobą.
Każdy temat znajduje się na osobnej kartce. Powinien być zapisany/wydrukowany w górnej części (przy węższej krawędzi, uczestnicy będą trzymać je w pionie), wielkimi literami i wyróżniony
podkreśleniem.
Przygotuj też losy (np. karteczki typu post-it złożone w kostkę), które posłużą do wybrania tricksterów [z ang. mistyfikator] spośród uczniów. Ich rolą będzie wprowadzanie podczas ćwiczenia
błędnych informacji, które muszą później wskazać pozostali uczestnicy. Należy przygotować tyle
losów, ilu będzie uczestników, a dwa (przy dwóch grupach po 15 osób) oznaczyć w taki sposób,
by tylko wylosowane osoby wiedziały o tym, że będą tricksterami. Można wylosować więcej niż
dwóch tricksterów, ale nie powinno ich być więcej niż czterech.
Przed rozpoczęciem pracy poinformuj wszystkich o roli tricksterów, którzy zostaną wybrani w drodze losowania (szczegóły poniżej) i o tym, że nie mogą dać się zdemaskować.
Instrukcje możesz też wydrukować na karteczkach do losowania, jednak dla zamaskowania tricksterów każda powinna zawierać podobną ilość tekstu. Uprzedź wtedy, że po losowaniu nie wolno
zadawać pytań związanych z instrukcją.

Przebieg

Każdy uczestnik otrzymuje losową kartkę z hasłem-zagadnieniem, którą trzyma pionowo. Każdy
uczestnik (łącznie z tricksterami) pisze wielkimi literami. Zadaniem jest zapisanie na poszczegól-
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nych kartkach krótkich haseł-informacji, dotyczących tematu-zagadnienia. Zapisywane informacje
mają być prawdziwe (UWAGA: nie dotyczy tricksterów — szczegóły poniżej).
•• Na otrzymanej kartce każdy uczestnik zapisuje 1–2 prawdziwe (w jego opinii) informacje
dotyczące danego tematu-zagadnienia. Następnie odkłada kartkę na środek stołu i sięga po
inną, wolną kartkę z tematem.
——Uczestnikom nie wolno komentować informacji zapisanych przez innych, poprawiać ich
lub skreślać. Mogą za to umieszczać informacje negujące te już zapisane, jeśli ich zdaniem
zapisana informacja jest błędna.
——Jeśli uczestnik nie ma żadnej wiedzy na dany temat, wymienia kartkę na inną.
——Uczestnicy powtarzają czynność zapisywania informacji i wymiany tematu na nowy tak
długo, aż wypowiedzą się na każdy temat i wyczerpią swoją wiedzę. Mogą kilka razy wracać
do poszczególnych tematów, by dopisać nowe informacje.
•• Tricksterzy są jedynymi uczestnikami, którzy mogą świadomie zapisywać na kartkach błędne
informacje dotyczące tematów. Nie mogą jednak zapisać więcej niż dwóch błędnych informacji przy jednym temacie. Mogą też zapisywać informacje prawdziwe, a w przypadku wybranych tematów zrezygnować z wprowadzania błędnych sformułowań.
•• Tricksterom nie wolno zdradzać innym swojej roli lub wprowadzać informacji, które mogą
łatwo zdemaskować któregoś z nich.
•• Jeśli wylosowani tricksterzy będą celowo zaburzać pracę grupy przez lekceważące odgrywanie
roli, możesz wylosować nowych.

CZĘŚĆ B
Przebieg:

Czas trwania: 15–25 minut (zależnie od tempa pracy grupy)
W tej części uczestnicy weryfikują informacje zapisane w wypowiedziach na kartkach z tematami.
•• Kiedy minie czas na pisanie lub zauważysz, że wiedza grupy się wyczerpuje i uczestnicy nie
zapisują już nowych informacji, zbierz wszystkie kartki, wymieszaj tematy i ponownie rozdaj losowo kartki. Większość uczestników otrzymuje po jednej kartce, wybrana osoba albo
dwie osoby dostają jednocześnie dwie kartki (ponieważ były jeden lub dwa tematy więcej).
•• Każdy otrzymuje kolorowy flamaster/kredkę.
•• Uczestnicy czytają wszystkie informacje zapisane na kartce, którą otrzymali. Jeśli jakaś informacja wydaje im się błędna lub/i podejrzewają, że to wypowiedź trickstera, zakreślają ją.
Można zakreślić dowolną liczbę wypowiedzi albo nie zakreślać żadnej. Można zakreślać także
swoje wypowiedzi. Tricksterzy mogą zakreślać zarówno błędne, jak i trafne informacje, by
zmylić grupę.
•• Gdy zauważysz, że wszyscy skończyli czytać i zakreślać informacje z pierwszej kartki, daj sygnał, by podali sobie kartki w prawo.
•• Czytanie i zakreślanie błędnych informacji powtarzane jest na kolejnej otrzymanej kartce.
Uczestnicy mogą zakreślać także informacje zakreślone już wcześniej przez innych, jeśli również uważają je za błędne. Należy to robić w taki sposób, by nie zamazać już istniejących
oznaczeń. Liczba różnokolorowych zakreśleń wokół danej informacji będzie wskazówką, czy
jest ona uznana przez grupę za błędną.
•• Podawanie kartek i zakreślanie informacji jest powtarzane do momentu, gdy każdy uczestnik
otrzyma do przeczytania każdy temat. Ważne, by uczestnicy podawali kartki równocześnie
i wyłącznie na znak prowadzącego.
•• Ostatnia osoba, która otrzymuje kartkę z danym tematem, ma na koniec za zadanie policzyć
teksty z największą liczbą zakreśleń i zaznaczyć je na kartce krzyżykiem.
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•• Na koniec uczestnicy kolejno czytają na głos temat-zagadnienie i najczęściej zakreślane na
niej informacje (czyli te, które zostały wskazane przez grupę jako błędne). Informacje weryfikuj z grupą na bieżąco.
•• Jeśli czas nie pozwala na odczytanie informacji na głos, możesz przekazać kartki uczestnikom, aby samodzielnie zweryfikowali informacje w domu i odczytali na kolejnym spotkaniu.

LEKCJA ANGIELSKIEGO
Cele:
••
••
••
••

sprawdzenie wiedzy grupy z wybranego poziomu słownictwa i gramatyki
doskonalenie umiejętności tłumaczenia krótkich tekstów
ćwiczenie pracy w grupie
integracja grupy

Forma pracy: Grupa liczy do pięciu uczestników (zalecany jest podział na małe grupy, a w każ-

dej będzie jedna osoba zapisująca tłumaczenia ustalone przez całą grupę — osobę taką grupa może
wybrać samodzielnie albo może wskazać ją nauczyciel; nauczyciel pełni rolę prowadzącego i wydaje
polecenia). Grupy można wyznaczyć, np. prosząc uczniów o odliczenie do 4 albo 5 (zależnie od
liczby uczniów) i uformowanie grup według numerów.
Grupy siedzą przy wspólnych stołach, a uczestnicy widzą siebie nawzajem. O ile będzie to możliwe, grupy warto rozdzielić przestrzennie tak, aby się nie słyszały.

Środki dydaktyczne:

•• wybrane wcześniej plakaty z tekstami Loesje, dostosowane do poziomu znajomości języka
•• kartki A4
•• długopisy i markery (kolor bez znaczenia)

CZĘŚĆ A

Czas trwania: 15–20 minut (zależnie od tempa pracy grupy i poziomu trudności wybranych tekstów)
Każda grupa otrzymuje zestawy plakatów z tekstami Loesje, dobranymi do poziomu słownictwa
i znajomości gramatyki, oraz kilka czystych kartek A4. Kierunek tłumaczenia ustala prowadzący.
•• Zależnie od poziomu językowego uczestników:
——Przygotuj łatwe do przełożenia dla grupy pary plakatów o analogicznych tekstach (np.
„Mind / open 24h” oraz „Umysł / otwarte 24h”), które nie zawierają np. bardziej skomplikowanej struktury gramatycznej, składniowej czy nie są idiomami. Rozdaj grupom (1) tylko
teksty w wybranym języku albo (2) połowie grup teksty polskie, a połowie angielskie oraz
poproś o przetłumaczenie tekstów.
——Przygotuj teksty o zróżnicowanym poziomie, w tym teksty trudne do przełożenia ze
względu na ich idiomatyczność, elementy gier słownych, specyficzny kontekst kulturowy,
który trudno oddać w innym języku. Wówczas możesz poprosić o przetłumaczenie tekstów dosłownie (prawie dosłownie) oraz tłumaczenie z próbą oddania specyfiki językowej
tekstów.
•• Poproś, aby uczestnicy zapoznali się w swoich grupach z przedstawionymi im tekstami plakatów, postarali się je wspólnie przetłumaczyć i zapisali swoje propozycje na czystych kartkach
38

CZĘŚĆ B

Czas trwania: 15–20 minut (zależnie od tempa pracy grupy, liczby tekstów)
W tej części grupy prezentują swoje tłumaczenia, a rolą nauczyciela lub/i innych grup jest
komentowanie ich pod kątem gramatycznym, stylistycznym, leksykalnym. W celu zaangażowania uczniów także w tę część (zależnie od zestawu wybranych tekstów oraz poleceń do wykonania):
•• Poproś o przeczytanie wybranego tłumaczenia przez jedną grupę, a następnie krótkie
skomentowanie lub/i porównanie z tłumaczeniami innych grup — jeśli zadane teksty się
powtarzały. W przypadku, gdy tłumaczenia znacznie się różnią, uczniowie wybierają ich
zdaniem najtrafniejsze i najbardziej poprawne oraz uzasadniają. Na koniec zaprezentuj
oryginalny tekst z tłumaczenia na plakacie Loesje (możesz też poprosić uczestników o komentarz tej wersji tłumaczenia) oraz skomentuj poprawność tłumaczeń przygotowanych
przez grupy.
•• Jeśli połowa grup otrzymała teksty polskie, a połowa angielskie — na zmianę czytają przygotowane przez siebie teksty i porównują swoje tłumaczenia z tekstami oryginalnych plakatów,
otrzymanych przez inne grupy. Na bieżąco komentuj poprawność tłumaczeń.
•• Gdy praca opierała się na bardziej idiomatycznych tekstach, na początku prezentowane są
tłumaczenia dosłowne, a następnie próby odnalezienia odpowiedników powiedzeń, idiomów, oddania kontekstu w innym języku. Poza poprawnością tłumaczeń możesz skomentować także historię wybranych powiedzeń czy zjawisk kulturowych, do których odnoszą
się teksty. Jest to również baza do wyjaśnienia specyfiki tłumaczeń dosłownych i niedosłownych.
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A4 (wiele tekstów na jednej kartce, sposób zapisu nie musi oddawać układu graficznego plakatu).
•• Każda grupa pracuje indywidualnie, a sposób i podział pracy między osoby znajdujące się
w danej grupie nie jest narzucony — uczniowie mogą ustalać całość tłumaczenia wspólnie, stworzyć podgrupy, podzielić się tekstami do opracowania indywidualnego. Musisz
jednak zwrócić uwagę, czy nikt nie zostaje wykluczony z procesu przygotowywania tłumaczeń.
•• Obserwuj postępy pracy wszystkich grup. Gdy któraś skończy dużo wcześniej niż inne, możesz poprosić, aby na osobnej kartce A4 przy użyciu markera napisała tłumaczenia tak, aby
przypominały wydrukowany plakat Loesje.
•• Jeśli jedna bądź wszystkie grupy nie zdążą z przetłumaczeniem wszystkich zadanych im tekstów, możesz zadecydować o dodatkowym czasie na wykonanie pracy albo zakończyć tę część
niezależnie od tego, że nie wszystkie teksty zostały przetłumaczone.
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Przykładowe pary tekstów, które mogą być wykorzystane podczas ćwiczenia:

Przykładowe plakaty o większym stopniu trudności i idiomatyki:
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Możesz wybrać pary już istniejących tekstów z archiwów Loesje.
Możesz również dokonać tłumaczenia wybranych tekstów i przygotować plakat samodzielnie (w edytorze tekstu albo ręcznie). Możesz także wysłać propozycje tłumaczeń na adres:
loesje@loesje.pl. Wówczas członkowie Loesje Polska przygotują układ graficzny plakatu zachowując stylistykę plakatów Loesje.

Plakaty Loesje dostępne są na stronach:
•• www.loesje.pl (sekcja „Plakaty”, teksty głównie po polsku i angielsku),
•• www.loesje.org (sekcja „Posters”, teksty w wielu językach).

ALTERNATYWY SCENARIUSZY DLA INNYCH
PRZEDMIOTÓW
Metody przedstawione w dwóch pierwszych scenariuszach można łatwo adaptować do różnych
przedmiotów nauczanych w szkole. W przypadku fizyki, matematyki, biologii, chemii, geografii czy
WOS-u bazą do przeprowadzenia zajęć będzie odpowiednio dobrany zakres tematyczny i zakres
pojęć. Przebieg lekcji będzie podobny do tego, jaki został przedstawiony w powyższych scenariuszach. Zajęcia będą angażującą, mniej schematyczną formą sprawdzenia wiedzy uczniów w warunkach innych niż kartkówka czy sprawdzian. Zajęcia mogą służyć powtórzeniu omówionego
materiału lub sprawdzeniu ogólnego poziomu wiedzy wyniesionej z poprzedniego etapu edukacji,
jeszcze przed rozpoczęciem realizowania wybranego działu tematycznego.
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W przypadku przedmiotów mniej opartych na nauce definicji czy rozwiązywaniu zadań, takich
jak język polski, historia, filozofia, historia sztuki czy muzyka, można zastosować scenariusz dla lekcji biologii, a jako zakres wiedzy do sprawdzenia mogą zostać wybrane np. cechy charakterystyczne
epok (literackich, historycznych, muzycznych, w plastyce), najważniejsze wydarzenia w danej epoce, przyczyny i skutki wydarzeń historycznych.
Opierając się na aspektach wspólnego tworzenia, metodę można wykorzystać nawet na lekcjach
wychowania fizycznego czy na godzinie do dyspozycji wychowawcy klasy. W pierwszym przypadku
alternatywą jest np. poproszenie uczniów o wypracowanie wspólnie prostej choreografii, do której
każdy wnosi dowolny ruch. Następnie grupa (najlepiej ustawiona w okręgu) wykonuje wspólnie
cały układ.
Na lekcjach wychowawczych można wykorzystać scenariusz z lekcji biologii bez wprowadzania
uczniów w roli tricksterów i opierając się na zgodnych z ich poglądami wypowiedziach uczniów.
Grupa może wspólnie przedyskutować na kartkach ważne dla niej kwestie wychowawcze. Anonimowe wypowiedzi mogą stanowić bazę do komentarzy dla nauczyciela. Na początku roku szkolnego czy semestru, klasa może na przykład stworzyć wspólny regulamin zachowania i jego oceniania.
Jeśli nie ma możliwości przygotowania układu stołów tak, by uczestnicy tworzyli okrąg, logistycznie najłatwiejszym ćwiczeniem do wykorzystania będzie opisana przy warsztatach Loesje rozgrzewka bazująca na liście skojarzeń. W szkole mogą siedzieć w ławkach ustawionych w rzędach, co
pozwoli zaoszczędzić czas i zrealizować zajęcia w czasie jednej lekcji. Wówczas prowadzący wydaje
tylko polecenia i nadzoruje podawanie sobie kartek — uczestnicy wymieniają się nimi najpierw
w parze w ławce, później podają je do tyłu (osoby z ostatniej ławki do pierwszej), później znów
w parze w ławce i znów podają do tyłu itd.
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Przykłady dobrych praktyk
W tej części Poradnika dla nauczycieli prezentujemy przykłady dobrych praktyk związane z organizacją kampanii społecznej na temat praw człowieka i zasady równego traktowania. Projekt był
realizowany przez młodzież dwóch szkół w Warszawie oraz dwóch w Cardiff.

Zespół Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego, ul. Chłodna 36/46

opiekunowie projektu: dr Paweł Mirecki — dyrektor szkoły, p. Ewelina Giedyk, p. Agnieszka Marciniak — nauczycielki języka angielskiego, p. Ewelina Beńko-Kaczkowska — nauczycielka języka
polskiego
„Realizacja projektu w naszej szkole rozpoczęła się od serii warsztatów prowadzonych przez profesjonalistów w dziedzinie praw człowieka i zasad równego traktowania. Zajęcia łączyły w sobie
zarówno teorię, jak i warsztatową formę rozważań na temat istoty praw człowieka, definicji, kwestii
prawnych oraz praktycznego zastosowania powyższych zagadnień w życiu codziennym. W szkoleniach wzięli udział zarówno nauczyciele, jak i uczniowie naszej szkoły.
Po zakończeniu szkoleń przystąpiliśmy do realizacji kampanii społecznej dotyczącej zasady równego traktowania. W tym celu odbyliśmy kilka spotkań organizacyjnych mających na celu opracowanie koncepcji kampanii, podział obowiązków, ocenienie możliwości i potrzeb technicznych.
W końcu uczniowie zdecydowali, że kampania składać się będzie z dwóch części: z filmu i z muralu
na ścianie szkoły.
Uczniowie najpierw przystąpili do realizacji filmu. W tym celu stworzyli scenariusz dwóch scenek sytuacyjnych poruszających temat nierówności płci, wyznaczyli sobie role przy realizacji filmu,
ustalili miejsce kręcenia, przedyskutowali kwestię strojów, rekwizytów i charakteryzacji. Następnie
umówili się na konkretny dzień realizacji zdjęć, wypożyczyli kamerę i sprzęt niezbędny do nakręcenia zaplanowanych ujęć.
Dzień zdjęciowy trwał niecałe sześć godzin i jego rezultatem jest film składający się z dwóch scenek rodzajowych ukazujących stereotypy na temat ról płci i sugerujących optymalne rozwiązania.
Następnym krokiem kampanii było stworzenie muralu na budynku szkoły. W czasie warsztatów
Loesje uczniowie stworzyli dwa hasła związane z zagadnieniem zasad równego traktowania, które
postanowili umieścić na ścianie szkoły tak, aby inni uczniowie także mogli się z nimi zapoznać.
W ustalonym dniu młodzież wyposażona w niezbędne narzędzia i materiały do pracy przystąpiła
do tworzenia muralu. Całość prac łącznie z pomalowaniem ściany i naniesieniem haseł nagrana
została kamerą go-pro i dołączona do materiału filmowego.
Powstały film przedstawiony został społeczności uczniowskiej w trakcie godzin wychowawczych
jako materiał do dyskusji na temat praw człowieka i zasady równego traktowania.
Na koniec warto podkreślić ogromne zaangażowanie młodzieży w projekt, na każdym jego
etapie, kreatywność i zrozumienie problemu. Nasz udział jako nauczycielek i koordynatorek tego
przedsięwzięcia w szkole ograniczał się do ustalania terminów realizacji kolejnych faz projektu i zapewnienia wsparcia merytorycznego i spraw organizacyjnych. Kampania ta od początku do końca
została wykonana przez uczniów dla uczniów, co stanowi wielki powód do dumy dla nas, nauczycieli i reszty społeczności szkolnej.”
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Gimnazjum nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi im. rotmistrza Witolda Pileckiego

opiekunowie projektu: p. Barbara Wotawa — dyrektor szkoły od 2014 r., p. Artur Żuchowski –
dyrektor szkoły w latach 2011–2014, p. Anna Morawska, p. Jolanta Falcman — nauczycielki języka
angielskiego, p. Renata Nowak — nauczycielka języka polskiego
„W naszej szkole przeprowadziłyśmy kilka przedsięwzięć związanych z prawami człowieka oraz
zasadami równego traktowania. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach prezentujących metodę
kreatywnego pisania Loesje, których efektem były hasła wyeksponowane w budynku szkoły w postaci zalaminowanych tabliczek. Część haseł wypracowanych przez uczniów została umieszczona
na ogrodzeniu szkoły i udostępniona lokalnej społeczności.
Zorganizowaliśmy również dzień życzliwości w szkole, podczas którego uczniowie wykonali plakaty i rysunki związane z życzliwością, przyjaźnią i tolerancją. Prace zaprezentowano na szkolnych korytarzach.
W trakcie realizacji projektu uczennica utworzyła na platformie blogspot.com blog zawierającego wpisy dotyczące przygotowań do kampanii i jej realizacji. Jeden z naszych uczniów po warsztatach dotyczących praw człowieka napisał artykuł do lokalnej gazety.
Uczniowie zebrali również informacje o działalności ONZ i na tej podstawie opracowali kalendarz dni pamięci związanych z przestrzeganiem praw człowieka i zasady równego traktowania. Plansze z kalendarzem zostały wyeksponowane na korytarzach szkolnych. W związku z dniem
20 lutego — Dniem Sprawiedliwości Społecznej, uczniowie dyskutowali na temat prezentacji multimedialnej Prawo do nauki. Jedni je mają, inni nie”.

Zdjęcia przedstawiające działania związane z realizacją projektu
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CARDIFF
Kampania na temat molestowania seksualnego dziewcząt

„W ramach projektu analizowaliśmy różne zagadnienia związane z równouprawnieniem płci.
Przechodząc do planowania naszej kampanii, wskazaliśmy te aspekty, które według nas najbardziej
dotyczą naszych rówieśników lub mogą interesować uczniów z naszej szkoły.
Postanowiliśmy zbadać temat molestowania seksualnego, uznając go za problem, który — chociaż istotny — jest rzadko poddawany dyskusji w szkole. Na warsztatach dowiedzieliśmy się o badaniach Stowarzyszenia Dziewcząt Skautów w Wielkiej Brytanii (Girld Guiding UK), które wskazuje,
że molestowanie seksualne dotyka w szkołach 59% dziewcząt. Postanowiliśmy rozpowszechniać
w szkole pozytywną wiadomość dotyczącą szacunku dla dziewczyn.
Wybraliśmy różne kluczowe treści, które chcieliśmy upowszechniać w szkole. Zdecydowaliśmy,
że najlepiej będzie stworzyć film, który rozpocznie naszą kampanię. Po skończeniu go przygotowaliśmy prezentację, którą przedstawiliśmy na apelu w szkole. Przeprowadziliśmy również 30-minutową lekcję z młodszymi uczniami w ramach programu Wychowanie osobowe i społeczne (Personal
Social Education (PSE)
Nasz film tworzyliśmy korzystając z aplikacji na iPadzie. Uwzględniliśmy w nim wybrane wcześniej kluczowe treści:
•• Aby być mężczyzną nie musisz dręczyć kobiet;
•• Traktuj kobiety z szacunkiem;
•• 63% kobiet doświadczyło molestowania seksualnego;
•• Nikt nie powinien być zagrożony molestowaniem seksualnym.”
45

METODY I NARZĘDZIA AKTYWIZACJI MŁODZIEŻY

46

Zdjęcia przedstawiające działania związane z realizacją projektu

Ewelina Giedyk — nauczycielka języka angielskiego w Zespole Szkół nr 7 im. Szczepana

Bońkowskiego w Warszawie
Projekt był dla mnie nie lada wyzwaniem. Po raz pierwszy przyszło mi koordynować projekt
w szkole i choć muszę przyznać, iż jego nadzorowanie przysporzyło mi wielu obaw, jego rezultaty
przeszły moje wyobrażenia.
Nie ukrywam, że na początku było ciężko: szkoleń dla uczniów i nauczycieli było dużo, a ja jako
koordynator w niektórych szkoleniach uczestniczyłam podwójnie: w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Nie
uważam tego czasu za stracony. Zarówno dla mnie, jak i dla uczniów, czas poświęcony na warsztaty
i wykłady pozwolił w pełnym zakresie zapoznać się ze współczesnymi koncepcjami i problemami
związanymi z prawami człowieka i zasadą równego traktowania. Te szkolenia to zdecydowany plus,
bo choć poruszają niekiedy zagadnienia trudne, to w zdumiewająco łatwy i przyjemny sposób wyjaśniają wszelkie wątpliwości związane z tą tematyką.
Sam proces tworzenia kampanii społecznej w naszej szkole przebiegał bez żadnych większych problemów. Na początku przyznaję, że miałam obawy, związane z tym, czy sobie poradzę, czy uczniowie
będą chcieli się zaangażować i czy stworzą na tyle zgraną grupę, aby wymyślić kampanię szkolną dla
swoich rówieśników. Moje obawy okazały się jednak zupełnie bezpodstawne. Grupa szybko stworzyła
zgraną drużynę i pomimo początkowych problemów z wzięciem odpowiedzialności za poszczególne
elementy kampanii w końcu podzieliła się zadaniami i wzięła ostro do pracy. Samo tworzenie filmu
i muralu przebiegało bez mojej większej interwencji. Miło było mi pełnić funkcję doradcy i pomocnika, a nie motoru i organizatora (czego bardzo się obawiałam). Jestem bardzo dumna ze swoich
uczniów, podziwiam ich zaangażowanie i do dziś nie mogę nachwalić się tego, jak zdolnych uczniów
mamy w murach naszej szkoły. Jak dla mnie spisali się na szóstki z plusem i każdemu nauczycielowi
życzyłabym tak mądrej i odpowiedzialnej młodzieży.

PORADNIK DLA NAUCZYCIELI GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

OPINIE NAUCZYCIELI KOORDYNUJĄCYCH PROJEKT
W WARSZAWSKICH SZKOŁACH PILOTAŻOWYCH

Anna Morawska — nauczycielka języka angielskiego w Gimnazjum nr 31 z Oddziałami

Integracyjnymi im. rotmistrza Witolda Pileckiego
Przystąpienie do działań projektowych (szkolenia, przygotowanie i prowadzenie kampanii) poprzedzone było cennymi warsztatami zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Poszerzyły one wiedzę
na temat praw człowieka i zasady równego traktowania. Pozwoliły uczestnikom zdać sobie sprawę
z tego, że nie wszyscy znają prawa człowieka. Często nie mamy świadomości, że ulegając stereotypom, możemy naruszać godność człowieka i jego prawa.
Jednym z efektów działań projektowych była popularyzacja wiedzy o prawach człowieka w czasie
kampanii społecznej. Kolejnym pozytywnym efektem było stworzenie sytuacji, w której praca w grupie miała doprowadzić do osiągnięcia nadrzędnego celu kampanii. Uczniowie musieli opanować
umiejętność słuchania innych, argumentowania własnego zdania i osiągania konsensusu. Tego rodzaju działanie było dla uczniów wyzwaniem, a dyskusje nie zawsze prowadziły do osiągnięcia porozumienia. Mimo to należy podejmować działania oparte na pracy w grupie, w szczególności te, które
dotyczą spraw ważnych z ogólnoludzkiego punktu widzenia.
Udział w projekcie stał się motywacją do przezwyciężenia trudności i uzmysłowił, że niezależnie
od chwilowych niepowodzeń warto podejmować działanie. Jest to niezaprzeczalna korzyść płynąca
z udziału zarówno uczniów, jak i nauczycieli w tego typu aktywności.
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