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Szkolenie trenera - Wstęp
Idea i cele

Szkolenie i kształcenie zawodowe (VET) po-
winno mieć na celu nie tylko wyszkolenie 
studentów w ramach ich zawodów, ale również 
wykreowanie ich na świadomych obywateli. 
Jednocześnie codzienne życie w szkole, firmach 
i społeczeństwie bywa nasycone epizodami 
nierówności, dyskryminacji oraz poczucia 
bezsilności. Dlatego dostrzegamy potrzebę 
wzmocnienia świadomości obywatelskiej uczni-
ów i słuchaczy, wdrażania i poszerzania wiedzy 
o przeciwdziałaniu dyskryminacji oraz stałego 
praktykowania takich zachowań w VET, aby 
także tą drogą kształtować postawy obywatelskie 
społeczeństwa, przyczyniając się do sukcesu 
VET oraz zwiększenia świadomości demokra-
tycznej studentów i praktykantów.

W niniejszym szkoleniu zapewnimy narzędzia, 
metody oraz sposoby na poparcie pomysłów, 
które mają być używane przez i dla nauczycieli 
oraz instruktorów w edukacji i szkoleniu zawo-
dowym (VET). Uczestniczący nauczyciele oraz 
szkoleniowcy mogą w swojej codziennej pracy 
wykorzystywać zdobytą wiedzę łącznie z metod-
ami w formacie warsztatów, co istotnie poszerzy 
ich potencjał dydaktyczny. Ten warsztat ma 
na celu pomóc nauczycielom oraz instrukto-
rom w pogłębieniu ich wiedzy w tym zakresie, 
poprawić samo-refleksję oraz uzyskać wiedzę 
praktyczną o tym, jak poszerzyć te kwestie w 
praktyce edukacyjnej.

Jednocześnie koncentrujemy się na pytaniu 
o bezsilność. Zastanawiamy się: jaki jest sens 
podnoszenia świadomości, jeśli nie prowad-
zi to do zmiany? Otóż dzięki proponowanym 
narzędziom warsztatowym dajemy nauczycie-
lom i instruktorom VET możliwość “uzbrojenia” 
i wzmocnienia w radzeniu sobie z zachowaniem 
dyskryminującym. Równocześnie pokażemy
tu skuteczne metody wzmacniania świadomości 

i rozwijania możliwości działania wśród
studentów, pokonywania uczucia bezsilności 
oraz stosowania strategii, określających ich 
społeczne środowisko zarówno w kontekście 
VET jak i w przyszłości.

Aby osiągnąć te wspólne cele, opracowaliśmy 
następujące ramy ogólne na potrzeby naszego 
warsztatu.

Podniesienie świadomości na temat
dyskryminacji i nierówności
• Uczestnicy są w stanie rozróżnić różne formy 
dyskryminacji i nierówności
• Uczestnicy odzwierciedlają swoje własne 
zaangażowanie (w tzw. „normalności”)
• Uczestnicy przyjmują tę wiedzę w kontekście 
edukacyjnym
• Uczestnicy opracowują pomysły oraz metody 
do zorganizowania praktyki edukacyjnej w tym 
zakresie.

Moc do działania: to czyni różnicę 
• Uczestnicy opracowują pomysły, w jaki sposób 
można skonstruować status quo i jak można go 
zmieniać 
• Uczestnicy konstruują pomysły, w jaki sposób 
wzmocnić relacje lub zmienić praktyki instytuc-
jonalne
• U uczestników zmniejsza się poczucie 
bezsilności
• Uczestnicy przejmują nową wiedzę/
umiejętności do własnej praktyki dydaktycznej 
• Uczestnicy wdrażają własne projekty lub war-
sztaty ze studentami lub praktykantami
• Uczestnicy potrafią interweniować, gdy mowa 
nienawiści, dyskryminacja lub nierówność 
pojawiają się w ich klasie, instytucjach, 
środowisku pracy
• Uczestnicy pozyskują pomysły, w jaki sposób 
tworzyć/stosować praktykę edukacyjną w celu 
wzmocnienia możliwości oddziaływania na 
rzecz osób uczących się 
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Uwagi praktyczne na temat warsztatu

Cele przyjęte w tym podręczniku wyznaczają 
strukturę naszych warsztatów. Warsztat jest 
usystematyzowany według schematu dwóch 
kroków: zajęcia podręcznikowe oraz ćwiczenia 
typu zadania na rozgrzewkę („warm up”). Zale-
camy postępowanie zgodnie z krokami warszta-
tu.
Pomysł jest taki, że wy, jako grupa studentów, 
najpierw opracowujecie wspólny sposób rozu-
mienia oraz doświadczeń, które dotyczą dyskry-
minacji oraz nierówności. Z tym punktem od-
niesienia możecie dalej rozwijać swoje pomysły, 
w jaki sposób zmienić te doświadczenia oraz 
jakie ewentualne działania podejmować.

W różnych częściach warsztatów, prezentujemy 
różne ścieżki, którymi można podążać. Można 
je znaleźć na początku każdej części w formie 
graficznej. Usilnie zalecamy postępowanie 
zgodnie z przynajmniej jedną ścieżką w każdym 
bloku, ale również możliwe jest wykorzysta-
nie kilku metod jednocześnie, w zależności 
od możliwości czasowych. Zwłaszcza w Blo-
ku 5, ćwiczenia 5 A-D odpowiadają tej samej 
idei uświadamiania nierówności i pogłębienia 
autorefleksji, ale koncentrują się na różnych 
kwestiach, które zapewniają możliwość wykona-
nia kilku ćwiczeń w tym bloku. Podkreślamy, to 
podejście zależy od dostępnego czasu. Na końcu 
podajemy kilka ćwiczeń, których można użyć 
do rozgrzewki wstępnej lub uzupełniać nimi 
warsztat dowolnie, jak również inne ćwiczenia 
dla małych grup.

Większość poznanych metod można swo-
bodnie wykorzystać do pracy ze studentami 
lub uczniami. Warsztaty są więc okazją dla 
nauczycieli lub instruktorów do uczestnicze-
nia w doświadczeniach w roli osoby uczącej 
się a następnie do wykorzystania zdobytego 
doświadczenia w przyszłej dydaktyce wycho-
wawczej.

Niniejsze szkolenie w swoim założeniu nie ma 
być nauką samodzielną, ale procesem nauczania 
w grupie. Ponadto ten warsztat został zaprojekt-
owany do wdrażania metodą face to face i może 
być jedynie częściowo realizowany w formacie 
online.

Potrzebujemy przynajmniej jednej lub więcej 
osób, które zbudują strukturę warsztatu oraz 
będą kompetentne do dokonywania w nim 
zmian. Uczestnicy ci mogą reprezentować różne 
grupy robocze, pracujące z naszym materiałem 
lub mogą być rekrutowane z zewnątrz, jako 
moderatorzy. Ważne jest, aby ich rola była jasno 
określona i aby moderatorzy mieli wystarczającą 
ilość czasu na przygotowanie warsztatu.

Grupa docelowa:
nauczyciele oraz szkoleniowcy w VET (można 
częściowo przystosować wersję do realizacji ze 
studentami oraz szkoleniowcami VET)

Potrzebny sprzęt:
tablice typu flipchart, markery do tablic, 
długopisy, arkusze papieru, taśma; opcjonalnie, 
w zależności od podjętej ścieżki: rzutnik lub 
duży telewizor, koperty, kostiumy.

Czas potrzebny/szacunkowy czas trwania:
dwa pełne dni (jeśli nie jest to możliwe, 
alternatywą byłby jeden dzień lub trzy)

Wielkość grupy: 5–30

Środowisko nauczania:
ten warsztat wymaga jedynie pomieszczenia z 
krzesłami. Zaleca się znalezienie wystarczającej 
przestrzeni do wykonywania ćwiczeń w for-
mie Teatru Forum lub przy nieograniczonych 
możliwościach można również wybrać wersję 
kilku pomieszczeń dla mniejszych grup.

Spis treści
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Zarys

Niniejszy program warsztatu został opracowany 
w projekcie Erasmus+ #GetInvolved z udziałem 
partnerskich organizacji z Polski, Włoch, Nie-
miec oraz Austrii. Stanowi on część zestawu 
opracowań, obejmującego podejścia takie jak 
podręcznik do opracowywania konkursów dla 
studentów, procesów certyfikacji oraz narzędzia 
do samo-monitoringu jako możliwości do zmia-
ny instytucji /firm VET lub szkół VET. Więcej 
można dowiedzieć się na naszej stronie: https://
getinvolved-project.eu/

Cały projekt #GetInvolved jest odpowiedzią na 
potrzebę znalezienia sposobów radzenia sobie z 
problemem wykluczenia i postawą bezsilności, 
uniemożliwiającą przemiany demokratyc-
zne. Aby to osiągnąć, wybraliśmy podejście 
obywatelstwa włączającego. Podstawową ideą 
tego pojęcia jest to, że to nie wykluczeni są 
postrzegani jako „niepełnowartościowi”, ale 
same mechanizmy wyłączenia. Obywatelst-
wo włączające kwestionuje utarte struktury, 
porządki społeczne i hierarchie, skupiając się na 
subiektywnej rzeczywistości jednostek.

Poprzez tę koncepcję na pierwszy plan 
wysuwają się tzw. „akty obywatelskie”, w któ-
rych ludzie wyrażają swoją walkę z istniejącymi 
strukturami władzy i kwestionują aktualny sys-
tem. Reagując na problemy oraz nie akceptując 
z góry ustalonego miejsca w społeczeństwie, 
kształtuje się (zbiorowa) podmiotowość 
społeczna, pozwalając jednostkom na stanie się 
aktywnymi podmiotami, a nie biernymi ofiara-
mi. 

W odniesieniu do warsztatu oznacza to po 

pierwsze, że chcielibyśmy ustanowić ramy, 
określające to, co jest uważane za „normalne” 
w konstrukcji społecznej, a uczestnicy zostaną 
przeszkoleni w rozwijaniu krytycznego i reflek-
syjnego myślenia, w kierunku analizy struktur 
władzy.

Po drugie, naszym celem jest nauczenie twor-
zenia strategii działania w celu aktywnego 
oddziaływania.

Demokracja oznacza stałe negocjowanie wa-
runków naszego współistnienia a społeczeństwo 
pozostaje w ciągłym procesie rozwoju. Fakt 
ten powinien być już dostrzegalny dla osób 
uczących się/studentów , dlatego nasz materiał 
projektowy ma na celu zaangażowanie również 
uczestników poza instytucjonalnymi i formal-
nymi możliwościami uczestnictwa. Zdetermin-
owani działacze potrafią aktywnie kształtować 
społeczeństwa poczynając od najniższych 
szczebli, a nauczanie tej koncepcji powinno być 
zorientowane na rzeczywiste doświadczenia 
życiowe młodych ludzi.

Koncepcja obywatelstwa włączającego w 
skrócie: Nie tylko chcemy poszerzać wiedzę i 
świadomość o dyskryminacji oraz postawach 
demokratycznych w aspekcie aktywnego 
członka społeczeństwa, ale chcemy również 
pokazać, że system jest zmienny i nauczyć, w 
jaki sposób uczestnicy mogą opracować kon-
kretne działania i strategie, aby zaangażować 
się i poprawiać istniejące uwarunkowania 
społeczne w kierunku społeczeństw bardziej 
demokratycznych i równego świata. 

Ścieżki możliwości

Rozgrzewka

Podnoszenie świadomości na temat
nierówności i dyskryminacji

Moc do działania:
to czyni różnicę

5A Molekuła przynależności

4 Aktywne słuchanie

5B Niebezpieczeństwo pojedynczej narracji
5C Ścieżki możliwości
5D Podział ról?

2A „Rano jestem“... 2B Cuchnąca ryba

3 Umowa

Wstęp

7 Teatr

Zbieranie doświadczeń/Przypadki

9 Mini Warsztat Przyszłości

8 O walce i stawaniu się

11 Informacja zwrotna: Metoda pięciu palców

10A List do siebie 10B Refleksje

Finał
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1 Wprowadzenie

Działanie:
1. Prezentacja moderatorów oraz uczestników 
Moderatorzy krótko przedstawiają się z imie-
nia, swoje doświadczenia zawodowe oraz, jeśli 
czują się komfortowo, swoje odczucia związane 
z uczestnictwem w warsztatach. Uczestnicy są 
proszeni o napisanie swoich imion na kartkach 
lub taśmie oraz przyklejenie ich na swoich ubra-
niach. W krótkim obiegu, każdy przedstawia 
się imieniem oraz uznaniowo: miastem, krajem 
lub stanowiskiem (nauczyciel, instruktor, uczeń, 
student, inne).

2. Krótkie przedstawienie pomysłu oraz celów 
warsztatu 
Przedstawienie celu warsztatów zależy od grupy 
oraz moderatorów. Należy wprowadzić cele 
podniesienia świadomości co do równości oraz 
dyskryminacji oraz wzmocnienia do działania. 
Ale w jaki sposób oraz w drodze jakich 
przykładów – zależy to od grupy i moderatorów. 
Jeśli odnosi się to do studentów lub uczniów, 
wówczas należy się skoncentrować na metod-
ach pokonywania uczucia bezsilności oraz na 
znalezieniu odpowiednich przykładów sytuacji 
krytycznych. Jeśli grupa składa się z nauczycieli 
i szkoleniowców, wówczas na pierwszym miej-
scu będzie metodyka, w jaki sposób stosować 
podejścia nauczania w obszarach VET.

W każdym przypadku kluczowe jest usta-
nowienie, aby warsztaty nie przekazywały 
zestawu umiejętności czy wiedzy. Powinny 
zapewniać przestrzeń do samo-refleksji oraz 
pracy nad własnymi wątpliwościami oraz 

niepewnościami. Dlatego, bardzo ważne jest 
stworzenie środowiska nauczania, w którym to 
pytanie – dobrze czy źle – i pomiar wrażenia (co 
jest dla nas bardzo powszechne) jest niewielki, 
a zamiast tego priorytetem będzie znalezienie 
wspólnych idei i pomysłów na coś odmienne-
go. Moderatorzy powinni wskazać, że praca 
nad kwestiami nierówności oraz dyskryminacji 
może być różnorodna, ponieważ celem jest 
zakłócenie tego co jest ‘normalne’. Zakłócanie 
procesów może być wyczerpujące, ale stwarza 
duże możliwości edukacyjne. W każdym przy-
padku, warsztat nie przekazuje nowej prawdy, 
ale dostarcza przestrzeni na zmianę postrze-
gania danej kwestii przez uczestników z innej 
perspektywy, która leży u podstaw warsztatów.

3. Krótka prezentacja programu warsztatu 
W trzecim kroku moderatorzy powinni krót-
ko przedstawić program warsztatów, łącznie z 
przerwami. Dobrze sprawdza się umieszczenie 
programu na arkuszu papieru na ścianie lub 
wydrukowanie go dla każdego uczestnika.

Cel(e):
• Każdy jest mile widziany
• Uczestnicy poznają cele warsztatu, szkoleni-
owców oraz program 
Czas potrzebny: 
30 minut

Materiał:
Tablica typu flipchart, marker
Metoda:
Krąg krzeseł
Przygotowanie:
Otwarty krąg krzeseł, wypisać imiona oraz 
plan działania (z przerwami) na tablicy 

Rozgrzewka 
Część I

• Utworzenie grupy
• Poznanie się
• Przedstawienie celów i programu warsztatu
• Uzgodnienie stałych zasad
• Zwrotne zebranie oczekiwań 
• Podejście do kwestii

Rozgrzewka

Podnoszenie świadomości na temat
nierówności i dyskryminacji

Wstęp

2A „Rano jestem“... 2B Cuchnąca ryba

3 Umowa

Cele tej części: 
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2B „Cuchnąca ryba”

Działanie:
Moderatorzy wyjaśniają metodę. Celem jest 
sprowokowanie otwartości i „oczyszczenie 
atmosfery“ w grupie. „Cuchnąca ryba” to meta-
fora, określająca umownie, że „jest coś w powie-
trzu, o czym się nie chce rozmawiać” – ale im 
dłużej jest to ukrywane, tym atmosfera staje się 
gęstsza. Wykładając “cuchnącą rybę” na stół, uc-
zestnicy rozmawiają ze sobą, a wypowiadając się 
na uwierający temat poprawiają swoje samopoc-

zucie i odkrywają w ten sposób nowe obszary 
poznawcze i rozwojowe (mogę i potrafię).
Jeśli grupa jest większa niż 10 osób, należy 
podzielić ją na mniejsze. 
Po wyjaśnieniu wszystkich „niewygodnych 
tematów”, forum lub małe grupy są proszone o 
dyskusję na temat zadanych trzech pytań. Dia-
log powinien się rozpocząć po krótkich wypo-
wiedziach każdego z uczestników. 

Cel(e):
• Rozgrzewka w grupie
• Wprowadzenie niewygodnych tematów na 
agendę
• “Oczyszczenie atmosfery”
Potrzebny czas:
25–35 minut
(w zależności od liczby uczestników)
Materiał:
Tablica typu flipchart, marker

Metoda:
Krąg z krzeseł, możliwie małe grupy
Przygotowanie:
Otwarty krąg z krzeseł, moderatorzy piszą trzy 
pytania na arkuszu tablicy:
• Czego nienawidzisz w swoim miejscu pracy, 
o czym nie możesz mówić otwarcie?
• W oparciu o pierwsze wrażenia z warsztatu, 
czy cokolwiek sprawia, że jesteś sceptyczny lub 
czujesz się niekomfortowo?
• Co sprawia, że czujesz się niekomfortowo 
myśląc o warsztatach czy w danym temacie?

[pobrano z: https://toolbox.hyperisland.com/stinky-fish-13d9ce8d-e64f-4085-8a06-8d212c627788 ]

2A “Dziś rano jestem …”

Działanie:
Uczestnicy mają 5 minut na uzupełnienie zdań 
na kartach. Każdy uczestnik przypina je na 
tablicy i czyta na głos na forum, które może 
je komentować według uznania. W razie po-

trzeby, moderatorzy mogą zadawać pytania 
uzupełniające do trzeciej kwestii. Ustalają 
też z grupą, że odpowiedzi na trzecie pytanie 
pozostają na tablicy do następnego ćwiczenia 
(Umowa). 

Cel(e):
• Uczestnicy poznają się i rozpoczynają 
rozgrzewkę (warm up) w grupie
• Grupa dzieli się oczekiwaniami
Czas potrzebny:
15–30 minut
(w zależności od liczby uczestników)
Materiał:
Tablica flipchart, marker, karty moderacji, 
długopisy 

Metoda:
Krąg z krzeseł
Przygotowanie:
Otwarty krąg z krzeseł, napisz trzy zdania na 
arkuszu tablicy:
• Dziś rano jestem ...
• Gdybym miał/a jedno życzenie, chciałbym/
chciałabym ...
• Na tych warsztatach szczególnie ważne dla 
mnie jest ...

3 Umowa

Procedura:
Zbieramy i podsumowujemy wszystkie ocze-
kiwania oraz życzenia, jakie wygenerowały się 
podczas warsztatu z ćwiczenia 2, omawiamy 
je i grupujemy. Następnie należy pozwolić 
grupie dodać rzeczy, które nie zostały omó-
wione na wcześniejszym forum. Ustalamy z 
grupą, w którym momencie koncepcji war-
sztatu te oczekiwania mogą być spełnione, 
ewentualnie rozważamy zmianę planu. Po-
przez to ćwiczenie przybliżamy uczestnikom 
ideę niebezpieczeństwa bycia skrzywdzonym i 
poczucia dyskomfortu, z naciskiem na sposób 
radzenia sobie z omawianymi problemami. 
Moderatorzy akcentują oraz omawiają z grupą 
potrzebę świadomości oraz poszanowania at-
mosfery podczas warsztatu. 

Uwagi:
Mówienie o dyskryminacji – a także o sile do 
zmiany albo odczuwaniu bezsilności – jest 
drażliwym tematem i może wyrządzić krzywdę. 
Dlatego ważne jest stworzenie takiej atmosfery, 
w której strach lub granice nie są postrzegane 
jako niepokojące, ale mają swoje miejsce i wolno 
je swobodnie wyrazić. Ewentualnie, można 
uzgodnić słowo klucz, takie jak “stop”. Może być 
też inne słowo, coś oryginalnego, na przykład 
“pikle” lub podobne, o neutralnym znaczeniu. 
To słowo oznacza, że ktoś lub coś przekroczyło 
akceptowalną granicę uczestnika. Są też inne 
opcje reagowania w takich sytuacjach, jak 
wyjście z pokoju lub zatrzymanie procesu. 
Należy przedstawić uczestnikom te możliwości 
wyboru. 

Cel(e):
Szkoleniowcy oraz uczestnicy przedstawiają 
swoje życzenia i problemy oraz umawiają się 
na wzajemne poszanowanie tych oczekiwań we 
wspólnocie podczas warsztatów, w celu poczu-
cia komfortu i nie krzywdzenia kogokolwiek
Potrzebny czas:
15–30 minut
(w zależności od liczby uczestników)

Materiał:
Tablica typu flipchart, marker
Metoda:
Krąg z krzeseł
Przygotowanie:
Otwarty krąg z krzeseł, z kartami lub arkusza-
mi tablicy z ćwiczenia 2 
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Uwagi:
W tej części szkoleniowej będą badane formy dyskryminacji oraz nierówności. Zdarza się, że, 
grupy dążą do wyboru form dyskryminacji, o których mogą swobodnie się wypowiadać. Na 
przykład, grupy zdominowane przez osoby rasy białej unikają mówienia o supremacji i dominacji 
osób z białym kolorem skóry. Moderatorzy powinni być wyczuleni na formy dyskryminacji oraz 
nierówności, których omawiania unikano, albo które były przywoływane tylko przez niewielkie 
grupy. Idąc dalej, moderatorzy powinni zadbać, aby perspektywy osób ras kolorowych nie były 
marginalizowane lub nieusłyszane. Szczególnie w tym kontekście, demokracja nie oznacza po 
prostu przyjmowania perspektywy większości. Poza tym, rozmowa oraz refleksja stają się głębsze, 
bardziej intensywne oraz długotrwałe dla każdego uczestnika, jeśli zostają oni zmuszeni do wyjścia 
ze swoich stref komfortu.

W zależności od grupy, sensowne może okazać się rozdzielenie jej według pozycji uczestników, 
bazując na rodzaju potencjalnych dyskryminacji, na przykład utworzenie grupy” białych” i grupy” 
kolorowych”, gdzie kluczem jest odmienna perspektywa upodmiotowienia. Te możliwości pozostają 
do dyspozycji moderatorów i można je omówić przed lub nawet podczas warsztatów.

Podnoszenie świadomości na
temat nierówności i dyskryminacji

Część II

• Uczestnicy poznają definicje różnych form dyskryminacji oraz nierówności
• Uczestnicy rozumieją powiązania pomiędzy kolejnymi częściami szkolenia
• Uczestnicy angażują się w tematykę ćwiczeń warsztatowych
• Uczestnicy przyjmują zdobytą wiedzę do własnego kontekstu edukacyjnego
• Uczestnicy opracowują pomysły oraz metody do organizowania praktyki 
edukacyjnej na dany temat ze studentami (lub podobne)

Podnoszenie świadomości na temat
nierówności i dyskryminacji

Moc do działania:
to czyni różnicę

4 Aktywne słuchanie

5A Molekuła przynależności
5B Niebezpieczeństwo pojedynczej narracji

5C Ścieżki możliwości
5D Podział ról?

Cele tej części: 
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5A Molekuła Przynależności

Procedura:
Faza 1: Samotność (10 minut)
Każdy uczestnik dostaje jeden arkusz ćwiczeń. 
Moderatorzy wyjaśniają zadanie: “Napisz 
swoje imię w środku. W małych kółkach 
należy napisać grupy lub powiązań, do któ-
rych uważasz, że należysz lub, które są ważne 
dla ciebie w tym momencie. Możesz użyć 
wielu klasyfikacji, np.: sportsmenka, Niemiec, 
Berlińczyk, matka, pacyfista, członek SPD, brat, 
członek klubu skittles, Europejczyk, kobieta, 
„biała”, nadwaga, fan psów, poborca opłaty 
pocztowej, podróżujący, naukowiec … Pomyśl 
o tym, jakie powiązania są dla ciebie szczegól-
nie ważne? Pomyśl o powiązaniach, które mają 
pozytywne konotacje, jak również o tych, które 
chcesz odrzucić.” Uczestnicy dostają 10 minut 
na wypełnienie arkusza z powiązaniami.

Pomocne dla moderatora może być wypełnienie 
arkusza roboczego na własnym przykładzie. 
Czyniąc to, możesz również krótko wskazać, 
dlaczego członkostwo w grupach, o którym 
wspomniałeś, jest dla Ciebie w tej chwili ważne.

Faza 2: Małe grupy (15 minut)
Poproś uczestników o podzielenie się na grupy 
po dwie osoby (patrz rozdział o ćwiczeniach 
oraz budowaniu małych grup poniżej).
W 2-osobowych grupach, uczestnicy 
przedstawiają swoje molekuły przynależności. 
Powinni wyjaśniać sobie nawzajem, dlacze-
go wypisane grupy/rzeczy są dla nich w tej 
chwili ważne i jakie pozytywne lub negatywne 
doświadczenia wiążą się z członkostwem w 
grupie.

Faza 3: Forum (60 minut)
Po powrocie do sesji plenarnej moderatorzy 
proszą uczestników o zrelacjonowanie do-
tychczasowych doświadczeń z ćwiczeniem. 
Możliwe pytania dotyczące tej fazy to: Jak poszło 
ćwiczenie? Czy trudno/łatwo było zdecydować 
o wyborze grup/przynależności? Co czułeś, 
mogąc o tym porozmawiać?

Teraz poproś po kolei uczestników o przeczy-
tanie na głos jednego ze swoich powiązań (lub 
najważniejszej afiliacji) i powstanie. Ci, którzy 
czują, że należą do tej grupy powinni również 
wstać, wraz z uczestniczącym moderatorem. 
W zależności od składu grupy, dla uczestników 
korzystne może być spontaniczne prezento-
wanie swoich powiązań z grupą (bez ustalonej 
kolejności).

Często przynależność do grup 
mniejszościowych (np. „punk”) jest zapisywana 
w cząsteczce przynależności. Zgodność z normą 
społeczną (np. „niemiecka”) rzadko postrze-
gana jest jako formująca tożsamość. Należy to 
również podkreślić w ewaluacji.
 
• Co czułeś stojąc razem z innymi?
• Co czułeś, gdy stałeś sam, lub tylko w nielic-
znej grupie?
• Czy odkryłeś jakieś cechy wspólne, których nie 
oczekiwałeś?
• Jakie uczucia zostały wyzwolone/poruszone?
• Czy była różnica w tym, że były grupy, do któ-
rych dobrowolnie dołączyłeś lub grupy, których 
nie mogłeś zmienić?
• A co z przynależnością do grupy przypisywaną 
ci przez innych?( (Autoatrybucja i atrybucja 
przez innych)

Cel(e):
• Uczestnicy rozważają temat istnienia poczu-
cia przynależności a także jej braku 
• Uczestnicy formułują swoje opinie na temat 
struktury władzy w społeczeństwie 
• Uczestnicy przedstawiają refleksje na temat 
wielości podmiotów/osób 
Czas potrzebny:
90 minut 

Material:
Arkusze ćwiczeń (kopie z załącznika), 
długopisy
Metoda:
Krąg z krzeseł, małe grupy
Przygotowanie:
Otwarty krąg z krzeseł

[źródło: inspirowane przez Metodaenbox »Demokratie lernen und Anti-Bias-Arbeit« of the Europahaus
Aurich oraz Anti-Bias-Werkstatt. Więcej informacji: www.anti-bias-werkstatt.de]

4 Aktywne słuchanie

Działanie:
Moderatorzy tworzą 2-osobowe grupy (większe 
w razie konieczności). Jednym ze sposobów 
podziału jest liczenie uczestników na głos przez 
moderatora. Kiedy dochodzi do połowy liczby 
uczestników, znowu zaczyna od numeru jeden. 
Każdy uczestnik otrzymuje numer. Jedynka 
tworzy parę z jedynką, dwójka z dwójką itd. 
Alternatywne metody znajdziesz poniżej w roz-
dziale poświęconym ćwiczeniom i budowaniu 
małych grup.

Moderatorzy proszą uczestników o spotkanie 
się w parach/małych grupach oraz o odpowiedź 
na w/w pytania za pomocą metody aktywnego 
słuchania. Moderatorzy wyjaśniają metodę.

Technika aktywnego słuchania to umiejętność 
słuchania ze zrozumieniem i pełną kontrolą 
zachowań niewerbalnych. Należy utrzymywać 
kontakt wzrokowy z rozmówcą i próbować 
rozumieć jego mowę, łącznie z „językiem ciała” 
(body language) oraz mimiką twarzy. Pokazu-
jesz, że słuchasz naprawdę tej osoby poprzez 
aktywny udział body language (np. potakiwanie 
głową od czasu do czasu ) oraz wyraz twarzy 
(np. uśmiechanie się w zależności od kontekstu). 
Możesz zadawać pytania w celu doprecyzowa-

nia (parafrazując “Czyli chodzi o to, że...”) lub 
podtrzymywać wypowiedź drugiej osoby po-
przez wyrażanie afirmatywnych opinii (“wiem 
co masz na myśli”, “naprawdę?” itp.). Należy 
unikać sceptycyzmu lub zaczynania mówienia o 
sobie. Twoim zadaniem jest śledzenie innych w 
ich historiach oraz ich argumentów.

Jeden uczestnik zaczyna i ma 7 minut, kiedy 
pozostaje w centrum uwagi słuchającego. Po 
upływie czasu role zostają zamienione.

Następnie każdy uczestnik odpowie na pytania 
innej osobie na forum. Moderatorzy uczulą 
grupę, że nie każda historia może być przez-
naczona dla całego forum oraz że dzielenie się 
własną historią na forum może być krępujące 
dla uczestnika i to należy wyjaśnić wcześniej.

Odpowiedzi są grupowane jako słowa kluczowe 
na tablicy. Jest to odpowiedni czas na zadawanie 
pytań uzupełniających lub wymianę informacji. 
Może tylko kilka przypadków zostanie poddane 
pod szerszą dyskusję, jednak moderatorzy nie 
powinni zapominać o pozostałych wątkach i 
później również do nich powrócić. 

Cel(e):
• Uczestnicy mają indywidualne kwestie, na 
których chcą się skoncentrować
• Uczestnicy szkolą technikę aktywnego 
słuchania innych
• Uczestnicy wymieniają własne doświadczenia 
na temat dyskryminacji oraz nierówności
Czas potrzebny:
20–40 minut 
(w zależności od liczby uczestników)
Metoda:
Krąg z krzeseł, małe grupy

Przygotowanie:
Otwarty krąg z krzeseł, napisz trzy pytania na 
arkuszu tablicy: 
• Gdzie i z jakimi studentami VET pracujesz? 
• Jakie są twoje osobiste doświadczenia w te-
macie dyskryminacji oraz nierówności? 
• Jakiego rodzaju zdarzenia lub przypadki 
zaobserwowałeś wśrod studentów lub ucznió-
wi? Lub o jakiego rodzaju doświadczeniach 
słyszałeś od nich? 
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Wychodząc z tych refleksji, moderator-
zy ukierunkowują dyskusję na pytania o 
przynależność i struktury władzy. Określenie 
„tożsamość” nie jest tutaj używane, ponieważ 
implikuje ono ideę jedna osoba/podmiot = 
jedna przynależność. Ale jednym z celów 
tej metody jest wypracowanie zrozumienia 
podmiotowości jako aspektu wielopoziomo-
wego i przeciwstawnego. Zwłaszcza pytania 
o samodzielne przypisywanie przynależności 
oraz przypisywanie ich przez innych oraz czy 
afiliacje są dobrowolne lub niezmienne - to 
bardzo dobre punkty wyjścia do dalszej dys-
kusji. W kontekście tych różnic – jak np. wy-
bór poczucia przynależności do danego klubu 

piłki nożnej lub kolekcjonerów znaczków, co 
jest przypisywaniem sobie , lub bycia czarnym, 
kobietą, niewykształconym itd. jako przypisy-
wanie innych – można zastanowić się w grupie 
nad strukturami władzy, przywilejami oraz 
wyłączeniami. Dla moderatorów kluczowe jest 
również poruszenie kwestii “normalności”; 
dlaczego dominujące kategorie, takie jak 
bycie mężczyzną, Austriakiem, Niemcem, 
Włochem, Polakiem, heteroseksualnym lub 
pełnosprawnym nie są postrzegane jako koniec-
zne do wyrażenia? Co nam to mówi o sile danej 
osoby, jej pozycji w społeczności lub podatności 
na dyskryminowanie przez innych?

Arkusz kopii dla ćwiczeń 5A: molekuła przynależności

Zadanie: Wpisz swoje imię w środku. Wpisz w małych kręgach grupy lub praktyki, do których 
czujesz przynależność. Im bardziej ktoś lub coś jest ważniejsze dla ciebie, tym bliżej środka 
umieszczasz nazwę. Mniej ważne grupy lub praktyki można napisać w kółkach dalej od środka. 
Możesz dodać więcej kółek, jeśli chcesz. 
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5B Niebezpieczeństwo pojedynczej narracji

Działanie:
Moderatorzy przedstawiają klip video i 
występującą w nim prelegentkę. Chimamanda 
Ngozi Adichie jest nigeryjską pisarką, obecnie 
mieszkającą w Nigerii oraz USA. W swoim 
wystąpieniu rozwija ona ideę jednej narracji i 
utopii, w której zawsze jest miejsce na więcej niż 
jedną narrację . “Pojedyncza narracja tworzy 
stereotypy, a problem ze stereotypami nie polega 
na tym, że są nieprawdziwe, ale na tym, że są 
niekompletne. Sprawiają, że dana narracja staje 
się jedyną słuszną narracją”.

Następuje projekcja klipu. Po projekcji modera-
torzy rozdają kartki i długopisy i proszą uczest-
ników o napisanie maksymalnie trzech narracji, 
które działają jako pojedynczy przekaz lub które 
można podzielić na pomniejsze narracje (20 
minut).

Uczestnicy w małych grupach spotykają się na 
30 minut (patrz rozdział o ćwiczeniach oraz bu-
dowaniu małych grup roboczych poniżej). Za-
daniem grupy jest wymiana informacji na temat 
tego, co napisali, oraz przemyśleń dotyczących 
przemówienia. Małe grupy powinny wspólnie 
znaleźć pojedyncze narracje, , które kwestionują 
“inne” narracje samych nauczycieli, ich uczniów 
lub stażystów. Co mają wspólnego pojedyncze 
narracje ze strukturami władzy? Czy wszystkie 
osoby zaangażowane w tych przykładach są 
świadome struktur władzy i przyczyniają się 
do powielania stereotypów? Jakie sprzeczności 
bądź nieścisłości wynikają dla was z pojedynczej 
narracji?

Wyniki pracy grup są krótko omawiane na 
posiedzeniu plenarnym, na którym toczy się 
dyskusja.

Tutaj znajduje się prezentacja video, w języku 
angielskim, z napisami w 49 językach, łącznie z 
niemieckim, włoskim oraz polskim: 
 
https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngo-
zi_adichie_the_danger_of_a_single_story?lang-
uage=de

Cel(e):
• Uczestnicy podejmują się przypisywania 
kategorii osobie oraz homogenizacji grupy 
społecznej 
• Uczestnicy dzielą się własnymi 
doświadczeniami w tym zakresie
Czas potrzebny:
90 minut

Materiał:
Tablica flipchart, marker, rzutnik lub duży TV
Metoda:
Krąg z krzeseł, małe grupy, pisanie tworzenie
Przygotowanie:
Otwarty krąg z krzeseł, sprawna technika video

Chimamanda Ngozi Adichie
Chimamanda Ngozi Adichie to pisarka, która 
zajmuje się kwestiami postkolonialnymi i femi-
nistycznymi. Urodzona i wychowana w Nigerii, 
studiowała na różnych uniwersytetach w USA. 
Jej książki ‚The Thing Around Your Neck‘ (2009) 
oraz‘Americanah’ (2013) są szczególnie popularne. 
Jej przemówienie ‚We Should All Be Feminists‘ 
(2012) było wykorzystane w piosence ‚Flawless‘ 
przez amerykańską piosenkarkę Beyoncé w roku 
2013. Jej przemówienie ‚The Danger of a Single 
Story‘ w roku 2009 również było bardzo popularne 
i stało się jedną z najważniejszych Rozmów TED 
Talks wszechczasów.

Zarys

5C Ścieżki możliwości

Cel(e):
• Uczestnicy definiują pojęcia i przykłady 
różnych form dyskryminacji oraz nierówności
• Uczestnicy poszukują możliwości własnego 
zaangażowania się przeciw „niepokojącym 
„normalnościom”
Niniejsze ćwiczenie ma na celu skłonienie 
uczestników do zastanowienia się nad różnymi 
pozycjami pełnionymi w społeczeństwie. Role 
te w różnorodny sposób determinują zakres 
uprawnień i możliwości w pracy szkole czy 
otoczeniu. Porównując, niektóre pozycje mogą 
wydawać się uprzywilejowane, a inne uciska-
ne lub wręcz dyskryminowane. Przyjmując te 
stanowiska do odgrywania ról, uczestnicy będą 
w stanie pogłębić swoją wiedzę i empatię dla 
przedmiotowości tych pozycji, w tym sytuacji, 
które bezpośrednio mogą dotyczyć pewnych 
grup uczniów lub stażystów. To ćwiczenie 
również ma na celu pogłębienie postrzegania 
własnej pozycji społecznej. 

Sytuacja, gdy w różnych strukturach 
społecznych człowiek ze względu na płeć, rasę, 
pochodzenie etniczne, narodowość, religię, 
wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, 
wiek lub orientację seksualną, jest traktowany 
mniej korzystnie, niż byłby traktowany inny 
człowiek w porównywalnej sytuacji – bywa 
określana pojęciem pozycyjności. Jednym 
słowem pojęcie to odnosi się do takiej pozycji 
społecznej osoby, która w niekorzystny sposób 
determinuje lub ogranicza jej status obywatel-
ski w społeczeństwie. 

Czas potrzebny:
90 minut 
Materiał:
Karty, długopisy, lista pytań 
Metoda:
Gra, krąg z krzeseł
Przygotowanie:
Potrzebna przestrzeń do chodzenia po pomie-
szczeniu.
• Do przygotowania Lista pytań /stwierdzeń. 
Uczestnicy mają dwie możliwości:
- wybrać pytanie/stwierdzenie z listy w 
załączniku,
- użyć pytania/stwierdzenia z listy jako inspi-
racji do stworzenia własnych oświadczeń, które 
na swój sposób określają grupę.
• Należy przygotować Karty ról. 
Wariant 1: Wybranie kart z załącznika,
Wariant 2: Szkoleniowcy tworzą karty, pasujące 
do grupy,
Wariant 3: Uczestnicy rozpoczynają od 
własnych ćwiczeń. W małych grupach mogą 
stworzyć swój zestaw kart i dyskutować 
o różnych formach dyskryminacji, także 
z uwzględnieniem form teoretycznie 
dotyczących ich samych lub ich uczniów. W 
tym przypadku trenerzy powinni nadzorować 
sytuacje, w których osoby uprzywilejowane 
próbują pomijać potencjalnie niepokojące for-
my dyskryminacji.
Pomyśl o grupie; może dyskryminowani uc-
zestnicy nie powinni być pozbawieni przywile-
jów a wręcz eksponowani.
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Działanie:
Uczestnicy ustawiają się obok siebie w linii. 
Każdy dostaje kartę z rolą. W ciągu następnych 
trzech minut uczestnicy przygotowują się do 
swoich ról. Mogą konsultować się z zespołem, w 
celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

Moderatorzy ogłaszają, że rozpoczynają serię 
pytań. Po każdym pytaniu wszyscy uczestnicy 
powinni rozważyć, czy – w swojej roli - mogą 
odpowiedzieć „tak“ na pytanie. Następnie wolno 
im zrobić duży krok naprzód. Tutaj, celem jest 
wykorzystanie subiektywnej oceny, która jest 
ważniejsza niż wiedza i prawdziwość faktów. 
Moderatorzy czytają pytania na głos. Ważne jest 
zadawanie pytań graczom, dlaczego robią krok 
naprzód lub dlaczego się zatrzymują. Szcze-
gólnie w dużej grupie, nie zawsze możliwe jest 
zadanie pytania każdemu po każdym kroku, 
ponieważ zabrałoby to dużo czasu. Dla orien-
tacji, po każdym kroku średnio należałoby 
zapytać trzy osoby. W czwartym kroku wszyscy 
uczestnicy powinni już otrzymać swoją kolej na 
odpowiedź, a jeśli przemawiają po raz pierwszy, 
powinni również przedstawić, jaką odgrywają 
rolę. 

Refleksja:
Po ostatnim pytaniu, wszyscy uczestnicy 
pozostają w swoich rolach dla potrzeby pierws-
zej części oceny.
• Jak się czują w swojej roli?
• Jak to jest być pierwszym, który dociera do 
końca? Jak to jest nigdy nie być z przodu? Jak 
to jest zauważyć, że koledzy nie posuwają się 
naprzód? 
• Jakie pytania nasuwają się Tobie najbardziej?
• Dzięki jakim pytaniom posuwałeś się naprzód

lub dzięki którym musiałeś pozostać w miejscu?
Przed drugą częścią oceny, krótka, szybka gra 
lub prosta zabawa daje możliwość wyjścia z 
ról. Dalsza ocena może być wykonana w kręgu 
z krzeseł na forum lub w małych grupach (w 
zależności od rozmiaru grupy). W przypadku 
tworzenia małych grup zaleca się ich heteroge-
niczny podział w zależności od tego, czy uczest-
nicy stali bardziej z przodu, pośrodku czy z tyłu. 
Teraz doświadczenie z gry musi być porównane 
z rzeczywistością: 
1. Jak lub czym byłeś ograniczony w swojej 
nowej roli?
2. Czego dowiedziałeś się o warunkach życia 
innych grup społecznych? Co było dla ciebie 
niejasne? Dlaczego ludzie posuwają się do przo-
du lub nie? (rodzaj paszportu, kolor skóry, płeć, 
orientacja seksualna, niepełnosprawność, wiek, 
wyznanie oraz status społeczny).

3. Jakie są możliwości zmian według poszcze-
gólnych grup? A według uczestników?

Wyniki odpowiedzi dokumentuje się na tablicy. 

[źródło: “Baustein zur nicht-rassistischen Bildungsarbeit“, DGB-Bildungswerk Thüringen]

Lista pytań dla 5C:

W społeczeństwie - Czy możesz:
• otworzyć konto bankowe?
• spędzić wakacje w kraju? 
• oczekiwać uczciwego traktowania przez policję 
próbując zgłosić kradzież?
• uzyskać pożyczkę bankową na renowację wy-
najmowanego mieszkania?
• zaplanować rodzinę?
• otrzymac leczenie sstomatologiczne gdy po-
trzebujesz mostka dentystycznego?
• czuć się bezpiecznie na ulicy, gdy zapadnie 
zmrok?
• oczekiwać, że nie będziesz kontrolowany na 
ulicach częściej niż inni z powodu wyglądu? 
• oczekiwać współczucia oraz wsparcia od rod-
ziny? 
• planować pięć lat do przodu ? 
• całować partnera na ulicy?
• oczekiwać, że kiedy zapomnisz biletu na 
pociąg, większość w to uwierzy?
• oczekiwać, że kelner w restauracji mówi do 
ciebie, a nie do firmy którą reprezentujesz ? 
• wyjść na lunch z przyjacielem płci przeciwnej 
kiedy nie jesteście spokrewnieni lub zaręczeni? 
• głosować w następnych wyborach lokalnych? 
• wejść do klubu/dyskoteki bez problemów?
• wybrać swoje miejsce zamieszkania? 
• zarejestrować następne dziecko w przedszkolu 
miejskim? 
• żyć ze swoją religią bez problemów? 
• założyć, że ty i twoje dzieci nie będą dyskrymi-
nowane w szkole?

W firmie - Czy możesz:
• ubiegać się o pracę, jeśli masz średnie szanse? 
• założyć, że Twoje pochodzenie, przekonania, 
płeć lub wygląd nie będą działały na niekorzyść 
w przypadku rozmowy kwalifikacyjnej?
• założyć, że zostaniesz zaakceptowany przez 
kolegów jako równy oraz bez zastrzeżeń?
• założyć, że zostaniesz zaakceptowany jako 
przełożony przez swoich pracowników?
• założyć, że Twoje doświadczenie w pracy, 
wykształcenie oraz umiejętności zostaną uzna-
ne?
• być optymistą względem realizowania swojej 
ścieżki kariery? 
• założyć, że masz te same możliwości kariery co 
inni koledzy z porównywalnymi kwalifikacjami?
• założyć, że nie będą kierowane żadne niemiłe 
komentarze lub żarty pod twoim adresem z po-
wodu pochodzenia, wiary lub wyglądu?
• założyć, że twoje zainteresowania są repre-
zentowane przez radę pracowniczą lub związki 
zawodowe w ten sam sposób co w przypadku 
twoich kolegów?
• czuć się bezpiecznym przed molestowaniem 
seksualnym oraz nagabywaniem w miejscu pra-
cy lub w drodze do pracy?
• założyć, że ważne informacje zostaną ci prze-
kazane w ojczystym języku?
• założyć, że twoje umiejętności w obcych 
językach oraz fakt pozostawania za granicą 
zostaną docenione?
• czuć się swobodnie w swoim miejscu pracy w 
UE?
• oczekiwać otrzymania wystarczających 
świadczeń socjalnych, jeśli zostaniesz bezrobot-
ny?
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Specjalista komputerowy, mężczyzna, 
pochodzenie hinduskie, 33 lata, kawaler. 42-latek Filipinka, kobieta, pielęgniarka 

19-letni Turek, mężczyzna, wykształcenie 
średnie licealne pochodzenie 

muzułmańskie 

Mechanik ze średnimi umiejętnościami, 
kobieta, mówi, że ma mentalność 
turecką, 56 lat zamężna, 4 dzieci 

39 pracownik metalowiec, mężczyzna, 
wyszkolony psycholog, emigrant z

Kazachstanu

30-letna wykwalifikowana pracownica, 
umowa o pracę na czas określony (18 

miesięcy), panna

18-letnia studentka handlu z dobrymi 
ocenami

19-letnia praktykanta cieśla z Turyngii, 
mieszkająca na wsi ze swoimi rodzicami, 

zaręczony

26-letni azylant z Ghany, nie ma pozwo-
lenia na pobyt, kawaler

45-letni mistrz elektryk, Niemiec, 
mężatka, matka 2 dzieci

20-letni praktykant Telekom, mężczyzna 
nie zatrudniony po odbytym szkoleniu

28-letnia niepracująca tajska żona obco-
krajowca - kierowcy autobusu

35-letnia osoba sprzątająca, uchodźca z 
Iranu, mężczyzna, kawaler

19-letni punk, pracujący 
niezobowiązująco w barze, kawaler

32-letni bezdomny oraz bezrobotny 
glazurnik, mężczyzna

35-letnia pielęgniarka, panna, 
mieszkająca samotnie

40-letni czarny nauczyciel, nauczyciel, 
ojciec 2 dzieci, po rozwodzie

46-letni kurdyjski właściciel restauracji 
z kebabami

17-letni praktykant w zakresie komu-
nikacji elektronicznej kurdyjskiego 

pochodzenia, kawaler, gej 

38-letnia matka lesbijka z 2 dzieci, sprze-
dawczyni, Niemka

17-letnia licealistka, panna, poruszająca 
się na wózku

Poważnie niepełnosprawny odźwierny 
na wózku, 51 lat, Niemiec, kawaler

40-letni polska pracownica sezonowa, 
mężatka

22-letni elektryk uzależniony od hazar-
du, mężczyzna

18-letni niewykwalifikowany 
Marokańczyk ze świadectwem szkoły 

średniej, kawaler

20-letnia kobieta w ciąży na urlopie 
macierzyńskim Niemka, dodatnia HIV, 

panna

30-letnia kobieta z autyzmem, szukająca 
szkolenia lub kursu, panna, mieszka 

sama

26-ukraińska opiekunka, samotna matka 
z jednym dzieckiem

50-letni dyrektor zarządzający VET Cen-
ter, żonaty, 3 dzieci, właściciel domu

26-letnia osoba transpłciowa, 6 lat po 
zmianie płci, samotna, fryzjerka, chce 
by się do niej zwracano niebinarnymi 

zaimkami

20-letni kelner, pracownik sezonowy, 
mężczyzna, kawaler

34-letni przedsiębiorca z bogatej rodziny 
z rodzeństwem, mężczyzna 

30-letnia Żydówka, mieszkająca z katoli-
kiem, pracująca jako kierowca autobusu

58-letni kawaler, od dawna bezrobotny 27-letni mężczyzna, jeden rodzic z Gha-
ny, dwujęzyczny, inżynier

45-letnia kobieta, wysoko wykwalifiko-
wana, z 2 dzieci, rozwiedziona, bezro-

botna

17-letni NEET, mieszkający w mieszka-
niu wspomaganym

19-letni syn polityka, uzależniony od 
kokainy 75-letni emeryt, wdowiec

40-letni były więzień z alimentami do 
opłacania 51-letni wikary katolicki 40-letni szkoleniowiec VET, gej, żonaty, 

jedna córka

[pobrane oraz zmodyfikowane z “Baustein zur nicht-rassistischen Bildungsarbeit“, DGB-Bildungswerk Thüringen]

III. Karty Ról dla 5C:

Oto tylko przykłady. To jest klucz do dostosowania kart ról dla grupy!
Ważne jest dobre przygotowanie do ról oraz pytań. 

5D Kim jesteś z zawodu?

Działanie:
Tworzone są małe grupy (patrz rozdział o 
ćwiczeniach i budowaniu małych grup poniżej). 
Każda grupa otrzymuje przygotowane karty z 
zawodami. Grupa powinna ułożyć karty w pew-
nej kolejności, zgodnie z otrzymaną instrukcją 
oraz przyczepić karty w odpowiednim miej-
scu. Każda grupa ma inne zadanie (które 
początkowo jest nieznane innym grupom ):
• Pierwsza grupa: „Jakie zawody są dla ciebie 
szczególnie?“ (najważniejsze na górze, a naj-
mniej ważne na dole).
• Druga grupa: „Ile się zarabia w każdym za-
wodzie?“ (najwyższe zarobki na górze, a naj-
mniejsze na dole). 
• Trzecia Grupa: „Jakie zawody mają szczególną 
pozycję w społeczeństwie?“ (z najwyższą 
reputacją na górze, a z najniższą na dole). 

Po rozdzieleniu kart, Uczestnicy powinni 
określić powody swojego wyboru w słowach 
kluczowych.

Na forum: rzędy kart z trzech grup są wieszane 
na ścianie obok siebie. Instrukcje są złożone 
tak, aby nie mogły być widoczne. Uczestni-
cy obserwują rzędy i próbują znaleźć różnice 

i podobieństwa. Następnie mogą dokonać 
założeń co do skrywanych instrukcji. Na koniec 
wszystkie grupy przedstawiają swoje zadania 
oraz uzasadniają prezentowane wyniki. Aby 
odnieść się szerzej do wartości społecznych oraz 
wynagradzania, można przedyskutować wyniki. 
W następnym kroku tworzone są dwie grupy 
robocze, każda otrzymuje ponownie karty z 
zawodami. Teraz należy ułożyć je następująco:

• Zgodnie z proporcjonalnością zatrudnionych 
w nich kobiet (najniższa proporcja na górze, a 
najwyższa na dole)
• Zgodnie z proporcjonalnością pracujących w 
nich imigrantów (najniższa proporcja na górze, 
a najwyższa na dole).

Arkusze są następnie wieszane obok siebie i 
znów następuje poszukiwanie podobieństw 
i różnic w różnych arkuszach na forum oraz 
próba ich omówienia. Jeśli dyskusja sama nie 
wyniknie, moderatorzy mogą pokierować 
rozmową w kierunku przyczyn społecznych, 
powodujących wzrost obecności imigran-
tów oraz kobiet w mniej prestiżowych i mniej 
płatnych zawodach.

Cel(e):
• Uczestnicy uwrażliwiają na strukturalne 
nierówności na rynku pracy ze względu na 
płeć i rasę 
Czas potrzebny:
90 minut
Materiał:
5 Dużych arkuszy papieru, 5x 10 kart z zawo-
dami, klej lub taśma

Metoda:
Krąg z krzeseł, małe grupy
Przygotowanie:
Należy przygotować karty z zawodami; 5 
dużych arkuszy papieru z instrukcjami; mo-
deratorzy powinni posiadać głębszą wiedzę o 
zawodach, które stanowią część metody (szcze-
gólnie na temat wynagrodzeń oraz proporcji 
kobiet i imigrantów) 

[źródło: „Baustein zur nicht-rassistischen Bildungsarbeit“, DGB-Bildungswerk Thüringen]
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Moc do działania:
to czyni różnicę

Część III

• Uczestnicy skupiają się na wyjaśnieniu, jak powstało status quo(„obecny stan rzeczy”) i co 
można w nim zmienić
• Uczestnicy konstruują pomysły, w jaki sposób można zmienić relacje władzy lub praktyki 
instytucjonalne
• Rozwijamy u uczestników umiejętność dostrzegania własnych możliwości do działania 
• Uczestnicy implementują wiedzę i umiejętności do własnego kontekstu pracy
• Uczestnicy tworzą pomysły, w jaki sposób stworzyć/zastosować praktykę edukacyjną w celu 
wzmocnienia umiejętności do działania u własnych studentów (lub podobnych) 

6 World Café: Zbieranie doświadczeń/przykładów

Działanie:
Uczestnicy siadają przy stolikach w gru-
pach od 2 do 5 osób. Moderatorzy wyjaśniają 
procedurę i co pięć minut informują uczestni-
ków o zbliżającej się zmianie. Po sygnale zmiany 
wszyscy oprócz jednej osoby przy każdym stole 
muszą zmienić stół i spróbować przegrupować 
się w inny układ osobowy. W ciągu pięciu mi-
nut zadaniem zespołów jest nazwanie różnych 
przypadków lub doświadczeń, związanych z 
dyskryminacją, nierównością lub poczuciem 
bezsilności, które następnie zostają zapisane 
na kartach. Uczestnicy mogą wybierać przy-
padki lub doświadczenia ze swojego kontekstu 
edukacyjnego, a także spoza niego. Wszystkie 
doświadczenia są ważne, bez względu na to, czy 
narrator uczestniczył w nim jako obserwator, 
ofiara, agresor lub wspierający. 

W tym momencie, celem nie jest omówienie po-
szczególnych przypadków, ale zebranie różnych 
doświadczeń. Stąd kluczowe jest, aby uczestnicy 
nie krytykowali siebie w trakcie ćwiczenia, ale 
tworzyli atmosferę, w której każdy czuje się na 
tyle swobodnie, aby opowiedzieć swoją historię. 

Moderatorzy decydują, po ilu 5-minutowych 
rundach zakończą zmiany uczestników w 
zespołach.

Pod koniec sesji, przypadki zebrane na kartach 
zostają umieszczone na tablicy i można dokonać 
ich wstępnej selekcji do następnego ćwiczenia.

Cel(e):
Uczestnicy systematyzują doświadczenia i sy-
tuacje dyskryminacji lub poczucia bezsilności 
wobec tych zdarzeń 
Czas potrzebny:
15-30 minut
(w zależności od liczby uczestników)

Materiał:
Duże arkusze papieru, marker, tablica flipchart
Metoda:
World Café
Przygotowanie:
Kilka stołów, każdy z czterema krzesłami; duże 
arkusze papieru i marker na każdym stole

Finał

Moc do działania:
to czyni różnicę

7 Teatr
Zbieranie doświadczeń/Przypadki

9 Mini Warsztat Przyszłości
8 O walce i stawaniu się

Cele tej części: 
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7 Teatr Forum

Postępowanie:
1. Wyjaśnienie postępowania (10 minut)
Zadanie polega na tym, że niewielka grupa 
ma wypracować i odegrać w formie scenki 
dyskryminującą lub opresyjną sytuację. Sytuac-
ja powinna celowo zawieść. Oznacza to, że na 
końcu scenki osoba dyskryminowana/uciskana 
nadal znajduje się w bezsilnej pozycji. Scenka 
jest następnie analizowana i ponownie wykony-
wana. W drugiej rundzie jednak widzowie mogą 
zastępować osoby odgrywające role na scenie 
i zmienić przedstawienie za pomocą nowych 
opcji działania.

2. Utworzenie małych grup oraz wybór 
kwestii (10 minut)
W zależności od liczebności grupy, twor-
zy się do 3-ch małych grup (patrz rozdział o 
ćwiczeniach i budowaniu małych grup poniżej). 
Pierwsze zadanie dla grupy to wybranie jednego 
doświadczenia/przypadku z poprzedniej sesji 
lub wybranie dowolnego, który chcą wykonać. 
Moderatorzy mogą zachęcać, aby małe grupy 
wybierały przykłady z kontekstu VET. Tematem 
może być własne doświadczenie lub hipotetyc-
zne. Nie ma znaczenia, jaką miał rolę uczest-
nik w danej sytuacji (każda rola jest możliwa, 
obserwator, ofiara, agresor, wsparcie, …). Przy 
wybieraniu scenariusza, moderatorzy powinni 
dopytać uczestników, czy te sytuacje zdarzają się 
często i czy dotyczą ich samych. 

3. Praca na scenie (20 minut)
Każda grupa opracowuje własną scenę. Dlatego 
najpierw role muszą być jasno określone oraz 
przydzielone. Następnie należy opracować i 
przećwiczyć przebieg utworu. Tutaj też należy 
pamiętać o kilku rzeczach:

• Każda scena potrzebuje przynajmniej jednego 
głównego bohatera (osoba dyskryminowana) 
jak również jedną postać negatywną (osoba 
dyskryminująca głównego bohatera).
• Sceny nie powinny zaczynać konfliktu, ale 
raczej od krótkiej historii, która do niego 
doprowadziła. Można również zilustrować kon-
tekst. 
• Ta sytuacja się nie będzie miała dobrego 
zakończenia, to znaczy, że pod koniec scenki 
główny bohater pozostaje nadal bezsilny wobec 
oprawcy lub w sytuacji dyskryminującej. 
• Każda scenka ma czytelny początek i koniec. 
Zakończenie akcji określa moment, kiedy grupa 
pozostaje w bezruchu na scenie. 
• W razie konieczności należy poinformować 
uczestników, że wykluczone jest stosowanie 
agresji fizycznej lub przemocy w odgrywanych 
sytuacjach – ta forma reakcji nie powinna być 
sposobem na wyjście z opresji.
• Uczestnicy nie powinni odgrywać samych sie-
bie ani używać własnych imion na scenie. Każdy 
wykonawca gra rolę!

Cel(e):
• Uczestnicy uczą się i mogą wypróbować 
opcje działania w sytuacjach opresyjnych lub 
dyskryminujących 
• Uczestnicy odgrywają różne role, poszerzając 
własne horyzonty i poznając różne opcje 
działania
• Wzmocnienie umiejętności osób dyskry-
minowanych do stawania w obronie swoich 
interesów 
• Pogłębienie rozumienia przez osoby niedys-
kryminowane perspektyw osób dyskrymino-
wanych 
Czas potrzebny:
120-180 minut

Materiał:
Miejsce, opcjonalnie: kostiumy lub rekwizyty 
Metoda:
Teatr Forum
Przygotowanie:
Miejsce dla sceny, które zostanie wyraźnie 
oznakowane (jeśli nie ma “prawdziwego” 
podium, użyj taśmy i połóż ją na ziemi). Jeśli 
grupa jest większa niż 20 osób, powinna zostać 
podzielona, a wtedy będzie potrzebna dodat-
kowa scena; trochę miejsca na spotkanie w 
małych grupach. 

4. Przedstawienia oraz interwencje
(60-120 minut)
W dalszej części każda grupa odgrywa swoją 
inscenizację. Przestrzegana jest zasada, że 
osoby nie zaangażowane w daną scenę stanowią 
publiczność na widowni.

Grupa odgrywa scenę do końca, po
czym wykonawcom należy podziękować i 
nagrodzić oklaskami. Teraz scena może być 
przeanalizowana wraz z widownią, która wypo-
wiada się w następujących kwestiach: 
• Co się wydarzyło? Jakie role były 
zaangażowane i jak są one usytuowane w od-
niesieniu do władzy i dominacji? Jak grali swoje 
role aktorzy? Co konkretnie spowodowało 
konflikt?
• Jaka byłaby inna opcja działania?

Kiedy grupa znajdzie inną opcję dla jednej z ról, 
rozpoczyna scenkę ponownie, ale nie odgrywa 
jej do końca. Od tego momentu, osoba z wi-
downi może zamrozić scenę w każdym czasie 
klaśnięciem, tupnięciem itp. oraz zastąpić aktora 
na scenie. W celu zamiany, aktor jest poklepy-
wany w ramię. Możliwe jest również dodanie 
roli, jeśli pasuje do kontekstu. Gdy osoba z 
widowni przejęła już rolę, scena odgrywana jest 
dalej, a osoba zastępująca może ją modyfikować, 
począwszy od tego punktu. Uczestnicy z widow-
ni powinni być zachęcani do samodzielnego 
realizowania swoich pomysłów a nie do ich 
delegowania. Ważne jest, aby osoba zastępująca 
nie zmieniała roli, podtekstu społecznego ani 
tematu konfliktu .(Molestowanie kobiety stud-
entki w klasie nie może nagle stać się sloganem 
homofobicznym w barze. Podobnie, antago-
nista w scenie po zastąpieniu nie może chcieć 
przyjaźni z głównym bohaterem.)

Kiedy scena zostanie odegrana z osobą 
zastępująca, efekty zmiany są analizowana prze 
grupę: Czy i co się zmieniło? Jaką strategię 
stosowała osoba zastępująca? Jakie opcje 
działania powstały dla innych w związku z tym? 
Jakie są powody za lub przeciw innym opcjom, 
jak wycofanie się, aby się chronić, poszukiwanie 
wsparcia, ofensywna krytyka czy ofensywne 
stawianie czoła problemowi? 

Ale również: Czy ta opcja jest realistyczna? Tak/
Nie Dlaczego? (Czy problem strukturalny może 

być w tym procesie minimalizowany?) Co jest 
realistyczne dla tej roli? Czy obserwatorzy za-
zwyczaj interweniują? Tak/Nie Dlaczego? W jaki 
sposób osoby wspierające mogą interweniować 
w danej sytuacji, bez pomijania podmiotowości 
osoby dyskryminowanej? Wykonawcy mogą 
również dopowiedzieć, jak się czuli w zmienio-
nej sytuacji. 

Uczestnicy powinni być zachęcani do wypró-
bowania różnych opcji działania oraz używania 
forum jako platformy szkoleniowej. Wszyst-
kie opcje działania są początkowo dozwolone 
pod warunkiem, że są realne do wdrożenia. 
Jeśli z widowni proponowane są „bajkowe 
rozwiązania“ (np. wzywany jest smok, który 
zjada antagonistę w klasie), powinny one być 
eliminowane jako niewykonalne. Takie stano-
wisko może też sugerować poczucie bezsilności 
do zmiany danej sytuacji i właśnie dlatego 
należałoby z uwagą pochylić się nad tym pro-
blemem. Moderatorzy mają trudne zadanie 
znalezienia równowagi między zachęcaniem 
do kreatywnych i wielorakich opcji działania 
a konstruktywnymi wątpliwościami co do 
wykonalności. Moderatorzy nie powinni jednak 
odgrywać roli reżysera sytuacji, ponieważ uc-
zestnicy są ekspertami od własnej rzeczywistości 
i zajmują w niej centralne miejsce.

Aby zrestartować scenki, każda grupa powraca 
do swojego początkowego składu. W finale za-
bawy w teatr moderatorzy ogłaszają powrót do 
normalności i wyjście z „zadanych” ról. 

5. Ocena (20 minut)
Cała grupa gromadzi się na forum. Należy 
podziękować za kreatywność oraz otwartość 
wszystkich zaangażowanych i przejść do oce-
ny tego, co się wcześniej wydarzyło. Zaleca się 
rozpocząć od omówienia scenek:
• Jakie odczucia towarzyszyły wykonawcy w 
trakcie odgrywaniu danej roli/ sytuacji?
• Jakim doświadczeniem dla widzów był odbiór 
tych sytuacji z zewnątrz? 
• Które opcje działania utkwiły ci w pamięci 
najbardziej? 
• Czy doświadczasz takich sytuacji w swoim 
środowisku, a zwłaszcza w kontekście VET? 
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Potem, można rozszerzyć ramy zadając pytania 
o opcje działania:
• Co jest konieczne do rozważenia, kiedy chce-
my działać w sytuacji trudnej oraz/lub niebez-
piecznej?
• Co może nas powstrzymać od takiego 
działania?
• Co musiałoby się zmienić w środowisku/insty-
tucji, aby łatwiej było działać?
• Gdzie zwrócimy się o wsparcie oraz/lub soju-
szników?
• Jak osoby wspierające mogą działać po-
prawnie, w granicach własnych obowiązków i 
możliwości? 

Zalecenia oraz uwagi dla moderatorów
1. Nie zapomnij o dobrej zabawie:
Teatr Forum to teatr!
Uczestnicy powinni mieć swobodę pracy aby 
kreatywnie i z detalami opracować swoje role. 
Zmotywowana grupa, której podoba się zaba-
wa w teatr, jest bardziej skłonna włączać się w 
budowanie fabuły i wplatanie wątków a tym 
samym osiągania celu uczenia się, niż grupa nie 
zmotywowana, pasywna i sceptyczna. Nie chod-

zi tu o wyśmiewanie innych i ich doświadczeń, 
ale o motywację do pracy i tworzenie otwartej 
atmosfery.

2. Rozgrzewka
Na tym etapie szkolenia zaleca się rozgrzewkę 
grupy metodami pedagogicznymi, teatralnymi 
lub grami. 

3. Orientacja na proces i skupienie się na 
analizie 
Teatr forum jest poligonem rzeczywistości, ale 
nigdy nie jest rzeczywistością. Chodzi raczej o 
analizę przejawów opresji i dyskryminacji, uc-
zynienie ich rozpoznawalnymi i zrozumiałymi, 
aby móc lepiej stawić im czoła. Dlatego należy 
krytycznie zakwestionować wszystkie opcje 
działania. Jednocześnie chodzi o zaktywizowa-
nie uczestników do odnajdywania zdolności do 
działania w sytuacjach opresyjnych i poszerze-
nia w zabawowy sposób wachlarza możliwości 
tego działania.

4. Spotkaj się z formami dyskryminacji!
Teatr Forum żyje odtwarzaną rzeczywistością 
sytuacji opresyjnych i dyskryminujących oraz 
autentyzmem odtwarzanych ról przez samych 
aktorów – tylko w ten sposób można te sytuac-
je wszechstronnie przeanalizować, zrozumieć 
i ewentualnie zmienić. Dzięki tej metodzie, 
może się zdarzyć, że osoby na scenie poczują 
się bardzo niepewnie wobec przedstawionych 
komentarzy widowni. Z jednej strony, można 
tutaj na nowo przeżyć poczucie bezsilności, z 
drugiej- prezenterzy ról mogą powielać stereo-
typy. Uczestników powinno się zachęcać do rad-
zenia sobie z taką treścią. Moderatorzy powinni 
interweniować w przypadku przekroczenia gra-
nic w przedstawieniu. Należy to zaakceptować 
również wtedy, gdy uczestnicy osiągną swoje 
granice i wycofują się. Ważne jest, aby wyjaśnić, 
że Teatr Forum nie jest terapią dramatyczną 
– zamiast patrzeć wstecz i przetwarzać, te-
atr forum skupia się na przyszłości i na tym, 
jak osiągnąć wyższy poziom sprawczości w 
przyszłych sytuacjach. 

Teatr uciśnionych wywodzi się od brazylijskiego 
aktywisty Augusto Boala. Na wygnaniu w Peru Au-
gusto Boal wykorzystywał teatr jako środek do czy-
tania i pisania. Odkrył, że widzowie byli nie tylko 
ekspertami od swojej sytuacji społeczne i socjalnej, 
ale potrafili wyrazić to znacznie bardziej autentyc-
znie niż aktorzy. Jedną z kluczowych technik jest 
teatr forum. Tutaj granica między sceną a widownią 
zostaje zniesiona, a publiczność może samodzielnie 
interweniować w akcję. W tej formie teatralnej wid-
zowie stają się widzami-aktorami, z mocą zatrzyma-
nia, zmiany i refleksji nad przedstawieniem. Chodzi 
o to, aby kwestia sprawiedliwości społecznej stała 
się problemem i wtedy sytuację można zmieniać. 

Teatr Forum przemawia do wszystkich grup lud-
zi, niezależnie od ich zdolności poznawczych czy 
poziomu wykształcenia. Zmniejszone zostają nawet 
bariery językowe, ponieważ medium teatralne 
oferuje możliwości komunikacji na wszystkich 
poziomach. Tutaj „przemawiać” mogą także obrazy, 
emocje, postawy, tony, mimika, muzyka i taniec. 
Teatr Forum został stworzony specjalnie dla grup, 
które doświadczają wykluczenia lub ucisku i mogą 
uczestniczyć w innych ofertach edukacji politycznej 
lub kulturalnej. Teatr Forum skupia się jednak na 
tych właśnie grupach. Wymaga to ze strony mo-
deratorów odpowiednio wrażliwej na dominację 
postawy.

Zarys
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8 O zmaganiach i sukcesach

Działanie:
Moderatorzy wyjaśniają cel ćwiczenia i metodę 
działania. Ideą jest wypracowanie perspektyw na 
obecne struktury nierówności w społeczeństwie 
z uwzględnieniem ich sprzecznych wymiarów. 
W ten sposób osiągnięte struktury równości 
mogą być postrzegane jako wynik zmagań. W 
ten sposób to, co jest postrzegane jako nie-
normalne, nielegalne i bezprawne, lub co jest 
postrzegane jako prawnie wykluczone, można 
zmienić, aby doprowadzić do bardziej sprawied-
liwych i równych relacji. Dlatego ta sesja ma na 
celu zebranie historii o zmaganiach, które miały 
znaczenie i przepracowanie tych historii.

2/ Moderatorzy muszą wcześniej zdecydować, 
czy:
a/ przekazać uczestnikom do opracowania goto-
we przykłady, lub
b/ zmotywować uczestników do wyboru 
przykładów z własnego środowiska.

Nawet, jeśli wybiorą opcję „b”, mogą nadal 
podawać przykłady dla ułatwienia: jeszcze nie 
tak dawno broniono parom gejowskim przeby-
wania w miejscach publicznych lub zawierania 
małżeństw, a kobietom posiadania własnych 
kont bankowych lub głosowania, biali mogli 
bezkarnie wyrażać się o osobach czarnoskórych 
w sposób obraźliwy lub fakt, że przez wiele lat 
nie było pielęgniarzy- mężczyzn lub elektryków-
kobiet. Ta lista jest nieskończona. Uczestnicy 
mogą również wybrać przykłady z innych kon-
tekstów, dla przykładu Rosa Parks w USA, Arab 
Spring, Nelson Mandela w Południowej Afryce, 
Solidarność w Polsce, Greta Thunberg, oraz 

inni, gdzie zwyciężała idea, iż odważne działanie 
może skutkować przeobrażeniami demokra-
tycznymi i z czego czerpiemy korzyści do dziś. 
Stąd, te działania wciąż są potrzebne i kreują 
zmiany w kierunku bardziej demokratycznych 
rzeczywistości w przyszłości.

Ćwiczenie rozpoczyna się w małych grupach 
(patrz rozdział dotyczący ćwiczeń i budowania 
małych grup poniżej). Każda grupa ma za zada-
nie przedstawić co najmniej trzy akcje /działania 
( z własnego doświadczenia, mediów lub innych 
źródeł), które skutecznie wpłynęły na określoną 
sytuację społeczną. Dla każdej historii grupa po-
winna przeznaczyć jeden arkusz papieru. Tutaj 
powinny znaleźć się odpowiedzi na następujące 
pytania: JAKĄ nierówną lub niesprawiedliwą 
strukturę kwestionuje walcząca strona? CO 
udało się osiągnąć? KTO doprowadził do zmia-
ny? JAK do tego doszło?

Po 40 minutach uczestnicy wracają na forum i 
umieszczając swoje prace w widocznym miej-
scu. Każda grupa krótko przedstawia zawartość 
arkusza. W oparciu o prezentacje moderatorzy 
ukierunkowują dyskusję na kwestię sprawczości 
w zmianie i kontekstów istotnych dla uczestni-
ków.

Cel(e):
• Uczestnicy wymieniają pogłębiają poglądy na 
temat konfliktowych stanów status quo
• Uczestnicy pogłębiają perspektywę, w jaki 
sposób można ułatwić zmianę 
• Uczestnicy przedstawiają pomysły różnych 
scenariuszy
Czas potrzebny:
80 minut

Materiał:
Arkusze papieru, marker
Metoda:
Małe grupy
Przygotowanie:
krąg krzeseł, warunki dla małych grup z 
arkuszami papieru oraz markerem; jeśli mode-
ratorzy wybiorą tę opcję, muszą przygotować 
materiał o zmaganiach do omówienia 

9 Mini Warsztat Przyszłości

Działanie:
Szkoleniowcy wyjaśniają metodę oraz 
podkreślają, że jest to bardzo skrócony mo-
del przyszłych warsztatów. Ponieważ chcemy 
rozważyć w bardzo krótkim czasie, co możemy 
zrobić, aby zmienić świat lub przynajmniej 
własne miejsce pracy (szkołę lub firmę), szybko 
musimy sformułować odpowiedzi na trzy pyta-
nia, które zostaną zadane. Dlatego nie jest istot-
na kompletność, ale spontaniczność kojarzenia. 
Wachlarz możliwości rozciąga się od konkret-
nych, drobnych zmian do abstrakcyjnych, które 
trudno zrealizować w ramach instytucji – w 
zależności od potrzeb uczestników.

Grupa seminaryjna jest dzielona na małe grupy 
robocze maksymalnie z pięcioma uczestnika-
mi (patrz rozdział o ćwiczeniach i budowaniu 
małych grup poniżej). Każda grupa otrzymuje 
duży arkusz papieru oraz marker do spisania 
wyników. Zespół udaje się do grup na początku 
każdej fazy i formułuje odpowiednie pytanie. 
Zespół powinien być gotowy na ewentualne 
pytania ze strony grup roboczych, ale zaws-
ze powinien zwracać uwagę, że to ich własne 
skojarzenia są ważne, a nie poprawność czy 
kompletność. 

Faza krytyki:
Pytanie: „Jakie formy dyskryminac-
ji i nierówności dominują i najbardziej 
przeszkadzają mi w mojej szkole lub firmie?” 
Każda grupa robocza ma 10 minut na zebranie 
odpowiednich słów kluczowych. 

Faza wyobrażenia:
Pytanie: „Jak mógłby wyglądać świat bez tych 
form dyskryminacji oraz nierówności? Jak 
wyglądałaby moja szkoła lub firma bez dys-
kryminacji oraz nierówności?“ Każda grupa 
robocza ma 20 minut do zebrania słów kluczy, 
tworzenie, pytanie, badanie lub wychodzenie 
z pomysłami. Każdy pomysł, niezależnie od 
tego, jak może być oceniany przez innych – jest 
zapisywany. W tej fazie nie liczy się efekt, ale 
puszczenie wodzy wyobraźni. 

Faza realizacji:
Pytanie: „Jaki mógłby być mój/nasz pierwszy 
krok w drodze do takiego świata lub szkoły/
firmy ?“ Każda grupa robocza ma 20 minut na 
zdefiniowanie, co jest faktycznie możliwe do 
osiągnięcia i należy liczyć się z tym, że w ocenie 
zespołu te kroki mogą okazać się bardzo małe. 

Ocena:
Wyniki grupy roboczej zostają przedstawione na 
forum i są wspólnie omawiane. W zależności od 
grupy można sformułować konkretne uzgodnie-
nia dotyczące sposobu wdrożenia wyników.

Cel(e):
• Uczestnicy formułują utopie
• Uczestnicy dostrzegają własne możliwości 
działania, 
• Uczestnicy planują pierwsze kroki, aby 
przenieść wyniki nauki do własnego kontekstu 
społecznego
Czas potrzebny:
90 minut

Materiał:
Tablica flipchart, marker, duże arkusze papieru, 
markery
Metoda:
Małe grupy, plenarna rozmowa
Przygotowanie:
-

[źródło: „Baustein zur nicht-rassistischen Bildungsarbeit“, DGB-Bildungswerk Thüringen]
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Finał
10A List do siebie

Działanie: 
Moderatorzy omawiają cel ćwiczenia. Uczest-
nicy piszą do siebie list z wrażeniami z semi-
narium i za około trzy miesiące w przyszłości. 
Pierwsza część pisma powinna zawierać od-
powiedzi na pytania retrospektywne typu: 
„to mnie zaskoczyło na warsztatach „ lub „to 
szczególnie mnie poruszyło“. Druga część 
pisma powinna odnosić się do tego, co wy-
niknie z tego na przyszłość. Kwestie takie jak 
„Chciałbym kontynuować pracę nad tym „, 

„Chciałbym wdrożyć to w mojej pracy „ lub 
„Chciałbym wymienić się pomysłami z innymi, 
aby zrealizować swoje cele „ powinny być tu 
wiodące. 

Następnie uczestnicy mają 25 minut, aby 
napisać swoje listy. Opcjonalnie, lider semi-
narium może wysłać listy pocztą w uzgod-
nionym dniu lub uczestnicy mogą je odebrać 
bezpośrednio po zajęciach. 

Cel(e):
• Uczestnicy podsumowują swoje odczucia w 
trakcie warsztatów 
• Uczestnicy wypowiadają się, jakie nadzieje 
wiążą z tymi warsztatami na przyszłość 
Czas potrzebny:
30 minut

Materiał:
papier, długopisy, koperty 
Metoda:
Krąg krzeseł
Przygotowanie:
miejsce do pisania dla każdego uczestnika

10B: Refleksje

Działanie: 
W rozmowie na forum, moderatorzy proszą 
uczestników o omówienie dwóch tematów. 
Najpierw retrospekcja: Co cię zaskoczyło pod-
czas warsztatów? I pytania o przyszłość: Jakie 

korzyści odniosłeś z warsztatów? Jakie masz 
nowe pomysły do zrealizowania? Co może 
utrudnić ich realizację? Jak sądzisz: z kim 
możesz współpracować? Moderatorzy zapisują 
przykłady na tablicy. 

Cel(e):
• Uczestnicy wyrażają swoje opinie i emocje 
towarzyszące w trakcie warsztatu
• Uczestnicy mówią o tym, co zyskują z war-
sztatów na przyszłość
Czas potrzebny:
45 minut

Materiał:
Tablica, marker
Metoda:
Krąg z krzeseł
Przygotowanie:
Otwarty krąg krzeseł

• Uczestnicy przedstawiają własne odczucia na temat warsztatów
• Uczestnicy mówią o tym, co wynoszą z warsztatów na przyszłość

Cele tej części: 

Część IV

Finał

10A List do siebie 10B Refleksje

11 Informacja zwrotna: Metoda pięciu palców
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Kciuk
To mi się bardzo podobało

11: Informacja zwrotna: Metoda pięciu paców

Działanie:
Uczestnicy proszeni są o udzielenie krót-
kiej, ale szczerej (co może również sugerować 
negatywną) informację zwrotną. Należy 
podkreślić, że uczciwa krytyka jest ważna dla 
moderatorów i wspiera doskonalenie warsztatu. 
W tym celu odbywa się szybka runda, w której 
każdy, kto chce, może powiedzieć coś o wszyst-
kich pięciu lub o poszczególnych punktach 
palców. Pytania wyjaśniono za pomocą obrazu 
dłoni (załącznik IV).

• Kciuk: Bardzo mi się podobało! Co zrobiłem 
najlepiej?
• Palec wskazujący: To można było zrobić lepiej! 
Na co mam zwrócić uwagę?
• Palec środkowy: Nie za bardzo mi się 
podobało! Co należy poprawić?
• Palec czwarty: Tak sobie! Jakie mam z tego 
największe korzyści?
• Mały palec: Kiepsko! Na co mam zwrócić 
uwagę następnym razem?

Moderatorzy notują punkty. 

Cel(e):
• Uczestnicy mogą krytykować lub docenić 
warsztaty 
• Moderatorzy gromadzą wskazówki , co 
należy poprawić następnym razem
Czas potrzebny:
20 minut 

Materiał:
tablica, wizerunek dłoni (kopia z załącznika IV 
lub po prostu rysunek na papierze)
Metoda:
Krąg krzeseł
Przygotowanie:
Otwarty krąg krzeseł

Palec czwarty 
To stąd wyniosę!

Mały palec 
Tego było za mało!

Palec środkowy 
To mi się niezbyt podobało!

Palec wskazujący 
To moglibyście zrobić lepiej!
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Ćwiczenia
RozgrzewkaBieganie po okręgach lub ósemkach

Rozgrzewka ruchowa, podczas której uczestnicy 
mają za zadanie biegać po okręgu (lub ósemce) 
wokół innych uczestników.

Uwaga:
W przypadku wszelkich ćwiczeń ruchowych, 
ważne jest zapewnienie, aby uczestnicy z 
ograniczoną sprawnością nie byli wykluczeni 
ani upokorzeni. 

Działanie:
Każda osoba wybiera sobie w myślach, bez 
oficjalnego ujawniania, drugą osobę. Po sygna-
le start, wszyscy muszą obiec jedno lub więcej 
kółek wokół wybranej osoby. Ponieważ wszyscy 

uczestnicy mają to samo zadanie, jest to trud-
niejsze niż się oczekuje, bo każdy jest w ciągłym 
ruchu. Kiedy komuś uda się wykonać zadanie, 
podnosi ramiona lub wyskakuje w powietrze i 
krzyczy „hurra“ lub coś podobnego (a najlepiej 
coś absurdalnego np. „ciasto truskawkowe“).

Zmiana:
Aby zwiększyć poziom trudności, uczestnicy 
mogą zostać poproszeni o wybranie dwóch 
osób wokół których powinni biegać w kształcie 
ósemki. 

Cele:
• „Obudzić się“
• Dobrze się bawić
• Aktywność poprzez ruch
Czas potrzebny:
5–10 minut

Materiał:
Muzyka opcjonalnie
Wielkość grupy:
dowolna
Miejsce:
Miejsce: duża przestrzeń, najlepiej na zewnątrz 

Powitania

Działanie:
Każdy porusza się swobodnie w pomieszcze-
niu. Na sygnał lidera gry, gracze pozdrawiają 
się, kiedy się spotykają. Zaczynają od zwykłego 
kiwnięcia głową lub pomachania ręką. Potem 

przechodzą do podania rąk, a w końcu uścisku. 
Inne przywitania podpowiadane przez lidera, 
to na przykład grzeczny ukłon, stuknięcie się 
pięścią lub dotknięcie się nosami.

Cele:
• „Obudzić się“
• “Przełamać lody”
• Dobrze się bawić
•Aktywność poprzez ruch
Czas potrzebny:
5–10 minut

Materiał:
brak
Wielkość grup:
dowolna
Miejsce:
Duża przestrzeń, najlepiej na zewnątrz

Wiatr wieje dla wszystkich, którzy...

Relaksujący start na rozpoczęcie projektu i 
poznanie wszystkich uczestników. To ćwiczenie 
również nadaje się dla grupy, w której wszyscy 
się już znają. 

Działanie:
Krąg z krzeseł jest ustawiany o jedno krzesło 
mniej niż liczba uczestników. Wszyscy siadają 
oprócz jednej osoby, która stoi w środku – jej 
celem jest zdobyć miejsce. Aby je zdobyć, uc-
zestnik w środku kończy zdanie zaczynające się 
od „Wiatr wieje dla wszystkich, którzy ...“, np. 
z „... lubią pływać“. Wszyscy ci, do których to 
zdanie się odnosi, powinni wstać i szukać nowe-
go miejsca. Podczas tej zmiany, osoba w środku 
również będzie starała się zająć wolne krzesło. 
Osoba, która pozostaje bez wolnego krzesła, 
zajmuje miejsce w środku i kończy zdanie jako 
następna. 

Oświadczenia nie powinny odnosić się do 
cech zewnętrznych, ale mogą odnosić się do 
następujących obszarów: hobby, ulubione jedze-
nie, cechy lub podobne. Członkowie zespołu po-
winni grać razem i są zapraszani do środka jako 
pierwsi. Jeśli uczestnicy są młodsi, upewnij się, 
że nie ma zbyt dużo przepychanek o pozycję.

Ewaluacja (opcjonalnie):
• Jak odbierasz to ćwiczenie?
• Co było interesujące w tym ćwiczeniu?

Zmiana:
To ćwiczenie można urozmaicić używając 
na przykład nazw 4-ch owoców. Członkowie 
zespołu najpierw przypisują każdej osobie jedną 
z 4 nazw owoców. Następnie osoba w środku 
woła jeden z czterech owoców, a uczestnicy 
zamieniają się miejscami. Jeśli są uczestnicy 
wielojęzyczni, to na przykład rodzaje owoców 
można przedstawić w języku polskim, angiel-
skim, niemieckim, włoskim, tureckim, arabskim 
itp. Nazwę „sałatka owocowa” może również 
wywołać osoba w środku. Wtedy wszyscy muszą 
się zamienić miejscami.

Uwaga:
Wyniki lub słowa kluczowe z tego ćwiczenia 
można w razie potrzeby omówić w innym miej-
scu seminarium.

Cele:
• Poznanie się 
• Zabawa, rozgrzewka
• Tworzenie przyjaznej atmosfery
• Zaakceptowanie „typowych“ oraz „nietypo-
wych“ preferencji
• W razie konieczności wprowadzenie tematu 
oraz zainicjowanie dyskusji (w zależności od 
orientacji pytań)

Czas potrzebny:
15-30 minut, w zależności od rozmiaru grupy
Materiał:
Brak
Rozmiar grupy:
Do 25 uczestników
Miejsce:
pomieszczenie z kręgiem krzeseł
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Ćwiczenia

Poszukiwanie kraju

Działanie:
Nazwy krajów są napisane na złożonych 
kawałkach papieru. Uczestnicy wyciągają kartkę 
papieru z torby lub małego pojemnika. Ludzie z 
krajów z tego samego kontynentu tworzą grupę. 

Zmiana:
Uczestnicy, których kraje były okupowane przez 
tę samą władzę kolonialną tworzą grupę:
• Laos, Wietnam, Mali, Maroko (Francuski; dla 
Maroko, Hiszpanii również jest poprawny).
• Namibia, Nowa Gwinea, Kamerun (Niemcy)
• Ghana, Afganistan, Australia (Wielka Brytania)
• Maroko, Peru, Porto Rico, Filipiny (Hiszpania)

Materiał:
Składane kartki papieru z 
nazwami krajów 

Czas potrzebny:
5 minut

Rozmiar grupy:
12 lub więcej uczestników

Gra atomiczna (atomic game)

Działanie:
Uczestnicy spacerują po pokoju w różnych, 
krzyżujących się kierunkach. Akompaniament 
muzyki nie jest konieczny, ale ożywi ćwiczenie. 
Następuje przerwa, moderatorzy wywołują 
numer, według którego wszyscy uczestnicy jak 
najszybciej formują się w grupy tego rozmiaru. 
Kiedy każdy znajdzie swoją grupę, modera-
torzy rozwiązują układ i po krótkim spacerze 
wywołują następny numer. Gra kończy się w 
chwili, kiedy pożądana liczebność grup do 
ćwiczenia zostaje osiągnięta (np. 3 lub 4 osoby w 
grupie roboczej).

Ćwiczenie z muzyką:
Muzyka jest włączona, wszyscy spacerują swo-
bodnie po pokoju. Po chwili moderator zatrzy-
muje muzykę i wywołuje numer. Po tym, jak 
uczestnicy zgromadzą się w grupy, muzyka jest 
włączana ponownie i uczestnicy znów zaczynają 
się przemieszczać, do następnego zatrzymania.

Zmiana w wersji aktywno-kreatywnej:
Tworzące się grupy powinny spontanicznie 
coś zaprezentować, np. samolot, lokomotywę, 
pralkę, zwierzę itd. ....

Materiał:
Brak (muzyka opcjonalnie)

Czas potrzebny:
dowolny

Rozmiar grupy:
12 lub więcej uczestników

Cukierki i słodycze

Puzzle

Poszukiwanie dźwięku

Działanie:
Różnokolorowe cukierki (tyle kolorów, ile jest 
grup do utworzenia oraz tyle cukierków, ilu jest 
uczestników) lub inne cukierki (np. Mini-Mars, 
Mini-Twix, Mini-Bounty) są rozdawane Uczest-
nikom. Wszyscy ci, którzy wybierają ten sam 
kolor cukierka lub taki sam cukierek tworzy 
grupę. 

Wskazówka:
Uczestnicy powinni wybierać kolor lub rodzaj 
cukierka wtedy, gdy nie mają wiedzy, że ten wy-
bór decyduje o podziale grupy; w przeciwnym 
razie cukierki lub słodycze powinny być ulo-
kowane w nieprzezroczystych torebkach , aby 
wybór był losowy!

Działanie:
Wytnij puzzle z pocztówek lub ilustracji (lic-
zba pocztówek lub ilustracji zależy od liczby 
grup). Każdy uczestnik otrzymuje jeden element 
układanki i musi znaleźć innych z pasującym 
elementem. Razem składają obraz, a następnie 
tworzą małą grupę do następnej fazy warsztatu. 

Wskazówka:
Obrazki mogą być powiązane tematycznie z 
seminarium lub treścią danej metody.

Działanie:
Niewielkie, nieprzezroczyste pojemniki zostają 
wypełniane różnym materiałem, np. piaskiem, 
ryżem, spinaczami do papieru, monetami, itd. 
Liczba pojemników odpowiada liczbie uczest-
ników. Jeśli tworzone są grupy 4 osobowe, to 4 
pojemniki muszą wydawać identyczny dźwięk 
podczas postrząsania (np. 4 pudełka z ryżem, 
4 pudełka z piaskiem, itd.). Potrząsając oraz 

słuchając, uczestnicy znajdują partnerów z po-
jemnikami, które generują ten sam dźwięk i w 
ten sposób grupują się. 

Ważne:
Nie może być widoczna zawartość pojemników, 
uczestnicy nie mogą ich otwierać i sprawdzać , 
co jest w środku.

Materiał:
Różne cukierki (zgodnie z 
liczbą uczestników, preferowa-
ny mały rozmiar grup)

Czas potrzebny:
5 minut

Rozmiar grupy:
9 lub więcej uczestników

Materiał:
pocięte pocztówki lub ilus-
tracje.

Czas potrzebny:
do momentu ułożenia puzzle 

Rozmiar grupy:
9 lub więcej uczestników

Materiał:
Szczelne pojemniki (blas-
zane, plastikowe) z różną 
zawartością, ilość zgodnie z 
liczbą uczestników 

Czas potrzebny:
5 minut

Rozmiar grupy:
9 lub więcej uczestników

[wszystko “Bildungsbausteine gegen antimuslimischen Rassismus“]

Budowanie małej grupy
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