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RAZEM SILNIEJSI 
- warsztat antydyskryminacyjny dla uczniów szkół średnich -  

 

 

CEL: 

Cel główny 

 stworzenie zgranego zespołu klasowego w sytuacji różnic mentalnych, religijnych, 

etnicznych, przeciwdziałanie dyskryminacji, marginalizacji, wykluczeniu. 

Cele szczegółowe 

 wgląd w samego siebie 

 doskonalenie współdziałania w grupie, 

 rozwijanie skutecznej komunikacji, 

 dostrzeganie różnic i podobieństw między ludźmi, 

 umiejętność wyrażania swoich spostrzeżeń i emocji związanych z odmiennością,  

 wyrabianie wrażliwości na problemy innych,  

 wzmocnienie więzi i modelowanie pozytywnych zachowań społecznych zespołu, 

 uczestnicy poznają znaczenie pojęć: tożsamość, stereotyp, etykietowanie 

dyskryminacja, tolerancja, akceptacja, równość. 

EFEKT ZAJĘĆ: 

 wzbudzenie w uczestnikach współodpowiedzialności za siebie i innych, 

 poszerzanie i pogłębianie wiedzy uczniów z zakresu sposobów umożliwiających 

rozwiązywanie problemów i konfliktów, 

 uczestnicy znają pojęcia: tożsamość, stereotyp, etykietowanie, dyskryminacja, 

tolerancja, akceptacja, równość, 

 uczestnicy potrafią wskazać pozytywne i negatywne skutki różnorodności 

społeczeństwa, 

 uczestnicy stosują właściwe formy wyrażania swoich opinii o różnicach dot. wyglądu i 

zachowaniu ludzi, 

 uczestnicy znają konstruktywne sposoby przeciwstawiania się przejawom 

dyskryminacji. 

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 

4 godz.  

ODBIORCY: 

młodzież szkół średnich – licea, technika 

METODY: 

dyskusja, burza mózgów, praca grupowa, ćwiczenia indywidulane, ćwiczenia grupowe. 
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ŚRODKI: 

tablica/flipchart, kartki do flipcharta, flamastry, kredki. 

WSTĘP: 

Równouprawnienie oraz niedyskryminowanie ze względu na płeć, pochodzenie, religię, 

sprawność fizyczną, wiek i orientację seksualną to obowiązki, jakie Polska zdecydowała się 

wypełniać, wpisując równouprawnienie i zakaz dyskryminacji do Konstytucji. Celem 

poniższych warsztatów jest zapoznanie młodzieży z zagadnieniem wielokulturowości oraz 

różnorodności społecznej, jako zjawiskami, z którymi mają lub będą mieli styczność w 

najbliższej przyszłości. W związku z tym, że uczniowie często nie mają świadomości jak wiele 

cech i wartości przez nich wyznawanych powoduje, że mogą się identyfikować z daną grupą, 

warsztat ma także na celu pokazanie uczniom jakie tożsamości mogą oni posiadać jednocześnie 

i z jak wieloma grupami mogą się jednocześnie identyfikować.  
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PRZEBIEG: 

I. KONTRAKT – ZASADY WSPÓŁPRACY 

Pozwala uporządkować i ustalić zasady pracy w grupie, które zaakceptują uczestnicy. Zasady 

te powinny być jasne dla wszystkich, realne i konkretne. Warto także zastanowić się wspólnie 

z grupą, jakie działania podejmiecie, jeśli jeden lub kilku uczestników nie zastosuje się do zasad 

wypracowanych wspólnie przez wszystkich. Ważne jest to, w jaki sposób będziecie 

rozwiązywać pojawiające się problemy czy konflikty. Sporządzony przez całą grupę kontrakt 

powinien być umieszczony podczas szkolenia w widocznym miejscu. 

ćwicz.1. 

ZASADY WSPÓŁPRACY 

Cele 

— wypracowanie zasad współpracy w grupie, 

— kształtowanie postaw szacunku wobec innych, 

— kształtowanie umiejętności prezentowania własnego zdania, dyskusji i negocjowania. 

Czas 

10 minut 

Materiały 

arkusz papieru i markery 

Miejsce 

sala, krzesła ustawione w krąg 

Metody 

praca w dużej grupie, burza mózgów 

Przebieg 

Na dużym arkuszu papieru napisz słowo „ZASADY” – poproś uczestników o 

zaproponowanie zasad, które powinny obwiązywać w grupie w czasie całego szkolenia, aby 

ułatwić współpracę. Zapisuj te zasady na arkuszu. Zapytaj uczestników, dlaczego wybrali te 

słowa i poproś o wyjaśnienie ich znaczenia, aby wszyscy je rozumieli i interpretowali 

jednoznacznie. Poproś o podpis każdego z uczestników na znak akceptacji i 

odpowiedzialności.  

*warto tu pamiętać o wprowadzeniu takich słów jak: szacunek, otwartość, jedna osoba mówi 

— inni słuchają itp. 

 

 

II. POSTRZEGANIE SAMEGO SIEBIE – PRZYNALEŻNOŚĆ DO GRUPY 

ćwicz. 1. 

GWIAZDA TOŻSAMOŚCI 

Cele 

— wzajemne poznanie się, 

— refleksja na temat własnej identyfikacji z różnymi grupami i postrzegania 

samego siebie. 

— wyjaśnienie, czym jest tożsamość, 

— kształtowanie postaw otwartości i tolerancji. 

Czas 

30–40 minut 
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Materiały 

karta zadań — materiał pomocniczy nr 1 

Miejsce 

krzesła ustawione w krąg 

Metody 

praca indywidualna, praca w grupach (wariantowo), praca w dużej grupie 

 

 

ćwicz.2. 

SPACER Z ETYKIETKĄ 

Cele 

— analiza zjawiska etykietowania z powodu przynależności do danej grupy, 

— refleksja na temat stereotypowego postrzegania różnych grup i ich przedstawicieli, 

— refleksja na temat własnej tożsamości, 

— doświadczenie etykietowania z powodu przynależności do jakiejś grupy. 

Czas 

20–30 minut 

Materiały 

papier, papierowa taśma klejąca lub papierowe etykietki, długopisy, kosz na śmieci 

Miejsce 

sala, krzesła ustawione w krąg 

Metody 

praca indywidualna, dyskusja w dużej grupie 

 

 

ćwicz.3. 

STEREOTYPY, JAK IM PRZECIWDZIAŁAĆ 

Cele 

— refleksja na temat stereotypowego postrzegania różnych grup i ich przedstawicieli, 

— refleksja na temat własnej tożsamości, uświadomienie sobie uproszczeń, jakie funkcjonują 

w stereotypowych stwierdzeniach, zwrócenie uwagi na fakt, że posługując się stereotypami, 

wrzucamy wszystkie osoby z jakiejś grupy społecznej do jednego worka. 

— uświadomienie sobie uproszczeń, jakie funkcjonują w stereotypowych stwierdzeniach, 

zwrócenie uwagi na fakt, że posługując się stereotypami, wrzucamy wszystkie osoby z jakiejś 

grupy społecznej do „jednego worka”. 

Czas 

20–30 minut 

Materiały 

papier, długopisy  

Miejsce 

sala,  

Metody 

Praca w parach, dyskusja w dużej grupie 
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Ćwicz.4.  

PIERWSZE WRAŻENIE 

Cele 

— analiza stereotypów i uprzedzeń wobec różnych grup społecznych, 

— refleksja nad tym, jak stereotypy wpływają na życie ludzi, do których się odnoszą, 

— kształtowanie postaw zrozumienia i tolerancji. 

Czas 

30 minut 

Miejsce 

sala, krzesła ustawione w krąg 

Materiały 

tablica lub duży arkusz papieru z nazwami grup 

Metody 

praca indywidualna, praca w grupach, dyskusja 

 

 

ćwicz.5. 

DRZEWO DYSKRYMINACJI 

Cele 

— refleksja nad przyczynami i skutkami dyskryminacji, 

— stworzenie definicji dyskryminacji, 

— prezentacja różnych definicji dyskryminacji. 

Czas 

30–60 minut  

Materiały 

tablica lub duże arkusze papieru, markery 

Miejsce 

Sala,  

Metody 

burza mózgów, praca w grupach, dyskusja 

 

 

ćwicz.6. 

NIGDY WIĘCEJ 

Cele 

— refleksja nad naturą ludzkich uprzedzeń i ich wpływie na relacje międzyludzkie, 

— wzrost zrozumienia dla ludzkiej różnorodności. 

Czas 

20–30 minut 

Miejsce 

sala, krzesła ustawione w krąg 

Metody 

praca w grupach, dyskusja 
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PODSUMOWANIE: 

Przestrzeń na wnioski, refleksje uczestników. 

 

 

 

Opracowanie – Karolina Dzwonni, na podstawie: 

 Aronson E., Wilson T.D., Akert M., Psychologia społeczna, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 

1997 

 Weigl B., Stereotypy i uprzedzenia, [w:] J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik 

akademicki, tom 3, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000  

 Zimbardo P.G., Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999 

 Materiały z konferencji „Równa szkoła – szkoła bez dyskryminacji”, która odbyła się 

25-26 maja 2015 w Warszawie. 

 www.amnesty.org.pl 

 https://ec.europa.eu/ 

https://ec.europa.eu/

