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Europejski wymiar projektu
Program opiera się na francuskiej akcji Jouons la Carte de la Fraternité
prowadzonej przez La Ligue d’Enseignement od 2002 roku. Od 2016 roku
dzięki finansowaniu ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu
Erasmus + zyskał europejski wymiar. La Ligue d’Enseignement stał się
jego liderem, a partnerami Fundacja Szkoła z Klasą (Polska), Fundación
Cives (Hiszpania) i Centar Za Mirovne Studije (Chorwacja).
W 2019 roku nowym liderem programu został Centar Za Mirovne Studije
(Chorwacja), a do grona dotychczasowych partnerów dołączyły dwie nowe
organizacje: ARCI APS (Włochy) oraz Humanitas (Słowenia).
W Polsce szkoły po raz pierwszy wzięły udział w pilotażowej odsłonie
programu w roku szkolnym 2017/2018.
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Rola partnerów w projekcie:
CIVES (Hiszpania)

HUMANITAS (Słowenia)

Fundacja Cives to organizacja non profit
tworzona przez obywateli i obywatelki
uważających edukację za fundament
społeczeństw demokratycznych. Jej
głównym celem jest promowanie edukacji etycznej i obywatelskiej opartej na
wartościach demokratycznych, prawach
człowieka, szacunku i solidarności. Jej
najistotniejsze działania to z jednej
strony szkolenie nauczycieli i nauczycielek w zakresie demokratycznej edukacji
obywatelskiej i praw człowieka, a z drugiej
– promowanie obywatelstwa europejskiego poprzez inicjatywy przybliżające
mieszkankom i mieszkańcom UE jej
instytucje oraz przyczyniające się do konsolidowania bardziej partycypacyjnej
formy demokracji.

Centrum globalnego nauczania i współpracy
Humanitas to organizacja pozarządowa
założona w 2000 roku. Jej misją jest szerzenie świadomości na temat globalnych
wyzwań oraz wspieranie inkluzywności
i odpowiedzialności społecznej. Humanitas prowadzi edukację globalną
(Global Education – GE) oraz warsztaty
międzykulturowe dotyczące praw człowieka, uprzedzeń, stereotypów, mowy
nienawiści, dyskryminacji i migracji dla
uczniów i nauczycieli w szkołach. Poprzez
te warsztaty szerzy ideę solidarności oraz
kulturę dialogu i współpracy. Członkowie
organizacji są przekonani, że projekt BEST
jest zbieżny z podejmowanymi przez nich
działaniami i stanowi wartość dodaną do
ich własnych przedsięwzięć.

Cives czynnie uczestniczy w europejskich
projektach mających na celu szerzenie
i wymianę wiedzy z międzynarodowymi
organizacjami pozarządowymi z dziedziny
edukacji oraz pomoc i wzmacnianie więzi
wewnątrz zrzeszonego w organizacjach
europejskiego społeczeństwa obywatelskiego. W tym duchu fundacja Cives od
czterech lat bierze udział w projekcie Solidarność. Podaj dalej! przyczyniając się do
szerzenia solidarności jako kluczowego
elementu edukacji i europejskich społeczeństw. Ze względu na swój rozmiar
i czynny udział w licznych europejskich
sieciach zadaniem fundacji jest rozpowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów
działania projektu.

W ramach projektu Solidarność. Podaj
dalej! Humanitas współpracuje z 20–25
szkołami podstawowymi i średnimi
oraz szkolimy nauczycieli i nauczycielki
w zakresie analizy zdjęć i pisania listów.
W warsztatach pisania i fotograficznych
uczestniczy łącznie około 1500 uczniów
i uczennic, którzy piszą wiadomości
z wyrazami solidarności i wysyłają je na
pocztówkach do osób ze swojej społeczności. Ponadto w wybranych szkołach
organizacji wdraża działania społecznościowe, w których to młodzież podejmuje
decyzje.

Większość osób uczestniczących w programie bierze udział w akcji co roku. Szkole
z klasą udało się zbudować społeczność
nauczycielek i nauczycieli zaangażowanych w szerzenie solidarności w swoich
szkołach. Teraz stara się stworzyć silną
i chętną do działania społeczność programu Solidarność. Podaj dalej! na
poziomie europejskim. Zadaniem zespołu
Fundacji jest dbanie o rozwój grupy,
umożliwianie i wspieranie nawiązywania bezpośrednich kontaktów pomiędzy
osobami, a także organizacja spotkań
przedstawicieli szkół z różnych krajów.

W listopadzie 2021 roku Humanitas organizuje międzynarodową
konferencję w Lublanie, w czasie której
nauczyciele i edukatorzy ze wszystkich
krajów partnerskich będą mogli wymienić się doświadczeniami. Ze względu na
długoletnią praktykę w stosowaniu narzędzi ewaluacyjnych, zwłaszcza w ramach
projektów DEAR, Humanitas odpowiada
również za koordynację sprawozdań ze
śródokresowej i końcowej ewaluacji projektu.

www.szkolazklasa.org.pl
www.facebook.com/fundacjaszkolazklasa

Jego sukces w Hiszpanii dowodzi po raz
kolejny istnienia szerokiej społeczności
nauczycielskiej zaangażowanej w edukację
obywatelską otwartą na wdrażanie innowacyjnych narzędzi pedagogicznych w celu
wspierania uczniów i uczennic w rozwijaniu krytycznego myślenia i stawaniu
się odpowiedzialnymi i tolerancyjnymi
obywatelkami i obywatelami. Nieustannie działamy na rzecz edukacji zdolnej
osiągnąć ten cel!

FUNDACJA SZKOŁA
Z KLASĄ (Polska)
Do programu Solidarność. Podaj dalej!
przystąpiła w 2016 roku, na zaproszenie francuskiego partnera, widząc w tym
działaniu mądrą, edukacyjną odpowiedź
na problem rosnącej polaryzacji, braku
tolerancji i dyskryminacji, obecny zarówno
w szkole, jak i w codziennym życiu. Programy Fundacji Szkoła z Klasą od 2002
roku wspierają rozwój kompetencji XXI
wieku i kształcą młodych ludzi na świadomych i aktywnych obywateli. Fundacja
pomaga szkołom stać się miejscami przyjaznymi, otwartymi i zaangażowanymi
w rozwiązywanie problemów społecznych,
wspierającymi różnorodność, w których
panują relacje oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
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ARCI (Włochy)
Arci APS to założona w 1957 roku włoska
organizacja działająca na rzecz awansu
społecznego. Jej zasięg obejmuje terytorium całego kraju. Liczy około miliona
członków i członkiń, składa się z 17
komitetów regionalnych, 115 komitetów
lokalnych oraz 4 400 klubów rekreacyjnych i kulturalnych. Główne obszary
działania to:

~ Kultura: misją Arci jest organizo-

wanie wydarzeń rekreacyjnych
i kulturalnych (muzyka, literatura,
taniec, teatr, festiwale filmowe, kursy,
programy kulturalne, itp.).

~ E dukacja, szkolenie i badania:

w zakres tego obszaru wchodzą
zarówno zagadnienia kulturowe
(muzyka, zajęcia teatralne, literatura,
wideo, języki, itd.), jak i społeczne
(doraźne szkolenia dla konkretnych
odbiorców, np. koordynatorów społecznych, międzykulturowych).

~ M igracja, prawo do ubiegania się

o azyl i zwalczanie wszelkich form
dyskryminacji i rasizmu: kampanie
informacyjne i szerzące świadomość,
wspieranie migrantów i migrantek,
wsparcie ich samoorganizacji.

ARCI łączy hasła „kultura” i „społeczeństwo”,
by prowadzić włączające i międzykulturowe działania społeczne skierowane
do wszystkich obywateli i obywatelek,
zarówno pochodzenia włoskiego, jak
i innego, migrantów i migrantek,
uchodźców i uchodźczyń, ze szczególnym
uwzględnieniem osób w nieuprzywilejowanej sytuacji ekonomicznej, społecznej
i kulturowej. Przez ostatnie pięć lat Arci
przeprowadziło w szkołach znaczną
liczbę działań edukacyjnych wspierających kompetencje społeczne uczniów
i uczennic. Motywem przewodnim działań z udziałem młodzieży jest uczenie
jej poszanowania różnorodności i walki
z dyskryminacją osób pochodzących
z innych miejsc poprzez dekonstrukcję stereotypów i obalanie przekonań
opartych na ignorancji i strachu. Dlatego

projekt Solidarność. Podaj dalej! jest
całkowicie zgodny z priorytetami Arci
i stanowi wspaniałą okazję do dalszych
dyskusji, wspólnego rozwoju i promowania wartości wspólnotowych.
www.arci.it
www.facebook.com/IscrivitiallArci
www.instagram.com/arcinazionale

CPS (Chorwacja)
Centre for Peace Studies (Centrum
Badań nad Pokojem) to organizacja społeczeństwa obywatelskiego zajmująca się
ochroną praw człowieka i dążąca do zmian
społecznych opartych na wartościach
demokracji, antyfaszyzmu, niestosowania
przemocy, budowania pokoju, solidarności i równości. Cele te realizuje poprzez
aktywizm, edukację, badania, rzecznictwo
i bezpośrednie wsparcie. Współpracuje ze
społecznościami, inicjatywami, organizacjami, mediami, instytucjami i osobami
prywatnymi w Chorwacji i zagranicą.
Wizją CPS jest solidarne, otwarte i niestosujące przemocy społeczeństwo, którego
instytucje zapewniają pokój, stabilność
społeczną, polityczną i ekonomiczną, równość oraz wolność wszystkich obywateli
i obywatelek. Uwzględniając zachowanie
równowagi między naszym istnieniem
a środowiskiem naturalnym, jego członkowie i członkinie biorą czynny udział
w podejmowaniu decyzji, zarządzaniu
dobrem wspólnym i rozwoju swoich społeczności.
Koordynowanie przez ostatnie dwa
lata projektu Solidarność. Podaj dalej!
w ramach Erasmus+ przyczynia się do
realizacji misji i wizji CPS. Daje możliwość pracy nad delikatnymi i złożonymi
zagadnieniami ze szkołami, młodzieżą
i jej lokalną społecznością, by rozwijać
ich zdolność do wprowadzania zmian,
sprawiedliwości społecznej i solidarności.
www.cms.hr
www.facebook.com/CentarzaMirovneStudije

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
(Francja)
Ligue de l’enseignement to jedna
z największych francuskich organizacji
zajmujących się edukacją nieformalną.
Powstała w 1866 roku Liga ma na celu
zapewnienie dostępu do edukacji
wszystkim, niezależnie od wieku, pochodzenia społecznego czy etnicznego.
Działa również na rzecz promocji świeckiego społeczeństwa, solidarności wśród
obywateli i obywatelek oraz aktywności
obywatelskiej. 103 federacje wchodzące
w skład Ligue de l’enseignement oraz
30 000 organizacji członkowskich prowadzi działania w obszarach kultury,
edukacji i kształcenia ustawicznego, kultury i mediów, pracy społecznej, działań
rekreacyjno-wychowawczych, środowiska i zrównoważonego rozwoju, sportu
dostępnego dla wszystkich oraz międzynarodowej solidarności.
Ligue de l’enseignement odpowiada za
pakiet roboczy „Europejskie działania
edukacyjne”, obejmujący koordynację
doboru fotografii, stworzenie pakietu
nauczycielskiego oraz przygotowanie
i monitorowanie wdrażania akcji w sześciu krajach.
www.laligue.org
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20 lat historii programu
Inicjatywa powstała
w południowo-wschodniej
Francji, w regionie
Rodano-Alpejskim
Od początku lat 90. osiem federacji
zrzeszonych w Ligue de l’enseignement
regionu Rodano-Alpejskiego aktywnie
uczestniczyło w realizacji tygodni edukacji antyrasistowskiej. Nawiązały bliską
współpracę z szkołami, by proponować im
konkursy pisania antyrasistowskich haseł,
co zaowocowało pierwszą edycją plakatów
w latach 1995-–1997, pierwszymi „notatnikami solidarności” (1998–1999), a także
pierwszymi swobodnymi wypowiedziami
zarejestrowanymi i zaprezentowanymi na
Targach Edukacyjnych w 1999 roku.
Wszystkie te propozycje łączyła idea
powiązania edukacji obywatelskiej,
możliwości wyrażania się młodych ludzi
i ich relacji z wrażliwością i artystycznym
ujęciem. Aby prowadzone działania
wywierały rzeczywisty wpływ, federacja
regionu Rodano-Alpejskiego postanowiła
w 1999 roku wdrożyć nową inicjatywę
– „A co, gdyby pokazać solidarność?”. Rozesłane w jej ramach „20 000 pocztówek
przeciwko rasizmowi” objęło swoim zasięgiem 100 000 osób (młodzież szkolną,
rodziców i rodziny, a także samych odbiorców i odbiorczynie kartek).

Prosty i atrakcyjny pomysł
Akcję zainspirowała sztuka poczty. Federacje podzieliły się pracą w taki sposób,
żeby każda z nich znalazła w swojej okolicy artystkę lub artystę-wolontariusza
skłonnego przygotować ilustrację zgodną
z tematem przewodnim „podkreślania
zalet solidarności w walce z rasizmem”.
Osiem wzorów pocztówek wydrukowano
w 2500 egzemplarzach każdy.
W grudniu 1999 roku 20 000 pocztówek trafiło w ręce federacji, które
skontaktowały się ze szkołami, by znaleźć nauczycielki i nauczycieli gotowych
dopilnować wprowadzenia czterech zasad
programu:

~ Szerzyć świadomość na temat tolerancji i solidarności poprzez ilustracje na
kartkach pocztowych.

~ Przygotowywać młodzież do pisania.
~ Uszanować zasadę listu w butelce, co

oznacza, że kartki trafiają do losowych
odbiorców.

~ Przypilnować wspólnej daty wysłania

kartek: 21 marca, w Międzynarodowy
Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową.

Jednocześnie przedstawiciele organizacji
z poszczególnych departamentów skontaktowali się z francuską pocztą, by z jej

pomocą zorganizować wspólne wysyłanie
kartek w ramach zajęć lekcyjnych.
Ostatecznie w akcji wzięły udział 434
szkoły, a 24 941 uczniów i uczennic
napisało i wysłało pocztówki (w niektórych klasach napisano i przygotowano
ilustracje na blisko 5000 dodatkowych
kartek). Około 3 000 odbiorców przesłało
otrzymane kartki do federacji, by wszystkie zostały zgromadzone we wspólnych
archiwum na płycie CD-ROM, zawierającym ponad 3 000 wiadomości od dzieci.
Odbiorcy i odbiorczynie kartek często
załączali gratulacje i słowa zachęty dla
federacji.
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Zaraźliwa akcja i jej ciągła
ewolucja
W 2002 roku zakres projektu znacznie się
rozszerzył. W regionie Rodano-Alpejskim
rozprowadzono 34 000 pocztówek, a 22
inne departamenty we Francji zamówiły
łącznie 70 000 kartek. Liczba ponad 100
000 pocztówek pozwala szacować liczbę
osób, do których akcja dotarła, na pół
miliona. Możliwa do oderwania część
kartki pozwala odbiorcy odesłać odpowiedź (w regionie Rodano-Alpejskim
otrzymano około 15% odpowiedzi). Po raz
pierwszy na kartkach pojawiły się fotografie i zdecydowano się na format pocztówki
ze składanymi skrzydełkami.
W 2004 roku została podpisana umowa
pomiędzy federacją regionu Rodano-Alpejskiego a Ligue de l’enseignement,
która przejęła zamówienia federacji
spoza regionu (udział wzięły łącznie 32
departamenty). W czerwcu powołano
krajowy komitet sterujący – miał on za
zadanie przygotować akcję na rok 2005.
Przy wyborze zdjęć komitet postanowił
podjąć współpracę z agencją Tendance
Floue. Należą do niej fotografowie z całej
Europy podejmujący wybory etyczne
zbieżne z wartościami istotnymi dla Ligi.
W celu wsparcia programu zorganizowano
krajowe spotkanie kierowników poszczególnych departamentów.

Ponadto został opracowany 20-stronicowy pakiet edukacyjny, udostępniony
nauczycielom i edukatorom. Pakiet ten
kładł większy nacisk na istotność procesu
analizy zdjęć: w wydaniu z 2007 roku
odczytywaniu obrazów poświęconych było
5 z 24 stron, a w wydaniu z roku 2014
było to już 14 z 24 stron. Po raz pierwszy
do pakietu dołączono szczegółowy arkusz
przykładowy.
Oprócz 150 000 pocztówek wydrukowano
30 000 ulotek.
W 2008 roku inicjatywa otrzymała
swoją obecną nazwę: Solidarność. Podaj
dalej!, oraz podtytuł: „Tysiące pocztówek
przeciwko rasizmowi”. W tym działaniu
uczestniczyło 65 federacji, które zamówiły
185 000 kartek.

Europejski wymiar
projektu i rozszerzenie
tematyki
Projekt stał się ogólnoeuropejski w 2017
roku, dzięki partnerstwu z trzema organizacjami z Chorwacji, Hiszpanii i Polski. Aby
zwiększyć widoczność projektu, który każdego roku dociera do 120 000 młodych
ludzi we Francji, przygotowano europejską
wystawę oraz krótki film na temat edycji z 2019 roku, zawierający wypowiedzi
uczniów i ich nauczycieli.
Od 2020 roku w projekcie BEST (Building
/ Let’s replay the Fraternity card in Europe)
uczestniczy sześć krajów: Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Słowenia, Polska i Francja.
Szóstka partnerów postanowiła poszerzyć
zakres tematyczny do: rasizmu i dyskryminacji, nierówności społecznych, zmian
klimatycznych, zdrowia psychicznego,
solidarności i migracji oraz równości płci.
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Opis działania
Program Solidarność. Podaj dalej! opiera się na prostym pomyśle: jest jak wysłanie listu w butelce.
Już od 18 lat 21 marca, w Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową, dzieci i młodzież
we Francji wysyłają kartki pocztowe do losowo wybranych osób. Od czterech lat do akcji dołączają
szkoły z innych krajów, w tym z Polski.
Na pierwszej stronie kartek umieszczone są
zdjęcia wybrane specjalnie z myślą o celu
programu, jakim jest zwiększanie świadomości różnorodności społecznej. Z kolei
na drugiej stronie pocztówki uczestnicy
zapisują własne wiadomości wyrażające
solidarność, które tworzą podczas warsztatów pisarskich. Adresaci i adresatki mogą
odpisać autorom i autorkom, wykorzystując załączoną kartkę zwrotną. Odpowiedzi
wysyłane są do organizatorów programu,
a stamtąd trafiają do młodych nadawców

i nadawczyń. Fundacja Szkoła z Klasą wyśle
za darmo gotowy zestaw kartek pocztowych
każdej instytucji, która będzie zainteresowana udziałem. Program uwrażliwia dzieci
i młodzież (a także odbiorców pocztówek)
na różnorodność naszego społeczeństwa,
zachęca też do refleksji nad własnymi
poglądami oraz uprzedzeniami dotyczącymi
statusu materialnego, stylów życia, migracji,
różnych modeli rodziny, relacji międzypokoleniowych i innych zagadnień. Co roku
uczestnicy i uczestniczki programu wysyłają

tysiące kartek do nieznajomych: w 2018
roku było ich 120 tysięcy. Dzięki temu tworzą się niezwykłe relacje oparte na dialogu
i wrażliwości na drugiego człowieka. Sukces
ten opiera się na zaangażowaniu pedagożek i pedagogów, którzy chcą podejmować
z podopiecznymi tematy takie jak solidarność, równość i różnorodność. Niniejszy
podręcznik stworzyliśmy, by wesprzeć osoby
chcące włączyć się w to działanie.

CELE DZIAŁANIA
Głównym celem programu jest ZAANGAŻOWANIE MŁODYCH LUDZI W DYSKUSJĘ
o różnorodności społecznej, dyskryminacji
i różnych perspektywach widzenia rzeczywistości.

CELE SZCZEGÓŁOWE
POKAZANIE MŁODYM, JAK CZYTAĆ
OBRAZY, aby potrafili dostrzegać i interpretować sensy zawarte w przekazach
wizualnych – wszechobecnych we współczesnym świecie.
ROZWIJANIE KRYTYCZNEGO MYŚLENIA
I WYOBRAŹNI przez dyskusję o wartościach, poglądach i emocjach. Właśnie do
tych trzech elementów dzieci i młodzież
odnoszą się w wiadomościach, które samodzielnie piszą i wysyłają.

ZASTOSOWANIE ZDOBYTEJ WIEDZY
W PRAKTYCE przez napisanie i wysłanie
własnej wiadomości bezpośrednio do nieznajomego adresata. Działanie to zmniejsza
dystans społeczny, buduje postawę
zaangażowania oraz pomaga osobom
uczestniczącym zrozumieć wartość solidarności, równości, sprawiedliwości i szacunku.
SZERZENIE PRZESŁANIA SOLIDARNOŚCI
przez skontaktowanie się z losowo wybranymi adresatami, nawiązanie relacji z nimi
oraz zachęcenie ich do odpowiedzi – podzielenia się swoją opinią.

1. Warto pamiętać o tym, że to tylko jedno z wielu świąt, które możecie wykorzystać do pracy w uczniami i uczennicami jako okazję do wysyłania kartek.

2. Obejrzyj jak akcja została przeprowadzona w różnych krajach europejskich, w tym w Polsce: www.bit.ly/fraternitycard
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Jak wysłać kartkę
– krok po kroku
01 | OGLĄDANIE ZDJĘĆ
I ROZMOWA O ICH
PRZESŁANIU
Omówienie zdjęć i szczera rozmowa na ich
temat są punktem wyjścia do tworzenia
przez uczniów wiadomości zamieszczanych później na kartkach pocztowych.
Twoją rolą jako edukatora lub edukatorki
jest przeprowadzenie zajęć w taki sposób,
żeby młodzież dostrzegła znaczeniową
wielowymiarowość zdjęć, mogła wymienić
się poglądami, zmierzyć się z własnymi
stereotypami i uprzedzeniami oraz figurą
Obcego.
S. 36 | ANALIZA ZDJĘĆ
S. 72 | Słownik pojęć – analiza obrazu
S. 43 | Scenariusz warsztatów
– analiza zdjęć

02 | GRY SŁOWNE
I TWORZENIE WIADOMOŚCI
W tym ćwiczeniu zdjęcie stanowi podpowiedź w procesie pisania. Istnieje
wiele możliwych inspiracji do tworzenia
własnych tekstów: emocje towarzyszące
odbiorowi fotografii, dyskusja z rówieśnikami, osobiste historie i wartości. Twoim
zadaniem jest uważne prowadzenie dzieci
w trakcie zajęć z pisania tekstów oraz podczas prezentacji (dzielenia się gotowymi
pracami). Warsztat pisarski stymuluje
wyobraźnię i kreatywność młodych osób
oraz daje im przestrzeń, w której mogą
stworzyć niepowtarzalne, a zarazem
uniwersalne przesłanie do innych. Wskazówki skonstruowane są w taki sposób, by
pomóc uczniom i uczennicom w wyborze
formy tekstu.
S. 49 | Czym jest warsztat pisarski?
S. 53 | Propozycje warsztatów
pisarskich

03 | POSZUKIWANIE
ADRESATÓW i ADRESATEK
Dzieci wybierają osoby, którym wyślą kartki,
korzystając – jeśli to możliwe – z drukowanych książek teleadresowych. Mogą
także w ogóle nie adresować swoich kartek
i skorzystać ze wsparcia lokalnych oddziałów Poczty Polskiej: poprosić o wrzucenie
kartek do losowo wybranych przez listonoszy skrzynek (tę metodę zastosowało
wiele szkół w poprzedniej edycji projektu
w Polsce). Niezależnie od sposobu wyboru
adresatów warto poświęcić chwilę na to,
by dzieci wyobraziły sobie potencjalnego
odbiorcę akcji. Wysiłek włożony w stworzenie mentalnego obrazu adresata (mimo że
ten ostatni najprawdopodobniej pozostanie anonimowy) pomoże uczniom dostrzec
wyjątkowość otaczających nas osób.
ODSETEK ODPOWIEDZI
Ważne, by przygotować młodych ludzi na
to, że adresaci mogą nie odpowiedzieć
na otrzymane wiadomości. Zazwyczaj na
jedną klasę szkolną przypadają nie więcej
niż dwie lub trzy odpowiedzi. Warto uświadomić dzieciom, że to i tak dużo. Wskaźnik
odpowiedzi przy losowych wysyłkach na
masową skalę zwykle wynosi poniżej
jednego procenta! Indywidualne decyzje
adresatów dotyczące tego, czy odpowiedzą
nadawcom, w żadnym stopniu nie świadczą
o wartości przeprowadzonej akcji. Warto
też podkreślić zbiorowy wymiar działania:
wiele osób zdobędzie nową wiedzę i świadomość, nawet jeśli nie będą mogły czy
chciały odpowiedzieć. Czasami zdarza się
też, że adresaci zwlekają z odpowiedzią
kilka miesięcy. Aby przygotować młodzież
na taką sytuację polecamy przeprowadzić
ćwiczenie wstępne Kto przeczyta moją
kartkę w rozdziale Czym jest warsztat
pisarski?, a pod koniec działania pokazać
uczniom pozytywny wpływ projektu niezależny od liczby otrzymanych odpowiedzi
(ćwiczenia Omówienie i podsumowanie
projektu z młodzieżą).

04 | PRZEPISANIE
WIADOMOŚCI NA KARTKĘ
POCZTOWĄ
Aby wiadomość zrobiła jak największe
wrażenie, warto szczególną uwagę zwrócić
na estetykę zapisu oraz zadbać o jasność
przekazu. Nie należy jednak ograniczać
ani narzucać formy wiadomości. Wszystkie
konwencje są właściwe: rysunki, kaligrafia, ozdobne litery, kaligramy, kolaże itp.

05 | WYSYŁANIE KARTEK

Aby chronić dane osobowe nieletnich, upewnij się, że kartki
podpisane są tylko pierwszymi
imionami uczniów. Ważne jest
jednak wskazanie klasy i szkoły
– dzięki temu organizator projektu będzie mógł przesłać
otrzymane odpowiedzi właściwym instytucjom.
Przed wysłaniem pocztówek można ponumerować znajdujące się na nich teksty:
umożliwi to powiązanie ewentualnej
odpowiedzi z konkretną wiadomością
wysłaną przez ucznia lub uczennicę.
Kartki, których używamy w projekcie, nie
mają typowego formatu pocztówkowego;
są składane na trzy części. Ważne więc,
by przed wysłaniem kartek docisnąć linie
zgięcia twardym przedmiotem, a nawet
skleić krawędzie taśmą. Dzięki temu
kartka nie rozklei się w drodze do adresata.
Naklejenie znaczka (wystarczy najtańszy)
jest zadaniem nadawcy. Zależnie od sytuacji zdobycie funduszy na znaczki może
należeć do zadań osoby opiekującej się
grupą; możliwa jest też sytuacja, w której
każde z dzieci zdobywa znaczek.
WZMACNIANIE PRZEKAZU: KONTAKT
Z LOKALNĄ PRASĄ
21 marca, w Międzynarodowy Dzień Walki
z Dyskryminacją Rasową, warto skorzystać z okazji, by nagłośnić ideę tolerancji

9
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i solidarności. Jeśli lokalna prasa poświęci
temu tematowi uwagę, przygotuje to
miejscową społeczność na Wasze działanie i wzmocni jej efekt, zwiększy też
szanse na otrzymanie odpowiedzi. Jest
to również okazja do poruszenia tematu
równości i różnorodności. Na tydzień przed
akcją warto wysłać do gazet komunikat
prasowy i zaprosić dziennikarzy na wydarzenie, które zorganizujecie w dniu wysyłki.
Lokalna prasa może obserwować i relacjonować także ostatnie przygotowania
i nadawanie kartek na poczcie. Dobrze, gdy
dzieci i młodzież mogą uczestniczyć w tych
kontaktach – dzięki temu dowiedzą się
więcej o roli oraz sposobie pracy mediów.

06 | OMÓWIENIE
I PODSUMOWANIE
PROJEKTU Z MŁODZIEŻĄ:
Udział w akcji Solidarność. Podaj dalej! to
dla uczniów i uczennic proces edukacyjny,
któremu towarzyszą emocje, przemyśle-

~ przykłady wysłanych tekstów (dwa lub

nia, nowe doświadczenia pracy w grupie.
Ważne, by praca w projekcie została przez
młodzież omówiona i podsumowana,
a uczestnicy dostrzegli wpływ podjętych
działań niezależnie od tego, czy otrzymają
odpowiedzi na kartki.

trzy na grupę w zupełności wystarczą),

~ kopie artykułów z lokalnej prasy,
~ liczba wysłanych kartek pocztowych

(pozwoli to prowadzić statystyki akcji
w Polsce i określić jej wpływ).

S. 65 | Omówienie i podsumowanie
projektu z dziećmi i młodzieżą

07 | ODPOWIEDZI NA
KARTKI I EWALUACJA
DZIAŁAŃ
Jeśli zdarzy się, że wasza grupa dostanie
niewiele odpowiedzi, można potraktować
to jako punkt wyjścia do dyskusji w klasie. Ważne jest, by wszyscy mogli wyrazić
swoje emocje (także frustrację) oraz zadać
pytania. Po zakończeniu akcji prosimy
o przesłanie do Fundacji Szkoła z Klasą
następujących informacji, które pozwolą
podsumować wyniki projektu:

ADRES
do wysyłania odpowiedzi

EDUKACJA / RÓWNOŚĆ / RÓŻNORODNOŚĆ

SOLIDARNOŚĆ . PODAJ DALEJ!
Kartka, którą trzymasz w ręku, napisana została przez młodego człowieka w ramach projektu Solidarność. Podaj dalej!
Otrzymałeś/otrzymałaś ją zupełnym przypadkiem – Twój adres został wybrany losowo. Przeczytaj tę wiadomość
i, jeśli możesz, odpisz na nią.
Nie zyskasz nic poza momentem wspólnej reﬂeksji. Nie musisz też poświęcać niczego poza odrobiną swojego czasu.

Dziecko, młody człowiek od którego dostałeś/dostałaś tę kartkę w geście solidarności, chce podzielić się z Tobą
swoim punktem widzenia oraz nawiązać dialog.

W tym roku podobne pocztówki otrzymują od dzieci mieszkańcy Hiszpanii,
Francji, Słowenii, Włoch i Chorwacji. Opis projektu, a także wszystkie zdjęcia
wykorzystane w tym roku na kartkach pocztowych, możesz znaleźć
na stronie internetowej: www.szkolazklasa.org.pl/programy/solidarnosc-podajdalej/

ZACHOWAJ

Build European Solidarity Today
(BEST) est un p rojet Erasmus +

Tu wpisujemy
TEKST
stworzony
przez osobę
uczestniczącą
Autor/
Autorka
tekstu

ADRES
wybrany
przez osobę
uczestniczącą

Z góry dziękujemy za czas, który poświęcisz na napisanie odpowiedzi i odesłanie pocztówki do Fundacji Szkoła z Klasą,
organizatora projektu, najszybciej jak możesz. Wystarczy, że oderwiesz dolną część pocztówki i nakleisz znaczek –
adres zwrotny już jest wpisany. Wszystkie odpowiedzi zostaną od razu przekazane autorom i autorkom pocztówek.

Imie˛:…………………………………… Placówka :………………………….………………………….
Klasa :…………………………......... Kod pocztowy :………………………….………………………….
Prosimy o przesłanie odpowiedzi przed końcem czerwca 2021 roku.

Twoja odpowiedź:

ADRES
Fundacji
Szkoła z Klasą

ODEŚLIJ
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Tutaj powinno
znaleźć się
WYŁĄCZNIE
pierwsze imię
dziecka
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Przewodnik dla uczniów
i uczennic – o projekcie
krok po kroku
PO CO WYSYŁAMY KARTKI?
Razem z pocztówką wysyłacie przekaz o solidarności z adresatem lub adresatką. Zapraszacie ich
też do zastanowienia się nad swoim sposobem myślenia i poglądami oraz do działania na rzecz
bardziej tolerancyjnego społeczeństwa.

01 | OGLĄDAMY
I ANALIZUJEMY ZDJĘCIA
Podczas warsztatu wspólnie przyjrzycie się
z bliska ośmiu zdjęciom, zastanówicie się
nad nimi, będziecie dyskutować o swoich
wrażeniach i poglądach, zadawać pytania, skupiać się na pracy fotografów i na
tym, co chcieli przekazać. Dowiecie się, że
zdjęcie można rozumieć na różne sposoby
i że istnieje więcej niż jedna interpretacja
fotografii.

02 | ZASTANAWIAMY SIĘ,
JAK POSTRZEGAMY INNYCH.
BADAMY STEREOTYPY
Zapraszamy waszą grupę do refleksji
na tematy poruszone przez autorkę lub
autora zdjęcia. Porozmawiacie o tym, jak
postrzegacie innych ludzi i miejsca. Potem
popracujecie nad stereotypami i uprzedzeniami, które mogą się przy tej okazji ujawnić.

~ Czy wiecie, skąd wzięły się te myśli?

Jakie doświadczenia, wiadomości,
wartości i normy wpływają na wasze
postrzeganie ludzi, miejsc, zdarzeń?

~ C zy rozumiecie, skąd się biorą ste-

reotypy i uprzedzenia, jakie czynniki
wpływają na ich powstawanie? Dlaczego i w jaki sposób inni ludzie je
wzmacniają?

03 | PISZEMY WIADOMOŚCI

Następnie dostaniecie pocztówkę z jednym z ośmiu zdjęć i napiszecie na ich
odwrocie wiadomości do nieznanych adresatów. Pomogą wam w tym ćwiczenia, które
wykonacie podczas warsztatu pisarskiego.
Wykorzystując swoje pomysły, stworzycie brudnopisy, a następnie przepiszecie
gotowe wiadomości na pocztówki. Możecie
je też dowolnie ozdobić i pokolorować. Podpiszecie się tylko imionami.

04 | WYSŁANIE KARTEK
Należy:

~ złożyć kartkę tak, aby nie otworzyła się
w drodze do adresata,

~ z aadresować kartkę, bądź ustalić

z urzędem pocztowym, że listonosze
dostarczą niezaadresowane kartki do
losowo wybranych osób,

~ nakleić znaczek i wysłać!
…A CO POTEM?
Zakończyliście najważniejszą część akcji:
podzieliliście się swoim punktem widzenia i wysłaliście kartki w świat jak listy
w butelce. Przed wami jeszcze wspólne
omówienie projektu i oczekiwanie na
odpowiedź. Pamiętajcie, że czasem adresaci odpowiadają po jakimś czasie, czasami
też nie odpowiadają wcale. Jak myślicie,
dlaczego tak się dzieje?

11
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Przykłady lokalnych akcji
solidarnościowych
Aktywne zaangażowanie w życie lokalnych społeczności poprzez zaplanowane działania pomaga
uczniom i uczennicom przejść od analizy problemu do podejmowania konkretnych kroków.
Pod okiem nauczycieli i wychowawców młodzież pracuje nad zidentyfikowaniem lokalnych
problemów oraz planowaniem, organizowaniem i przeprowadzaniem działań solidarnościowych,
nawiązując tym samym bliższą i bardziej realną więź ze swoją społecznością. Działania te mają
również zachęcić szkoły do większej otwartości na lokalną społeczność. Celem akcji jest tworzenie
otwartych na dialog społeczności.
Oto kilka przykładów działań lokalnych:

Młodzież i dzieci z Rijeki jednoczą się
przeciwko nierównościom!
Aby stworzyć bardziej sprawiedliwe społeczeństwo, musimy wspierać tych, którzy mają mniej możliwości, zapewnić im przestrzeń
i szanse na rozwijanie się i realizowanie tkwiącego w nich potencjału. W celu zapewnienia stymulującego środowiska dzieciom
w trudniejszej sytuacji społecznej i ekonomicznej, Centrum Kultury

Dialogu realizuje projekt „Moje miejsce pod słońcem” mający na
celu ograniczanie dziedziczenia ubóstwa.
Uczniowie i uczennice w Pierwszego Chorwackiego Liceum w Rijece
wspólnie z dziećmi objętymi programem uczestniczą w działaniu
społecznym poprzez wspólne uczenie się i tworzenie plakatów eksponowanych w miejskich przestrzeniach publicznych. W pierwszym
tygodniu czerwca 2021 roku w witrynach sklepowych na Korzo,
głównej ulicy chorwackiego miasta Rijeka, została zaprezentowana
wystawa na temat solidarności i tolerancji. Z jednej strony pozwoliło
to dzieciom i młodzieży zbliżyć się do siebie i zniwelować różnice
wynikające z dorastania w odmiennych środowiskach społecznych,
a także różnice edukacyjne. Z drugiej – umożliwiło zaangażowanie
innych obywateli i obywatelek oraz refleksję na temat istotności
działania na rzecz ogólnego dobrostanu społeczeństwa.

„Porozmawiajmy o czymś ważnym”3
Akcja społeczna dotyczyła ekologii i tolerancji i polegała na przeprowadzeniu dwóch warsztatów w klasach 2 (9 lat) przez uczniów
i uczennice z klasy 6 (13 lat). W zajęciach wzięły udział 33 osoby.
Pierwsze spotkanie dotyczyło zmian klimatycznych i dbania o środowisko. Osoby uczestniczące podawały przykłady dbania o Ziemię

ze szczególnym uwzględnieniem niemarnowania żywności, oszczędzania wody i segregowania śmieci, a także wzięły udział w dwóch
ćwiczeniach: zbieraniu rozrzuconych po sali „śmieci” i ich segregacji
oraz eksperymencie – jak działa oczyszczanie wody.
Celem kolejnych zajęć było zwrócenie uwagi na wartość wynikającą
z różnic między ludźmi, np. ze względu na pochodzenie, wyznanie,
niepełnosprawność czy role płciowe. Zajęcia rozpoczęły się od szukania i zauważania różnic i podobieństw między uczniami i uczennicami,
co stało się punktem wyjścia do rozmowy i refleksji o tym, jak bardzo
każdy człowiek jest inny, a jednak jak wiele nas łączy.
Uczniowie i uczennice z klas 6 obawiali się, że młodsze dzieci nie
będą chciały z nimi rozmawiać lub nie będą rozumiały pojęcia
różnorodności. Zupełnie niepotrzebnie, bo maluchy chętnie mówiły,
również o tym, że wszyscy powinni być równi wobec prawa i że niesprawiedliwe było ograniczanie praw kobiet np. do pobierania nauki.

3. Akcja zrealizowana przez Małgorzatę Wójcik oraz uczniów i uczennice Szkoły Podstawowej nr 2 w Markach.

2021/22 | SOLIDARNOŚĆ. PODAJ DALEJ!

Otwarcie szkolnego ogródka i jego
przekształcenie w ogród społecznościowy
W ramach akcji stworzyliśmy ogród przy szkole, który stał się „ogródkiem włączającym”. Opiekę nad roślinami, kwiatami i warzywami
przejęły osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, a także 72

uczniowie i uczennice w niekorzystnej sytuacji społecznej, ekonomicznej i rodzinnej lub z trudnościami w uczeniu się. Poprzez
to działanie uczniowie i uczennice przekonują się, jak problemy
w konkretnych, życiowych sytuacjach można rozwiązać za pomocą
prostych, dostępnych i skutecznych metod. W ten sposób stają się
przykładem dla całej społeczności, a także bodźcem do przyszłych
działań na rzecz solidarności.

Szkoła podstawowa Vič, Lublana, Słowenia
Klasa 8c z Lublany (wiek 13–14 lat) wpadła na pomysł zorganizowania spotkania z dziećmi uchodźców i uchodźczyń w Lublanie,
żeby okazać solidarność z nimi i zachęcać innych młodych ludzi do
akceptowania różnorodności, tolerancji i proaktywności.

Po zgłoszeniu się do ośrodka dla azylantów, do wydarzenia zorganizowanego w Tivoli, centralnym parku Lublany, zgłosiło się ośmioro
dzieci uchodźców, a także trójka wolontariuszy. 14 uczniów i uczennic z 8c opracowało najróżniejsze zabawy i zajęcia, przygotowało
konieczne materiały, w tym jedzenie (prawie 100 naleśników!) oraz
podarunki dla zaproszonych dzieci. Jeden uczeń był odpowiedzialny
za dokumentację fotograficzną wydarzenia, inna osoba miała napisać o nim artykuł do szkolnej gazetki. Inicjatywę bardzo doceniły
zarówno dzieci, jak i uczniowie i uczennice.
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Kontekst 01

Jakie tematy poruszamy
w tym roku?
Co roku staramy się zwiększać udział młodych osób w decydowaniu o tematach, o których
będziemy rozmawiać w programie. Pod koniec roku szkolnego 2020/21 w każdym kraju
partnerskim osoby uczestniczące w akcji zostały poproszone o wypełnienie ankiety.
Otrzymaliśmy 1200 odpowiedzi. Młodzi ludzie wybrali sześć następujących tematów:
dyskryminacja, nierówności społeczne, zdrowie psychiczne, zmiany klimatyczne, rasizm,
równość płci.

Dyskryminacja
Dyskryminacja to każda forma niesprawiedliwego lub opartego na uprzedzeniach
traktowania ze względu na kolor skóry,
płeć, język, religię, narodowość, orientację
seksualną lub inne cechy indywidualne
bądź status danej osoby, niemająca obiektywnych i uzasadnionych podstaw. Może
przybierać różne formy:
Dyskryminacja bezpośrednia
Zdaniem FRA (Agencji Praw Podstawowych
UE):
Dyskryminacja bezpośrednia ma miejsce
w przypadku, gdy osoba traktowana jest
mniej przychylnie,w porównaniu do tego,
jak są, były lub byłyby traktowane inne
osoby znajdujące się w podobnej sytuacji,zaś przyczyną takiego stanu rzeczy jest
konkretna właściwość tej osoby kwalifikująca się jako „cecha chroniona”.
Na przykład: Pracodawca odrzuca osobę
ubiegającą się o posadę ze względu na
jej płeć/nazwisko/niepełnosprawność/
sytuację rodzinną itd.4

Dyskryminacja pośrednia
Dyskryminacja pośrednia ma miejsce
wtedy, gdy pozornie neutralna zasada
prowadzi do niekorzystnego traktowania
jakiejś osoby lub grupy osób posiadających
te same cechy w porównaniu do innych
osób będących w podobnej sytuacji.

Na przykład: polityka przedsiębiorstwa
głosząca, że osoby na kierowniczych stanowiskach w firmie muszą pracować na
pełny etat – w jej wyniku kobiety znajdują się w niekorzystnym położeniu ze
względu na większe prawdopodobieństwo pracy w niepełnym wymiarze godzin
spowodowanej obowiązkami rodzinnymi.

Dyskryminacja wielokrotna oraz
dyskryminacja intersekcjonalna
In most cases today, people are not
discriminated on a single ‘protected ground’ but rather face discrimination due
to a combination of factors, for example
their age added to their gender and ethnic
origins.
Dyskryminacja w UE
Wyniki badań Eurobarometru na
temat dyskryminacji zostały opublikowane w maju 2019 roku. Sondaż
przeprowadzono w 28 krajach członkowskich z udziałem blisko 28 000 obywatelek
i obywateli. Rezultaty przedstawiają się
w następujący sposób: „Najbardziej rozpowszechniona jest dyskryminacja osób
pochodzenia romskiego (61%). Ponad
połowa respondentów twierdzi, że dyskryminacja ze względu na pochodzenie
etniczne i kolor skóry (po 59%) oraz orientację seksualną (53%) jest w ich kraju
powszechna”. Inne wymienione w sondażu

i powszechne kategorie dyskryminacji to:
dyskryminacja osób transpłciowych (48%),
dyskryminacja ze względu na religię
i światopogląd (47%), niepełnosprawność
(44%), wiek (40%) i płeć (35%). Postawy
różnią się znacznie między poszczególnymi krajami UE.

Nierówności społeczne5
Nierówności społeczne dotyczą procesów
relacyjnych w społeczeństwie, których
efektem jest ograniczanie lub szkodzenie
statusowi jakiejś grupy, klasie lub kręgowi
społecznemu.
Obszary nierówności społecznych to
m.in. dostęp do praw wyborczych, wolność słowa i zgromadzeń, zakres prawa
własności i dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej, godziwego mieszkania, podróży,
transportu, wypoczynku oraz innych dóbr
społecznych i usług. Można je również
dostrzec w obszarach jakości życia rodzinnego i sąsiedzkiego, pracy, satysfakcji
zawodowej i dostępu do produktów kredytowych. Jeśli te podziały ekonomiczne
stają się wyraźniejsze, mogą prowadzić do
nierówności społecznych.
Przyczyny nierówności społecznych bywają
różne, ale najczęściej są bardzo szerokie
i obejmują wiele zagadnień.
Mogą one wynikać ze specyficznego rozumienia ról płciowych w społeczeństwie lub

4. Podręcznik europejskiego prawa antydyskryminacyjnego, Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej i Rada Europy, 2018.
5. Tekst pochodzi z „Science Daily”. Dostęp online, www.sciencedaily.com/terms/social_inequality.htm.
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z rozpowszechnionych stereotypów społecznych. Mogą być również powodowane
dyskryminującymi przepisami.
Nierówności społeczne występują
pomiędzy grupami etnicznymi lub wyznaniowymi, klasami i krajami, co sprawia, że
są zjawiskiem globalnym.
Nierówności społeczne różnią się od ekonomicznych, choć są z nimi powiązane:
te pierwsze odnoszą się do dysproporcji
w dystrybucji zasobów ekonomicznych
oraz dochodów, a także ogólnej jakości
życia i funkcjonowania każdego człowieka
w społeczeństwie, podczas gdy nierówności ekonomiczne są powodowane przez
nierówną akumulację bogactwa; nierówności społeczne istnieją, ponieważ brak
bogactwa w pewnych obszarach uniemożliwia niektórym uzyskanie takiego samego
mieszkania, opieki zdrowotnej itp., jak
osobom lepiej sytuowanym – w społeczeństwach, gdzie dostęp do tych dóbr
społecznych zależy od poziomu zamożności.
Nierówności społeczne są powiązane
z nierównością rasową, nierównością płci
i nierównością pod względem zamożności. To, że ludzie lepiej sytuowani stosują
rasistowskie czy seksistowskie praktyki
oraz inne formy dyskryminacji, często
przenika w głąb społeczeństwa i wpływa
na możliwości osób gorzej sytuowanych
pod względem ekonomicznym, a także
na bogactwo, jakie są w stanie dla siebie
wytworzyć.

Zdrowie psychiczne
W ostatnim dwudziestoleciu znacznie
wzrosła liczba diagnoz zaburzeń psychicznych i samobójstw wśród młodych osób6.
Husky (2018) stwierdził, że problemy
psychiczne dotyczą średnio 22% dzieci
w wieku 6–12 lat, a jak podaje WHO,
depresja i samobójstwa są najczęstszą
przyczyną śmierci nastolatków7.

Okres pandemii COVID-19 sprawił, że
o kondycji psychicznej młodzieży zaczęto
mówić więcej. Badania prowadzone we
Francji, w Belgii i USA wykazały natomiast,
że częstotliwość występowania problemów psychicznych wzrosła co najmniej
dwukrotnie w porównaniu z poprzednimi
dostępnymi badaniami, a funkcjonowanie
psychiczne młodzieży jeszcze bardziej się
pogorszyło8. Lęk i izolacja społeczna sprawiły, że nastolatkowie o 30–80% częściej
zgłaszali problemy natury psychicznej
w porównaniu do osób dorosłych. Mając
ograniczony dostęp do wsparcia psychicznego w szkołach, znacznie częściej
zgłaszali się do zewnętrznych instytucji,
jak telefony zaufania, czy korzystali z telekonsultacji ze specjalistami. Nagły wzrost
zapotrzebowania na pomoc psychiatryczną
i terapię psychologiczną spowodował
wydłużenie czasu oczekiwania na pomoc
specjalistyczną nawet do kilku miesięcy.
Największe trudności w przeżywaniu
pandemii miały osoby o większej wrażliwości związanej z wcześniejszymi
doświadczeniami traumatycznymi
i kryzysami psychicznymi czy słabiej
wykształconymi umiejętnościami radzenia sobie w sytuacjach stresowych, a także
z brakiem wsparcia w rodzinie. Okres pandemii uwidocznił również nierówności
społeczne w dostępie do pomocy psychologicznej9.
Nie wszyscy zareagowali jednak na izolację w ten sam sposób – mówi się również
o pozytywnych skutkach pandemii, jak
wzmocnienie relacji rodzinnych, odkrycie
własnego ja czy tzw. wzrost potraumatyczny, czyli lepsze radzenie sobie
w sytuacji niepewności, bardziej efektywne
strategie radzenia sobie ze stresem czy
kontrolowania emocji10.
Jakie rozwiązania mogłyby wspierać młode
osoby w kryzysach zdrowia psychicznego?
Jak pokazują badania, najskuteczniejszym
narzędziem są celowe interwencje kryzysowe11. Większe znaczenie mają również

działania długoterminowe. Warto zadbać
o zapewnienie pomocy psychologicznej
w najbliższym otoczeniu młodzieży, a więc
w szkołach i lokalnych ośrodkach wsparcia, oraz o równy do niej dostęp dla osób
o różnym statusie społecznym. Nie zapominajmy także o kontynuacji kampanii na
rzecz normalizacji korzystania z pomocy
specjalistycznej, a także walce ze stygmatyzacją i wykluczeniem społecznym osób
z problemami psychicznymi, szczególnie
w małych miejscowościach.

Zmiany klimatyczne
Termin „zmiany klimatyczne” odnosi się
do długoterminowych zmian we wzorcach zjawisk zachodzących w atmosferze,
spowodowanych niedawną działalnością
człowieka, np. spalaniem paliw kopalnych
do produkcji energii, transportem i przemysłem, wycinką lasów i przemysłową
hodowlą zwierząt. Cała ta aktywność powoduje emisję gazów cieplarnianych, a co za
tym idzie – podnoszenie się temperatury
na świecie.
Pozornie niewielki wzrost średnich temperatur planety może prowadzić do dużych
zmian w innych aspektach lokalnego
i globalnego klimatu – opadach, wiatrach,
chmurach, wilgotności itd., które mają
ogromny wpływ na zaopatrzenie i dostępność wody, na ekosystemy, produkcję
żywności, obszary nadmorskie, ich mieszkanki i mieszkańców oraz na zagrożenia
zdrowotne12.
Te zjawiska będą wpływać na podstawowe
potrzeby życiowe miliardów ludzi – często
będą to ludzie najbiedniejsi, zamieszkujący uboższe kraje, bardziej dotknięte
konsekwencjami zachodzących zmian.
Rodzi to pytania o etyczność i sprawiedliwość, jako że te społeczności najmniej się
przyczyniły do emisji gazów cieplarnianych, a ze względu na brak zasobów mają
najmniejsze możliwości podjęcia walki

6. World Health Organization, Fact sheets on sustainable development goals: Health targets – Mental Health, 2018, dostęp online, www.bit.ly/WHO_mentalhealth.
7. W. Philips, M. Bruckmayer, Children and Mental Health Preventive Approaches to Anxiety and Depression, 2020, dostęp online,
www.bit.ly/childrenandmentalhealth.
8. OECD, Supporting young people’s mental health through the COVID-19 crisis, 2021, dostęp online, www.bit.ly/mentalhealthduringCOVID.
9. S. Mastrotheodoros, The effects of COVID-19 on young people’s mental health and psychological well-being, 2020, dostęp online, www.bit.ly/theeffectsofCOVID.
10. S. Mastrotheodoros, op.cit.
11. W. Philips, M. Bruckmayer, op.cit.
12. University of London, Centre for Development, Environment and Policy, Study guide: Climate Change and Development.
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z konsekwencjami zmian klimatycznych.
Jednak zmiany te wpływają również na
Europę. Wstępny raport IPCC (Międzynarodowy Zespół ds. Klimatu) – który ma ujrzeć
światło dzienne w 2022 roku – przewiduje,
że Europa stanie się upalnym kontynentem. Susze będą coraz częstsze, dotkliwsze
i dłuższe.
Najbardziej ucierpi południe Europy, gdzie
trudno będzie o uzyskanie podstawowych
plonów. Wiele gospodarstw i wiejskich
społeczności może się wyludnić, ich tradycje zostaną utracone13, a dzikie, porzucone
tereny będą grozić wybuchem pożarów.
Gorące powietrze gromadzi więcej wilgoci, a zatem Europa, a północ kontynentu
szczególnie, doświadczy ekstremalnych
opadów deszczu i powodzi14, podczas gdy
podnoszący się poziom morza będzie prowadził do poważnego i trwałego zalewania
obszarów nadmorskich15.
Aby stawić czoła tym wyzwaniom, opracowano Europejski Zielony Ład (EGD)16,
zmierzający do osiągnięcia neutralności
klimatycznej Europy do 2050 roku i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych
netto o co najmniej 55% do 2030 roku
w porównaniu do poziomu z roku 1990,
zgodnie z wiążącym Europejskim prawem
o klimacie.
Co więcej, poprzez Zielony Ład UE dąży do
rozwijania gospodarki o obiegu zamkniętym, programów remontowania domów,
środowiska wolnego od zanieczyszczeń,
ochrony ekosystemów i bioróżnorodności,
zielonego rolnictwa, a także promowania
pojazdów elektrycznych oraz zrównoważonych, alternatywnych paliw w transporcie.
35% funduszy badawczych UE zostanie
przeznaczonych na technologie przyjazne
dla klimatu17.

Rasizm
Rasizm to rodzaj dyskryminacji występujący, gdy jakaś osoba lub grupa przejawia
nienawiść wobec innych ze względu na ich

cechy indywidualne. Europejska Komisja
przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI)
przyjęła szeroką definicję dyskryminacji
rasowej, obejmującą takie podstawy jak
„rasa, kolor skóry, język, religia, narodowość oraz pochodzenie narodowe lub
etniczne”.
Rasizm ma niszczycielskie oddziaływanie
na ludzkość – w przyszłości usprawiedliwiał
takie pogwałcenia praw człowieka, jak
niewolnictwo, kolonializm, apartheid, przymusowe sterylizacje i eksterminacja całych
grup ludzi. Jest on wciąż zakorzeniony we
współczesnych społeczeństwach i politykach, choć czasem tego nie dostrzegamy.
Jedną z najczęstszych przyczyn postaw
rasistowskich jest lęk przed innością powodowany ignorancją lub
niedoinformowaniem. Rasizm jest
trudny do zwalczania, bo czasem bywa
zinternalizowany tak mocno, że ciężko go
zidentyfikować.
Na poziomie europejskim ochrona przed
dyskryminacją jest uwzględniona w prawodawstwie zarówno Rady Europy (RE),
jak i całej Unii Europejskiej. Konwencja
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych
Wolności zawarta przez państwa członkowskie RE w 1950 roku ustanawia zakaz
dyskryminacji w artykule 14. Co więcej,
zgodnie z artykułem 2 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), zasada niedyskryminacji
jest jedną z podstawowych wartości UE.
Artykuł 10 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (TFUE) wymaga od UE zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze względu
na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne,
religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną przy
definiowaniu i wdrażaniu swoich polityk
i działań. Dyrektywa w sprawie równego
traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne (2000/43/EC)
wprowadziła zakaz dyskryminacji
ze względu na pochodzenie rasowe lub
etniczne w kontekście zatrudnienia, jak
również dostępu do świadczeń socjalnych

i opieki społecznej, a także dóbr i usług.
Według Raportu na temat praw podstawowych z 2019 roku przygotowanego przez
Europejską Agencję Praw Podstawowych
(FRA) mniejszości etniczne i migranci
nadal doświadczają nękania i dyskryminacji, pomimo dawno wprowadzonych
unijnych praw antyrasistowskich:

~ 1/3 czarnych osób doświadcza nękania
na tle rasowym,

~ 4 na 10 z nich twierdzi, że zgłoszenie
tego nic by nie zmieniło,

~ 4 na 10 osób pochodzenia żydowsk-

iego rozważa emigrację, ponieważ jako
Żydzi i Żydówki nie czują się bezpieczni,

~ polityczna mowa nienawiści i praw-

icowy ekstremizm, które wzięły na cel
muzułmanów i muzułmanki oraz uchodźców i uchodźczynie są na porządku
dziennym w całej UE,

~ p rześladowania i przemoc na tle

rasowym jest w UE powszechna, choć
w oficjalnych statystykach pozostaje
niewidoczna,

~ p owodem do niepokoju pozostaje

dyskryminująca praktyka profilowania rasowego: 4 na 10 czarnych osób
zatrzymanych przez policję mówi, że
powodem był kolor ich skóry.

W tym zakresie brak jakiejkolwiek
oficjalnej odpowiedzi. Na przykład zaledwie 15 z 28 państw członkowskich UE
opracowało plany działania i strategie
zwalczania rasizmu i dyskryminacji etnicznej; w krajowych przepisach uznających
rasizm za niezgodny z prawem pozostają
luki; organy odpowiedzialne za równość
muszą prowadzić więcej działań, by
poinformować mniejszości o zasadach
antydyskryminacyjnych, które mogą im
pomóc.

Równość płci18
Gender equality is a key topic in debates
Równość płci jest jednym z priorytetów

13. Research for AGRI Committee - The challenge of land abandonment after 2020 and options for mitigating measures, dostęp online,
www.bit.ly/researchofAGRIcommitee.
14. Heavy precipitation in Europe — European Environment Agency, dostęp online, www.bit.ly/heavyprecipitation.
15. Why does Europe need to limit climate change and adapt to its impacts? — European Environment Agency, dostęp online, www.bit.ly/whydoeseuropeneedto.
16. A European Green Deal | European Commission, dostęp online, www.bit.ly/aeuropeangreendeal.
17. Europe ringfences 35% of research budget for clean tech, dostęp online, http://www.bit.ly/europeringfences.
18. Cały artykuł dostępny online, http://www.bit.ly/egaliteentrelesfemmesetleshommes.
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Komisji Europejskiej pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen. Co udało się
osiągnąć do tej pory? Jaki jest stan rzeczy
w poszczególnych państwach członkowskich? Ogólna sytuacja kobiet uległa
poprawie, jednak wciąż jest mniej stabilna
niż sytuacja mężczyzn.
Czy to w miejscu pracy, czy w domu,
nie osiągnęliśmy jeszcze równości płci.
Nierówności w tym zakresie różnią się
w poszczególnych krajach europejskich,
a ich wyrównywanie to najczęściej bardzo
długi proces. W 2020 roku państwa członkowskie UE uzyskały średni wynik 67,9 na
100 punktów w Indeksie Równości Płci,
według wskaźnika opracowanego przez
Europejski Instytut ds. Równości Kobiet
i Mężczyzn. Wynik ten wzrósł jedynie o 5,9
punktu w ciągu 15 lat.

Odsetek zatrudnienia kobiet i mężczyzn w Europie
Według danych Eurostatu w 2019 roku
w UE zatrudnionych było 68,2% kobiet
w wieku od 20 do 64 lat (28 państw członkowskich, w tym Wielka Brytania). Widać tu
wzrost, w 2010 roku odsetek ten wynosił
62,1%, Ale jest on wciąż niższy o 10% od
wyniku mężczyzn: w 2019 roku w UE pracę
miało średnio 79,6% z nich.
Rozdźwięk między odsetkiem pracujących
kobiet i mężczyzn w wielu krajach jest
wciąż znaczny. Różnica jest największa na
Malcie – wynosi 20%: w 2019 zatrudnienie
miało zaledwie 65,8% Maltanek w wieku
od 20 do 64 lat i 86,5% Maltańczyków.
Natomiast na Litwie, gdzie w tym czasie
zatrudnionych było 77,4% kobiet i 79%
mężczyzn, różnica jest najmniejsza.
Nawet gdy kobiety mają możliwość znalezienia zatrudnienia, znacznie częściej niż
mężczyźni pracują w niepełnym wymiarze godzin, przede wszystkim ze względu
na opiekę nad dziećmi. A zatem decydujące znaczenie mają polityki społeczne
gwarantujące, że posiadanie potomstwa
nie wyeliminuje kobiet z rynku pracy na
dłuższy czas, np. rozwiązania dotyczące
urlopów rodzicielskich. Można zaobserwować związek pomiędzy długością urlopu
rodzicielskiego a liczbą mężczyzn, którzy
się na niego decydują, co przekłada się
na wyższy odsetek zatrudnienia wśród

kobiet. W 2019 roku przyjęta została europejska dyrektywa w sprawie równowagi
między życiem zawodowym a prywatnym
rodziców i opiekunów. Jednak wbrew
życzeniu Komisji Europejskiej, by płacę
minimalną za urlop rodzicielski zrównać
z wynagrodzeniem chorobowym, sprzeciw
połowy państw członkowskich sprawił, że
ostateczny tekst dokumentu nie zawiera
wzmianki o progu minimalnym, a jedynie
o wymaganym „odpowiednim poziomie”.
Różnice w zarobkach
Nierówności między płciami odzwierciedlają też nierówne płace. Według danych
Eurostatu w 2018 roku mężczyźni w 28
krajach UE zarabiali średnio 15,3% więcej
niż kobiety. W Luksemburgu ta różnica
jest najmniejsza (1,4%), w Estonii wynosi
aż 21,8%.
Ubóstwo
Ubóstwo, częściowo powiązane z kwestią
zatrudnienia i wynagrodzeń, również
w większym stopniu dotyka kobiet.
W 2019 roku ubóstwa miało doświadczyć
17,6% kobiet (dochód poniżej 60% średniej) w porównaniu do 16% mężczyzn.
Co więcej, posiadanie pracy nie zawsze
gwarantuje godziwy poziom życia. 9,2%
pracowniczek i pracowników w UE w 2019
doświadczyło ubóstwa pomimo posiadania dochodów. Jednak ten wskaźnik
dotyczy kobiet w nieco mniejszym stopniu
niż mężczyzn w krajach członkowskich,
odpowiednio 8,9% i 9,5%. We Francji jest
on jednakowy dla kobiet i mężczyzn, na
poziomie 7,4%.
Dostęp do kluczowych stanowisk
w EU
Przeciętnie mężczyźni zajmują więcej
odpowiedzialnych stanowisk niż kobiety.
Jak podaje Fundacja Roberta Schumana,
w marcu 2020 w parlamentach krajowych
UE zaledwie 28,6% deputowanych stanowiły kobiety. W tym samym czasie w skład
Parlamentu Europejskiego wchodziło
39,5% kobiet i udział ten konsekwentnie rośnie od 1979 roku, kiedy odbyły się
pierwsze wybory do PE. Równość kobiet

i mężczyzn jest priorytetem dla Ursuli
von der Leyen, przewodniczącej Komisji
Europejskiej od 2019 i pierwszej kobiety
stojącej na czele tej instytucji. W marcu
2021, 13 spośród 27 stanowisk w Komisji
zajmowały kobiety, podczas gdy za kadencji Jean-Claude’a Junckera (2014–2019)
komisarek było zaledwie 9. Jest to znaczący postęp, przybliżający Kolegium KE
do parytetu, który Ursula von der Leyen
chciała osiągnąć, gdy mianowano ją na to
stanowisko. Wśród kierowniczych stanowisk w Komisji w marcu 2020 roku udział
kobiet wynosił 41%, zgodnie ze zobowiązaniem Junckera do osiągnięcia 40% do
31 października 2020.
Jednak, jak podaje Fundacja Roberta
Schumana, kobiety wciąż nie mają wystarczającej reprezentacji na stanowiskach
związanych z podejmowaniem decyzji
gospodarczych, czyli w dziedzinie uważanej tradycyjnie za „męską”. W marcu 2020
roku Komisja Europejska ogłosiła cel osiągnięcia parytetu na wszystkich poziomach
swojej struktury organizacyjnej do końca
2024 roku, czyli do końca kadencji obecnej
przewodniczącej.
Przemoc
Kobiety o wiele częściej niż mężczyźni
padają ofiarą przemocy fizycznej i seksualnej. Według wyników badania
opublikowanego w 2017 45–55% kobiet
w UE doświadczyło molestowania seksualnego po ukończeniu 15 roku życia, co
przekłada się na bardzo niepokojącą liczbę
83–102 milionów Europejek.
Jeśli chodzi o przemoc fizyczną, liczba
kobiet, które umierają w wyniku pobicia
przez partnerów, jest znacznie wyższa niż
liczba mężczyzn padających ofiar przemocy. Na przykład francuski rząd donosi,
że w 2019 roku 146 kobiet zmarło
w rezultacie przemocy ze strony partnerów lub byłych partnerów, co stanowi 84%
wszystkich zgonów odnotowanych w okolicznościach z udziałem par.
Ważne jest, by zaznaczyć, że istnieje rozbieżność pomiędzy liczbą aktów przemocy
a liczbą zgłoszeń, jak również różnica między liczbą przypadków zgłoszonych na
policję a liczbą spraw, które trafiają do
sądu.
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CZYM JEST DYSKRYMINACJA?
Dyskryminacja to nierówne traktowanie ze względu na określone przesłanki, takie jak
pochodzenie, płeć, niepełnosprawność itp. Może dotyczyć różnych obszarów życia: zatrudnienia
(zarówno procesu rekrutacji, jak i możliwości awansu zawodowego), dostępu do mieszkań,
towarów i usług, edukacji, a także zachowań w przestrzeni publicznej.

Łańcuch dyskryminacji
STEREOTYP
Uogólnione
przekonania
o grupie

Postawy
zbudowane
na podstawie
stereotypów
i uczuć

UPRZEDZENIA

DYSKRYMINACJA
Zachowania
wobec osób
przynależących
do stereotypizowanej
grupy

CZYM JEST STEREOTYP?19

CZYM JEST UPRZEDZENIE?

Stereotypy to rozpowszechnione w danej grupie opinie, przekonania, reprezentacje czy schematy poznawcze, dotyczące innych grup
społecznych czy kulturowych.

Uprzedzenie to negatywna postawa wobec zdefiniowanej społecznie grupy i każdej osoby, która jest postrzegana jako jej członek
lub członkini.20

Stereotypy są:
• PROSTE: nadmiernie upraszczają świat i są nieskomplikowane
w formie.
• POWSZECHNE: mają społeczny charakter i są w mniejszym lub
większym stopniu podzielane przez ogół.
• NABYWANE: dziedziczone społecznie i kulturowo, przekazywane
z pokolenia na pokolenie, zawierają uogólnione sądy; Inni, Obcy
są postrzegani jako bardzo różni od nas samych, często gorsi, ale
bardzo podobni między sobą. Bardzo ogólna informacja o całej
grupie ludzi przekładana jest na opinię o jednej osobie i odwrotnie.
• TRWAŁE, SZTYWNE, TRUDNE DO ZMIANY: często niemożliwe
do zweryfikowania, odporne na niezgodne z nimi informacje. Raz
nabyte przekonanie, szczególnie w dzieciństwie, jest trudne do
zmiany.

Według klasycznych znawców tematu (takich jak Gordon Allport)
uprzedzenia oparte są zazwyczaj na stereotypach, które stanowią
ich poznawczą podstawę. Uprzedzenia zawierają jednak także drugi
kluczowy komponent – emocje. Element poznawczy (stereotyp)
i afektywny (odczucie) mogą, lecz nie muszą występować razem.
Zdarza się, że osoba żywi określone uczucie do pewnej grupy
ludzi, mimo że nie potrafi opisać jej stereotypu. Antysemityzm
jest jednym z przykładów uprzedzeń nie zawsze podbudowanych
wiedzą, choćby nawet stereotypową.
W polskim kodeksie pracy istnieje 13 przesłanek prawnie chronionych, ze względu na które dyskryminacja jest zakazana. Należą
do nich: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasa, religia, narodowość,
przekonania polityczne, przynależność związkowa, pochodzenie
etniczne, wyznanie, orientacja seksualna, a także zatrudnienie na
czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym
wymiarze czasu pracy (Kodeks pracy, Ustawa z dnia 26 czerwca
1974 roku, Dz.U. z 1974 roku, nr 24, poz. 141 z późn. zm.).

19. Oprac. na podstawie: Edukacja antydyskryminacyjna. Podręcznik trenerski, red. M. Branka, D. Cieślikowska, Kraków 2010.
20. R. D. Ashmore, Prejudice: Causes and cures, [w:] Social psychology: social influence, attitude change, group processes, and prejudice, red. B. E. Collins, Reading
MA 1970.
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Dyskryminacja może przybierać różne formy, takie jak:
• DYSKRYMINACJA BEZPOŚREDNIA

• DYSKRYMINACJA POŚREDNIA

• MOLESTOWANIE

O dyskryminacji bezpośredniej mówimy,
kiedy konkretna osoba jest traktowana
gorzej niż inna jednostka w porównywalnej
sytuacji ze względu na jedną lub kilka cech
prawnie chronionych. Przykład: Pracodawca
odrzuca kandydaturę osoby ubiegającej się
o pracę z powodu jej płci (pomimo porównywalnych lub wyższych kompetencji woli
zatrudnić mężczyznę niż kobietę), niepełnosprawności, wyznania itp.

Z dyskryminacją pośrednią mamy do
czynienia, jeśli przepis, zasada, praktyka
lub kryterium, choć wydają się neutralne,
w praktyce mają negatywny wpływ na
osoby należące do określonej grupy. Przykład: Wynajmujący mieszkanie wymaga
wpisania do umowy numeru polskiego
dowodu osobistego i nie zgadza się na
zastąpienie go żadnym innym dokumentem. Tym samym uniemożliwia
wynajęcie lokalu cudzoziemcom – nie
wprost z powodu ich narodowości, ale
ze względu na przyjętą zasadę, które nie
mogą spełnić osoby bez polskiego obywatelstwa.

Molestowanie to niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest
naruszenie godności osoby oraz stworzenie onieśmielającej, wrogiej, poniżającej,
upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery.
Zachowanie to jest motywowane niechęcią lub uprzedzeniami wobec konkretnej
osoby noszącej cechę prawnie chronioną.
Rodzajem molestowania i formą dyskryminacji ze względu na płeć jest
molestowanie seksualne (niepożądane
zachowania i wypowiedzi o charakterze
seksualnym).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
@ Stowarzyszenie Interwencji Prawnej: www.interwencjaprawna.pl
@ Helsińska Fundacja Praw Człowieka: www.hfhr.pl
@ Rzecznik Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dyskryminacja w różnych formach (bezpośredniej i pośredniej) oraz na różnych poziomach
(indywidualnym, instytucjonalnym i strukturalnym), może przybierać też specyficzne odmiany
w odniesieniu do poszczególnych grup, tworząc zjawiska opisywane jako „izmy”. „Izmy” (np. rasizm,
seksizm) to złożenie różnych stereotypowych przekonań, uprzedzeń i dyskryminujących zachowań
między grupami; zwykle „składają się z systemów idei, przekonań i opinii wyrażanych przez jedną
grupę do innych i zazwyczaj są wplecione w jej strukturę społeczno-kulturową. Tworzą zatem
pewną ideologię, którą można przekazywać z pokolenia na pokolenie”21. W następnych rozdziałach
publikacji bardziej szczegółowo opisujemy wybrane „izmy”. Skupiamy się przy tym na tych postawach
i przesłankach dyskryminacji, które wydają nam się szczególnie istotne w obecnej sytuacji społecznej
w Polsce. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wybór ten jest subiektywny, a także z konieczności upraszcza
problem dyskryminacji, pomijając chociażby kwestię dyskryminacji krzyżowej (np. krzyżowanie się
uprzedzeń związanych z płcią z uprzedzeniami ze względu na stopień sprawności lub pochodzenie
etniczne – niepełnosprawna kobieta, kobiety romskie). Mamy jednak nadzieję, że opis „izmów”
pomoże uporządkować wiedzę dotyczącą uprzedzeń wobec konkretnych grup społecznych.

21. D. Matsumoto, L., Psychologia międzykulturowa, Gdańsk 2007, s. 109.
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Kontekst 01

PRZEJAWY DYSKRYMINACJI
W ŻYCIU CODZIENNYM
Seksizm to postawa dyskryminująca związana z płcią i przypisywanymi jej cechami. Może przybierać postać deprecjonujących uwag,
zaczepek na ulicy, komentarzy dotyczących wyglądu, obelg, gróźb
itp. „Seksizm codzienny” to określenie nazywające zachowania
i poglądy rozpowszechnione w zwyczajnych sytuacjach (w przekazach reklamowych, w środowisku zawodowym czy w miejscach
publicznych, na przykład na ulicy). Z konsultacji przeprowadzonych
przez Wysoką Radę ds. Równości Kobiet i Mężczyzn w marcu 2015
roku wynika, że
„100% kobiet korzystających ze środków transportu
zbiorowego padło ofiarą molestowania seksualnego
lub ataku na tle seksualnym co najmniej raz
w życiu, choć być może nie wiedzą, że właśnie tak
określa się to, czego doświadczyły. Najbardziej
narażone są młode kobiety. W ponad 50%
przypadków pierwszy przypadek molestowania
ma miejsce przed ukończeniem 18. roku życia”.

z 22.10.2020 r., który uznał że aborcja ze względu na ciężkie wady
płody jest niezgodna z konstytucją. Setki tysięcy osób, głównie
młodych, mimo pandemii COVID-10 wyszło na ulicę, aby wyrazić
swój sprzeciw wobec tego orzeczenia.
ZS

IĘ WIĘCEJ

DOWIED

SEKSIZM CODZIENNY

~
~
~
~
~

Fundacja Autonomia: www.autonomia.org.pl
Fundacja Feminoteka: www.feminoteka.pl

Fundacja Przestrzeń Kobiet: www.przestrzenkobiet.pl
Mamy Głos: www.mamyglos.weebly.com

Codziennik Feministyczny:
www.codziennikfeministyczny.pl

~ „Kosmos” – czasopismo dla dziewczynek
~ Ogólnopolski Strajk Kobiet www.strajkkobiet.eu

Aktualna sytuacja
13 kwietnia 2015 roku Polska ratyfikowała Konwencję o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej:
dokument, który
„uznaje strukturalny charakter przemocy wobec
kobiet za przemoc ze względu na płeć, oraz
fakt, że przemoc wobec kobiet stanowi jeden
z podstawowych mechanizmów społecznych,
za pomocą którego kobiety są spychane na
podległą wobec mężczyzn pozycję”.
Z drugiej jednak strony w ostatnich latach pojawiły się propozycje
zmian prawnych, które w przekonaniu wielu osób uderzają w prawa
kobiet. Przykładem może być tzw. ustawa antyaborcyjna, utrudnienie dostępu do antykoncepcji awaryjnej lub dyskusja wokół
przepisów dotyczących opieki okołoporodowej. Jednocześnie
organizacje pozarządowe zajmujące się przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na płeć spotykają się z trudnościami, takimi
jak wycofanie publicznego finansowania (sprawa Fundacji Autonomia z Krakowa). Próby zmiany prawa zaowocowały oddolnymi
inicjatywami kobiecymi, wyrażającymi sprzeciw wobec polityki
dotyczącej spraw kobiet. Jednym z najgłośniejszych w ostatnim
czasie są protesty przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego

OD HOMOFOBII DO LGBTQ+-FOBII
Homofobia to uprzedzenie wobec osób homoseksualnych lub,
w szerszym rozumieniu, nieheteronormatywnych. Wśród postaw
dyskryminujących osoby LGBTQ+ (skrót określający lesbijki, gejów,
osoby biseksualne, transpłciowe/ transseksualne oraz queer, z ang.
Lesbian Gay Bisexual Transsexual/Transgender Queer), wyróżniamy
także bifobię (uprzedzenie wobec osób biseksualnych) oraz transfobię (uprzedzenie wobec osób transpłciowych). Dyskryminacja ze
względu na orientację seksualną i tożsamość płciową to nierówne
traktowanie – wykluczanie, ograniczenie lub faworyzowanie
– w związku z prawdziwą bądź domniemaną orientacją seksualną
lub poczuciem przynależności do określonej płci. Przykładami tego
rodzaju dyskryminacji są: odrzucenie, pomijanie w zatrudnieniu,
wykluczenie i akty przemocy (słownej, fizycznej, niszczenie mienia)
wobec osób LGBTQ+ lub postrzeganych jako takie; szczególnie
osób, których wygląd i zachowanie nie odpowiadają „męskim”
stereotypom dotyczącym mężczyzn i „kobiecym” stereotypom
dotyczącym kobiet.
Homo-, bi- i transfobia oparte są na powiązaniu ról społecznych
z płcią społeczno-kulturową, czyli na wizji świata, w której przedstawiciele i przedstawicielki określonej płci nie mogą odejść od ról
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Aktualna sytuacja prawna osób LGBTQ+ w Polsce nie zmieniła się
od 2003 roku, kiedy w kodeksie pracy wprowadzono zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Jak dotąd jednak nie
udało się doprowadzić do uznania orientacji psychoseksualnej za
jedną z przesłanek przestępstw z nienawiści, uprościć procedury
korekty (uzgodnienia) płci, a Polska, obok Bułgarii, Łotwy, Litwy,
Rumuni i Słowacji, pozostaje na liście krajów UE, których prawo
nie pozwala na związki i małżeństwa osób tej samej płci. Wyklucza
to możliwość formalnego założenia w Polsce rodziny przez osoby
homoseksualne, a także te osoby transpłciowe, które po uzgodnieniu płci chcą pozostać w małżeństwie zawartym przed korektą.
Jeśli chodzi o sytuację młodych osób LGBTQ+ (lub odbieranych
jako takie) w szkołach, jest ona jeszcze gorsza. 7 września 2017
roku samobójstwo popełnił czternastoletni Kacper z Gorczyna.
Ogólnopolska akcja Tęczowy Piątek organizowana pod patronatem Kampanii Przeciwko Homofobii spotkała się z ostrą krytyką
instytucji publicznych.
ZS

IĘ WIĘCEJ

kowany biologicznie i że rasy mają odmienne cechy umysłowe
wynikające z genetyki (teza ta została jednoznacznie obalona przez
naukowców). Ideologie te tworzą też hierarchię owych „biologicznych ras” – ta kolonialna praktyka była powszechna aż do drugiej
wojny światowej. W szerszym rozumieniu termin rasizm dotyczy
dyskryminacji grup etnicznych uznawanych za nienależące do
„rasy białej” (czyli przede wszystkim do białych Europejczyków
i Amerykanów) nie tylko ze względu na ich rzekome cechy biologiczne, ale także ze względu na ich przynależność kulturową
i przypisywane im cechy, które podlegają ocenie, uznawane są
za trudne lub niemożliwe do zmiany (definicja za Johannesem
Zergerem). Z prawnego punktu widzenia nie istnieje jedna, obowiązująca definicja rasizmu, jednak kodeks karny (art. 256 i 257)
zabrania nawoływania do nienawiści oraz publicznego znieważania
z powodu przynależności rasowej. Dyskryminacja na tle rasowym to
nierówne traktowanie, obraźliwe uwagi lub akty przemocy mające
na celu poniżenie osoby na podstawie jej wyglądu (rozumianego
jako „rasa”). W polskim kontekście rasizm wiąże się często także
z szerszym zjawiskiem: agresywnym nacjonalizmem, któremu
towarzyszą silne postawami antyimigracyjne. Widać to chociażby
na przykładzie wzrastającej niechęci wobec Ukraińców, którzy
mimo przynależności do rzekomej „białej rasy” spotykają się często
z uprzedzeniami ze strony Polaków.
SIĘ
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uznawanych przez społeczeństwo za naturalne, różne i uzupełniające się. Role te skonstruowane są w taki sposób, by usprawiedliwiać
podległość kobiet (postrzeganych jako słabsza płeć) wobec mężczyzn, a tym samym także ekonomiczną, psychiczną i symboliczną
zależność kobiet. Widoczność par jednopłciowych, która podaje
w wątpliwość rzekomo uniwersalne i konieczne uzupełnianie się
płci, wywołuje silne reakcje osób homo-, bi- i transfobicznych,
szczególnie heteroseksualnych mężczyzn, dla których oznacza
utratę władzy lub zakwestionowanie ich wzorca męskości. Chociaż
Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne od 1973 roku nie uznaje
już homoseksualności za zaburzenie psychiczne, Światowa Organizacja Zdrowia wprowadziła podobną zmianę dopiero 17 maja
1990 roku. Od tego czasu 17 maja każdego roku obchodzony jest
Międzynarodowy Dzień Walki z Homofobią i Transfobią.

WIĘCEJ

~ S towarzyszenie Nigdy Więcej:
www.nigdywiecej.org
~ Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich
i Ksenofobicznych www.omzrik.pl

DOWIED

22

~
~
~
~
~

Kampania przeciw Homofobii www.kph.org.pl
Lambda www.lambda.org.pl
Fundacja Transfuzja www.transfuzja.org
Tęczowe Rodziny www.teczowerodziny.pl
Scenariusze zajęć poświęcony tematyce osób
LGBTQ+ i gender www.bit.ly/teczowelekcje

RASIZM
Nie sposób mówić o rasizmie bez odwołania się do słowa „rasa”.
Koncepcja rasy wielokrotnie poddawana była dyskusji, a samo
pojęcie ma wiele znaczeń i bywa mylnie rozumiane oraz używane.
W tradycyjnym, podręcznikowym ujęciu ideologie rasistowskie
dzielą ludzi na różne rasy, twierdząc, że podział ów jest uwarun-

ABLEIZM
(ang. ableism, disableism, handicapism), czyli dyskryminacja ze
względu na niepełnosprawność Jest to przekonanie, że niepełnosprawność jest czymś negatywnym, co w miarę możliwości
powinno być leczone, naprawiane lub eliminowane. Na ableizm składa się zestaw przekonań i zachowań, które zmierzają
do różnego traktowania osoby ze względu na faktyczną bądź
domniemaną niepełnosprawność. Na zjawisko dyskryminacji
ze względu na stopień sprawności ogromny wpływ ma sposób,
w jaki definiuje się samą niepełnosprawność. Inaczej mówiąc,
ableizm to przekonanie, że jednostki niepełnosprawne są gorsze
i stoją niżej w hierarchii wartości niż osoby pełnosprawne; to
postawa większości społeczeństwa pełnosprawnego w stosunku
do niepełnosprawnej mniejszości, zabarwiona negatywnie na
podstawie dyskryminujących stereotypów. Dyskryminacja ze
względu na niepełnosprawność jest obecnie jedną z głównych form
wykluczenia w Polsce. Często ma miejsce w środkach transportu,
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~ Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo – facebook.com
~ Fundacja Widzialni.org: www.widzialni.org

AGEIZM, czyli dyskryminacja ze względu
na wiek
Ageizm, wiekizm (ang. ageism) to pojęcie oznaczające postawy
oparte na stereotypach i uprzedzeniach odnoszących się do wieku
danej osoby lub grupy osób. W literaturze przedmiotu określenie
to bywa także utożsamiane z dyskryminacją ze względu na wiek.
Ageizm przybiera formę pojedynczych postaw i zachowań, praktyk
związanych z dyskryminacją instytucjonalną, jak i dominującego
wzoru relacji międzypokoleniowych. Obszary, w których ludzie
starsi doświadczają ageizmu, to przede wszystkim: dostęp do
rynku pracy i warunki zatrudnienia (na etapie poszukiwania pracy,
wykonywania jej oraz kończenia aktywności zawodowej); dostęp
i jakość opieki zdrowotnej (brak dostępu lub odmowa do korzystania ze świadczeń służby zdrowia oraz niedostosowanie opieki
zdrowotnej do potrzeb grupy wiekowej); dostęp do świadczeń
pomocy społecznej; dostęp do dóbr i usług komercyjnych; wpływ
na decyzje w sferze publicznej (także te bezpośrednio dotyczące
osób starszych) i partycypacja społeczna; dostosowanie transportu
i komunikacji publicznej; dostęp do usług świadczonych przez
instytucje publiczne (oraz ich niższa jakość), dostęp do edukacji.
Ageizmowi towarzyszy często mechanizm autostereotypizacji, który
w przypadku osób starszych powoduje zaniżone poczucie własnej
wartości, rezygnację z przysługujących praw i możliwości rozwoju,
a także pogodzenie się z gorszym traktowaniem.
IĘ WIĘCEJ
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Senior.pl: www.senior.pl

Kobieta 50+: www.kobieta50plus.pl

Seniorzy w Akcji: www.seniorzywakcji.pl
Freechild Project: www.freechild.org

ANTYSEMITYZM
Antysemityzm to postawa niechęci lub nienawiści wobec Żydów
i Żydówek, oparta na przesądach i uprzedzeniach. Choć samo
pojęcie skonstruował Wilhelm Marr dopiero w 1879 roku, to
historia negatywnego stosunku do Żydów i Żydówek sięga czasów
starożytnych. Antysemityzm może być definiowany na bardzo
wiele sposobów, ale w opracowaniach dominują dwa przewodnie
rozróżnienia. Antysemityzm tradycyjny to postawa niechęci do
Żydów i Żydówek opartej na przesłankach religijnych. Ten rodzaj
antysemityzmu ma podłoże religijne i wynika z oskarżenia Żydów
o zamordowanie Jezusa Chrystusa. W tym znaczeniu antysemityzm
jest to patologiczna wersja etnocentrycznego i religiocentrycznego
antyjudaizmu, wywodzącego się z konfliktu chrześcijaństwa ze
swoimi żydowskimi korzeniami, której skrajna postać umożliwiła Zagładę/Shoah (zgodnie z tym myśleniem – karę za zabicie
Jezusa). Drugi rodzaj antysemityzmu to antysemityzm nowoczesny.
W XIX wieku ukształtowała się ideologia antysemicka, w której
uzasadnienie wrogości wobec Żydów i Żydówek przyniosły teorie
rasowe końca XIX wieku oraz teorie spiskowe. W tym kontekście
antysemityzm to ideologia i nurt polityczny opierający się na nienawiści do Żydów i Żydówek, jako rzekomo odrębnej rasy. Teorie
rasistowskie dały uzasadnienie do eksterminacji Żydów w czasie
II wojny światowej. Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego w ramach antysemityzmu nowoczesnego
wyróżnia antysemityzm wtórny (umniejszanie, obciążanie Żydów
i Żydówek za Zagładę, a nawet zaprzeczanie jej) i spiskowy (wiara
w grupowe, celowe i ukryte działanie Żydów jako grupy, wiara
w „spisek żydowski” jest najbardziej rozpowszechnioną formą
antysemityzmu w Polsce22).
ZS
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mieszkalnictwie i dostępie do wypoczynku, ale najczęstsza jest na
rynku pracy pomimo faktu, że kodeks pracy zabrania dyskryminacji
ze względu na niepełnosprawność w zatrudnieniu.

~ Fundacja Forum Dialogu Między Narodami:
www.dialog.org.pl

~ Kampania Używaj „żyda” poprawnie:

www.mlodzinowoczesnikrk.wixsite.com/
uzywajzydapoprawnie

~ Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN
www.holocaustresearch.pl

~ Film – Cud Purymowy, reż. I. Cywińska, Polska 2000.

KLASIZM, czyli dyskryminacja ze względu
na status ekonomiczno-społeczny
Uprzedzenia lub dyskryminacja związana z przynależnością do
klasy (warstwy społeczno-ekonomicznej), na przykład uznawanie
osób uczęszczających do prywatnych szkół za elitę, a uczniów szkół
publicznych za gorzej wykształconych; hołdowanie przekonaniu

22. Antysemityzm nie jest poglądem. Podręcznik dla edukatorów i edukatorek, red. A. Makówka-Kwapisiewicz, Żydowskie Stowarzyszenie Czulent, Kraków 2016.
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o tym, że dany związek małżeński jest mezaliansem (małżeństwem
między osobami pochodzącymi z różnych klas społecznych) i przekonanie, że jest to niestosowne. Mamy wrażenie, że o tym rodzaju
dyskryminacji mówi się bardzo mało, a jest jedną z najczęściej
stosowanych oraz odczuwanych przez młodzież form dyskryminacji. Z badań przeprowadzonych przez Towarzystwo Edukacji
Antydyskryminacyjnej przedstawionych w raporcie „Dyskryminacja
w szkole obecność nieusprawiedliwiona" wynika, że status ekonomiczny bieda, ubóstwo – pojawia się jako jedna z trzech najczęściej
wymienianych przesłanek dyskryminacji w szkole wskazywanych
przez młodzież (zaraz po orientacji seksualnej oraz pochodzeniu
narodowym lub etnicznym).
IĘ WIĘCEJ
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~ H. Gill-Piątek, H. Krzywonos, Bieda – przewodnik
dla dzieci, Warszawa 2010.

~ E. Tarkowska, Nie masz kasy. Jesteś nikim. O pogłębianiu
nierówności przez szkołę [w:] Wychowanie. Pojęcia,
procesy, konteksty, red. M. Dudzikowa i M. CzerpaniakWalczak, t. 4, Gdańsk 2008.

ISLAMOFOBIA
Islamofobia to strach i wynikająca z niego gotowość do dyskryminacji osób na podstawie faktycznej, przypuszczalnej lub
zewnętrznie przypisanej przynależności do grupy muzułmanów. Jako pojęcie socjologiczne oznacza odrzucenie islamu oraz
muzułmanów, szczególnie jako osób reprezentujących mniejszość
w danym społeczeństwie. Islamofobia może być rozumiana jako
przemoc przeciwko muzułmanom i muzułmankom, przybierająca postać ataków fizycznych, werbalnych, niszczenia mienia
(szczególnie majątku instytucji, meczetów, szkół, cmentarzy),
dyskryminacji muzułmanów (m.in. na rynku pracy, w dostępie do
usług medycznych i edukacji), stereotypów w mediach, literaturze
oraz codziennych konwersacjach23).
ZS
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~ U chodźcy.info www.uchodzcy.info
~ Film – Dziewczyna w trampkach, reż. H. Al-Mansour,
Arabia Saudyjska 2012.

23. M. Symonowicz, D.Cieślikowska, E.Krawczyk, Islamofobia, [w:] Edukacja antydyskryminacyjna. Podręcznik trenerski, red. M. Branka, D. Cieślikowska, Kraków 2010
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Kontekst 01

EDUKACJA NA RZECZ RÓWNOŚCI
Dziś, w czasach rosnącej mobilności i otwartych granic, globalizacji, a jednocześnie polaryzacji poglądów,
wzrastającej fali nacjonalizmu i odrodzenia skrajnie prawicowych ruchów w Europie, bardziej niż
kiedykolwiek musimy łączyć siły i wspólnie upominać się o solidarność, równość i poszanowanie
różnorodności, a także zwyczajne, ludzkie gesty przyjaźni. Choć Międzynarodowy Dzień Walki
z Dyskryminacją Rasową obchodzony jest na całym świecie od ponad pięćdziesięciu lat, to najwyraźniej pół
wieku zaangażowania to nadal za mało, by wprowadzić trwałą i głęboką zmianę postaw społecznych. W tym
procesie szczególna rola przypada nam – edukatorom i edukatorkom – jako osobom pracującym z młodzieżą.
Potrzeba nam edukacji, która zapobiegać będzie wykluczaniu i zamykaniu się na innych, edukacji przeciwko
wszystkim rodzajom dyskryminacji. Kształtowanie wśród młodych osób otwartości, osłabianie uprzedzeń
i zachowań dyskryminujących to trudna praca, która wymaga od nas refleksji, przyjrzenia się własnym
postawom i zakwestionowania ich, zanim wesprzemy w tym procesie młodzież.

1.Reaguj na przejawy dyskryminacji
Mimo że wydaje się to trudne, staraj się zawsze reagować na skrajne,
krzywdzące opinie w klasie i szkole. Bardzo ważne jest, by rozpoznawać i nazywać stereotypy, uprzedzenia, mowę nienawiści oraz
nie pozostawiać ich bez reakcji – w przeciwnym razie ryzykujemy,
że dyskryminujące poglądy zostaną uznawane za akceptowalne,
a wykluczające zachowania będą traktowane jako norma, obniżając
poczucie i poziom bezpieczeństwa w klasie (nie wiadomo, pod
czyim adresem padnie kolejna obelga) oraz zaangażowanie w pracę.
Staraj się reagować edukacyjnie, nie atakując personalnie uczniów
i uczennic: „to, co dostrzegam w twojej wypowiedzi powoduje,
że…”, „kiedy słyszę takie ostre stanowisko, to…”. Jeśli zdecydujesz
się na silniejszą reakcję, posługuj się językiem osobistym – zamiast
przywoływać abstrakcyjne reguły („nie wolno tak mówić”, „regulamin
nie pozwala…”), do których trudno się odnieść, a których zasadność
łatwo podważyć, mów od siebie („niepokoją mnie takie dowcipy, bo
są krzywdzące”). To skraca dystans i sprawia, że osoba wyrażająca
nienawistne opinie musi skonfrontować się z autentyczną reakcją
wywołaną przez własne słowa lub działanie. Dobrym rozwiązaniem
jest udzielenie osobie posługującej się stereotypami, uprzedzeniami
czy mową nienawiści informacji zwrotnej – w przypadku bardzo
negatywnych lub nienawistnych komentarzy twoja reakcja może
być bardziej złożona. Informacja zwrotna dotycząca mowy nienawiści
może wyglądać w następujący sposób:

~ zauważenie i nazwanie sytuacji („mówisz o tej grupie w bardzo
stereotypowy/nienawistny/kategoryczny sposób”),

~ pokazanie konsekwencji („to krzywdzi osoby w tej szkole”, „to

powoduje, że nie zauważamy...”, „to narusza zasady rozmowy,
na które się umówiliśmy”),

~ nazwanie swoich uczuć („niepokoi mnie/martwi/zastanawia, co
to znaczy, że się do tego odwołujesz”),

~ jasny sprzeciw („nie chcę, żebyśmy rozmawiali w ten sposób”,
„chcę, żebyśmy przestrzegali zasad, na które się umówiliśmy”,
„nie ma zgody na dyskryminację w naszej klasie i szkole”).

Ważne, aby twoja reakcja była zdecydowana, konfrontująca wobec
wypowiedzi, ale bezstronna wobec konkretnej osoby. Oddziel osobę

od problemu: nie obrażaj, nie poniżaj sprawcy (nie mów: „tylko ktoś
mało myślący tak mówi”). Nie oceniaj też na podstawie pojedynczej
wypowiedzi („jesteś faszystą”). Być może osoba używająca takiego
języka cytuje tylko zasłyszaną odpowiedź, być może testuje twoją
reakcję, być może mowa nienawiści jest formą sprzeciwu wobec
czegoś zupełnie innego, na co nie ma wpływu. Osoba poniżona
przestaje się angażować – jej otwartość na zmianę postawy maleje.
Daj szansę, postaw na edukację – dopytaj, jaka była intencja takiej
wypowiedzi, np. „czy wiesz co to określenie oznacza? jeśli wiesz, że
jest obraźliwe, to dlaczego je stosujesz? co chciałeś/chciałaś osiągnąć
w ten sposób? jakie są konsekwencje używania takiego języka?”.
Udziel wsparcia osobom, których dotyczy mowa nienawiści. Jeśli
mowa nienawiści wymierzona jest w tożsamość osób, które uczą się
w tej klasie – udziel im wsparcia indywidualnie lub na forum. Możesz
powiedzieć: „zapewniam wszystkich, że nie będziemy w ten sposób
mówić o sobie nawzajem” lub (indywidualnie): „jeśli to będzie się
powtarzać, zawsze możesz do mnie przyjść”, „nikt nie ma prawa
mówić do ciebie w ten sposób”.

2. Uważaj na generalizacje, oddzielaj fakty
od (stereotypowych) opinii
Jeśli prowadzimy z młodzieżą rozmowę o różnicach międzyludzkich
i międzygrupowych, wcześniej czy później w wypowiedziach pojawi
się kategoryzowanie. Grupy kategoryzowane są najczęściej na
podstawie cechy wspólnej i różnicy wobec grupy alternatywnej,
w opozycji: kobiety – mężczyźni, młodzi – starzy, Polacy – nie-Polacy.
Jest to naturalna reakcja wynikająca z potrzeby określenia danej
grupy, która postrzegana jest jako obca i o której osoby mówiące
mogą mieć bardzo niewiele informacji. Dla zaspokojenia pierwszej
potrzeby opisu wystarcza więc przypisanie ogólnych cech, dostarczających jakiejkolwiek wiedzy, czyli rozpoznawanie podobieństw
i różnic oraz ich grupowanie w odrębne kategorie. Choć samo
kategoryzowanie nie jest szkodliwe, a wręcz ułatwia nam codzienne
funkcjonowanie, to jednak ten sam mechanizm odpowiada na
powstawanie krzywdzących uogólnień – stereotypów.
Dlatego tak ważne jest, by osoba prowadząca świadoma była zagrożeń, które wiążą się z kategoryzowaniem, oraz reagowała na jego
przejawy. Pierwszą, najważniejsza rzeczą jest nazwanie tego, co się
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dzieje, czyli ujawnienie generalizacji – podkreślenie, że wypowiedź
jest uogólnieniem, i pokazanie, jakie mogą być jej konsekwencje,
(„słyszę, jaką masz opinię w tej sprawie i jakie jest twoje stanowisko,
obawiam się jedynie, że mówienie o tym w tak ogólny sposób
utrudni nam rozmowę o…”). Pomocne będzie sprowadzenie
uogólnienia do indywidualnej opinii, czyli przeformułowywanie
generalizacji w rodzaju „wszyscy uchodźcy to…”, „przecież wszyscy
wiedzą, że muzułmanie…” w taki sposób, by nadać im formę opinii
czy przekonań, którymi de facto są („rozumiem, że takie jest twoje
przekonanie o…”, „słyszę, że taka jest twoja opinia…”). Pomagaj
w odróżnieniu faktów od opinii i osobistych przekonań, odwołuj
się do rzetelnych i sprawdzonych źródeł wiedzy.
Zachęcaj też uczniów, by odwoływali się własnych lub wspólnych doświadczeń, co może być punktem zaczepienia do osobistej
rozmowy i szczerej wymiany opinii („co z twojego osobistego
doświadczenia potwierdza tę opinię?” lub „czy masz choć jedno
doświadczenie, które przeczy tej opinii?”).
Pamiętaj, stereotyp jest mechanizmem poznawczym – uogólniając,
próbujemy poradzić sobie z nadmiarem informacji. To, że wszyscy
kategoryzujemy i posługujemy się stereotypami, zwykle nie jest
świadomym zabiegiem; nie wiąż go zatem z wiekiem, brakiem
dojrzałości czy niską inteligencją. Ważne, by przyjąć wobec prostych
i generalnych sądów swoich i innych postawę wątpiącą – skąd to
wiem? czy na pewno tak jest? co pokazują badania? czy możliwe,
żeby grupę kilkudziesięciu milionów ludzi, opisać jednym stwierdzeniem typu „wszyscy Polacy są…”?

3.Wzmacniaj głosy mniejszościowe oraz wspieraj
różnorodność w klasie
Twórz przestrzeń, w której wszystkie dzieci w klasie mają
szansę się wypowiedzieć, brać udział w aktywnościach i dzielić się umiejętnościami (ze szczególnym naciskiem na dzieci
z grup mniejszościowych) w każdej sytuacji: podczas warsztatów
integracyjnych, regularnych lekcji czy projektu szkolnego. Przez
grupę mniejszościową rozumiemy w tym kontekście grupę z jakichś
powodów nieuprzywilejowaną, niemającą siły przebicia.
Oznacza to m.in. docenianie nienormatywnych umiejętności i wykorzystywanie ich w zadaniach zespołowych (np. warunkiem wykonania
zadania jest odczytanie instrukcji po niemiecku lub umiejętność
przekładania przedmiotów pałeczkami do jedzenia – wówczas dzieci
znające język niemiecki lub jadające na co dzień pałeczkami stają się
zasobem zespołu). Proponujemy też rotacyjne wyznaczanie dzieci
do roli liderskiej (sprawozdawcy zespołu, koordynatora lub koordynatorki zadania) na lekcji. Dbaj, by dzieci z grup mniejszościowych
mogły wypowiadać się na lekcji w tym samym stopniu, co rówieśnicy.
Poświęć jak najwięcej czasu na aktywności, które budują relacje
między uczniami i uczennicami oraz pozwalają im lepiej się poznać.
Są to m.in. zadania zespołowe, ćwiczenia nastawione na współpracę
i umożliwiające integrację. Nie musisz poświęcać na to całej lekcji,
jednak zajęcia powinny być zorganizowane tak, żeby umożliwiać
dzieciom wzajemne poznawanie się – nawet kosztem liczby wykonanych zadań czy przekazanej wiedzy.

Zorganizuj warsztaty lub zajęcia integracyjne – budowanie więzi
może stać się motywem przewodnim kilku, a nawet kilkunastu lekcji
wychowawczych poświęconych tworzeniu przyjaznego, włączającego
klimatu w klasie. Ważną perspektywą w organizacji takich zajęć może
być uwzględnienie w scenariuszu zajęć hipotezy kontaktu Gordona
Allporta, który określił jakie są warunki skutecznej współpracy w grupach, w których poziom uprzedzeń jest wysoki24.

4. Działaj edukacyjnie
Jeśli w klasie, z którą pracujesz, często wygłaszane są komentarze
odwołujące się do stereotypów, dyskryminujące lub wręcz nienawistne, przyjrzyj się temu i poświęć na zajęciach więcej czasu
na omówienie konkretnego tematu. Możesz zorganizować lekcję
poświęconą mowie nienawiści25 i jej konsekwencjom, wolności
wypowiedzi i jej granicom itp. Możesz też zająć się bardziej gruntowną pracą nad klimatem w klasie i przyjrzeć się temu, czy mowa
nienawiści nie jest jakąś formą drzemiącego w klasie konfliktu,
wyrazem oporu wobec innej sprawy.
Poznaj fakty, którymi możesz się posłużyć – przed lekcją sprawdź
aktualne dane dotyczące tematu, by móc zareagować na uogólniające wypowiedzi. Posługuj się nimi w niekonfrontacyjny sposób
– prezentuj je klasie, a nie pojedynczej osobie, która wygłasza
stereotypowe sądy; traktuj je jak wiedzę, która przyda się wszystkim,
a nie broń w dyskusji z jednym uczniem czy uczennicą.
Pytaj o alternatywy: kiedy sprowadzisz już generalizację do
indywidualnej opinii i doświadczenia, poproś o głosy będące jej
przeciwwagą. Powiedz: „usłyszeliśmy takie opinie, a jakie są inne?”
lub mocniej: „jak inaczej można myśleć o tej kwestii?”.
ZS

IĘ WIĘCEJ

DOWIED
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~ Dyskryminacja w szkole – obecność

nieusprawiedliwiona, red. K. Gawlicz, P.
Rudnicki, M. Starnawski, Towarzystwo Edukacji
Antydyskryminacyjnej, Warszawa 2015.

~ Wielka nieobecna – edukacja antydyskryminacyjna,
red. M. Abramowicz, Towarzystwo Edukacji
Antydyskryminacyjnej, Warszawa 2011.

~ Drama w edukacji o uchodźcach i uchodźczyniach.

Scenariusze zajęć do pracy w szkołach, red. M. Branka
i D. Cieślikowska, Warszawa 2016.

~ Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej –
biblioteka www.ffrs.org.pl/biblioteka/

~ Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej –
publikacje www.tea.org.pl/biblioteka

24. O hipotezie kontaktu Allporta przeczytasz więcej w rozdziale Nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria Joanny Grzymały-Moszczyńskiej w publikacji
(Nie) warto się różnić. Dylematy i wyzwania metodologiczne w edukacji antydyskryminacyjnej, red. M. Branka, D. Cieślikowska, J. Latkowska, Warszawa 2013.
25. Skorzystaj z otwartego kursu internetowego Miej oko na nienawiść, CEO 2015.
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ĆWICZENIA DODATKOWE
ĆWICZENIE 1: Kilka definicji
CEL
Zrozumienie przez uczniów pojęć, aby mogli pełniej uczestniczyć w kolejnych ćwiczeniach związanych z tematyką równości i różnorodności.
OSOBY UCZESTNICZĄCE
Uczniowie szkół podstawowych lub średnich.
INSTRUKCJE DLA OSOBY PROWADZĄCEJ
Poproś uczennice i uczniów, by przeczytali poniższe definicje i połączyli każdą z nich z odpowiednim pojęciem. Przedyskutujcie terminy
i ich definicje na forum, podając przykłady.
UOGÓLNIENIE 

N
 egatywna ocena i emocje wobec innych wynikające z ich przynależności do jakiejś grupy, pozbawione
podstaw i dowodów.

PATRIARCHAT 

 I deologia oparta na przekonaniu, że mężczyźni mają przewagę nad kobietami i w związku z tym przysługują im przywileje i autorytet.

UPRZEDZENIE 

 Uproszczone przekonanie i postrzeganie jakiejś osoby, oparte na jej przynależności do określonej grupy.

STEREOTYP 
RASIZM 
MIZOGINIA 

 Postawa polegająca na niechęci i/lub wrogości wobec Żydów.
 Upraszczające twierdzenie lub opinia (w odróżnieniu od faktów) na temat jakiegoś zjawiska (np. grupy
osób) oparte na pojedynczych doświadczeniach lub sytuacjach.
 Nienawiść i pogarda wobec kobiet.

HOMOFOBIA 

G
 orsze, krzywdzące, nierówne traktowanie ze względu na przynależność do określonej grupy, często
wyróżnionej na podstawie cechy tożsamościowej, np. płeć, wiek, pochodzenie etniczne, orientacja
seksualna, stan zdrowia.

ANTYSEMITYZM 

 Wszystkie uprzedzenia, postawy, osądy i zachowania mające negatywny wpływ na osoby homoseksualne.

DYSKRYMINACJA 

 I deologia oparta na przekonaniu, że istnieje hierarchia między grupami osób, „rasami”, także zachowania
wynikające z tej ideologii.

ĆWICZENIE 2: Stereotypy i uprzedzenia
CEL
Zbadanie sytuacji, w której pojawiają się uprzedzenia.
OSOBY UCZESTNICZĄCE
Uczniowie szkół podstawowych lub średnich.
INSTRUKCJE DLA OSOBY PROWADZĄCEJ
Podziel grupę na mniejsze, przynajmniej czteroosobowe zespoły.
Poproś grupy o przeczytanie tekstu.
Następnie poproś wszystkie osoby uczestniczące o spisanie listy uprzedzeń, z którymi spotykają się na co dzień. Potem uczniowie
porównują te uprzedzenia w małej grupie.
Na zakończenie poproś każdą grupę o podzielenie się wrażeniami w krótkiej dyskusji.
TEKST DO REFLEKSJI: Złodziejka
Sonia jest nowa w naszej klasie. Zna ją kuzyn Marysi – mojej koleżanki. To on ostatnio powiedział nam: „Sonia jest miła. Jest też zabawna.
Zdaje mi się, że jej tato jest Cyganem, ma taką ciemną karnację. Myślę, że Sonia lubi czasem ukraść jakiś drobiazg ze sklepu”. Po tygodniu
Sonia została częścią naszej paczki. Naprawdę ją lubimy. Pewnego dnia Dawid nie mógł znaleźć długopisu. Szukał go wszędzie, aż w końcu
powiedział: „Na pewno ktoś mi go ukradł”. Wszyscy zastanawiali się, kto mógł to zrobić. Szybko pojawiła się plotka, że była to ta nowa, Sonia.
Wkrótce wszyscy ją podejrzewali. Sonia mówiła, że jest niewinna, ale nie wierzył jej nikt poza Marysią, Emilią i mną – trzema dziewczynami
z naszej paczki. Ale nie odważyłyśmy się bronić Soni. Podczas przerw siedziała sama. Dwa dni później Dawid znalazł długopis. Zostawił go
w domu.
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ZASTOSOWANIE
Tekst pokazuje, jaką szkodę może wyrządzić twierdzenie dotyczące jakiejś osoby ze względu na jej przynależność do danej grupy.
Takie twierdzenie nazywamy uprzedzeniem.
Uprzedzenie to negatywny stosunek do innych mimo braku racjonalnych podstaw i dowodów. To osądzanie osoby (lub całej grupy)
i wyrobienie sobie o niej negatywnej opinii przed jej poznaniem; tymczasowy osąd, który formułujemy z góry, interpretując i upraszczając
to, co widzimy i słyszymy. Przykład: Skoro lubi chodzić na mecze, to na pewno jest kibolem, a skoro tak, pewnie jest agresywny.
Stereotyp to przekonanie, że osoba posiada jakąś cechę, ponieważ należy do jakiejś grupy. Nie musi być negatywny, co nie zmienia faktu,
że może być krzywdzący – choćby dla osób, które nie posiadają jakiejś cechy i czują się przez to wykluczone. Przykład: Kobiety nie umieją
prowadzić samochodów. Mieszkańcy Poznania uwielbiają porządek.

KARTA PRACY

Niektóre uprzedzenia i stereotypy
01 | Kogo dotyczą wypisane poniżej zdania? Kto wykonuje wskazane czynności? Uzupełnij tabelkę, wpisując pierwszą osobę,
która przychodzi ci do głowy.
gotuje jedzenie
dużo płacze
ciężko pracuje
prasuje ubrania
czyta gazetę
marnuje pieniądze
prowadzi samochód
ma łatwe życie
Porównajcie swoje odpowiedzi w grupach. Czy dostrzegacie jakieś ukryte uprzedzenia?
02 | Uzupełnij poniższe zdania kliszą lub uprzedzeniem, które jest twoim zdaniem powszechne. Kiedy skończysz, porównaj
swoje odpowiedzi z tym, co napisały pozostałe osoby w twojej grupie. Będziecie potem dyskutować na ten temat w większym
gronie.
Dziewczyny są
Chłopcy są
Młodzi ludzie są
Osoby starsze są
Mieszkańcy miast są
Mieszkańcy wsi są
Obcokrajowcy są
Europejczycy są
Osoby, które dużo podróżują, są
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ZASTOSOWANIE
TEORII
W PRAKTYCE
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Numer zdjęcia: 1
Autor zdjęcia: Bojan Mrđenović (Chorwacja)
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Numer zdjęcia: 2
Autor zdjęcia: Nejc Trampuž (Słowenia)
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Numer zdjęcia: 3
Autor zdjęcia: Edu León (Hiszpania)
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Photo Reference: 4
Photo credit: Meyer — Tendance Floue (Francja)
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Numer zdjęcia: 5
Autor zdjęcia: Piotr Łapiński (Polska)
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Numer zdjęcia: 6
Autor zdjęcia: Giulio Di Meo (Włochy)
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Zastosowanie teorii w praktyce 02

ANALIZA OBRAZÓW
Wrażenia
Nadzieja
Wiara
Wspólnota
Wolność
Przyszłość

Ważne elementy wizualne
Dziecko zajmuje centralną część zdjęcia.
Plecy dziecka – nie widzimy jego twarzy, ręce są uniesione do góry,
w stronę wielkiej tęczowej flagi rozpostartej nad jego głową.
Dziecko idzie i patrzy do przodu, w tym samym kierunku, co obiektyw.
Nogi tłumu w tle (patrz: słownik pojęć – analiza obrazu, s. 72).
Szary asfalt równoważony przez lekkość flagi.

Dyskryminacja, Chorwacja, © Bojan Mrđenović

Tematy, które można poruszyć
Dyskryminacja związana z orientacją seksualną
Walka o równe prawa/uznanie

Brak tytułu,
Bojan Mrđenović
Bojan Mrđenović (ur. 1987) ukończył
historię sztuki i informatykę na Wydziale
Nauk Humanistycznych i Społecznych
Uniwersytetu w Zagrzebiu w 2012 roku,
a także studia operatorske na Akademii
Teatralnej w 2015. Obecnie jest zatrudniony jako nauczyciel
fotografii na Wydziale Operatorskim tej samej uczelni. Pracuje
jako operator filmowy i fotograf. Jego praktyka artystyczna
wiąże się z tematami politycznymi, ludzkimi potrzebami
i prawami społecznymi.

Wolność, akceptacja
Opór
Wspólnota/mobilizacja
Poczucie własnej wartości
Prawa dziecka
Manifestacje uliczne, prawo do demonstracji

Pytania do analizy obrazu i rozmowy
Dlaczego chłopiec jest umieszczony w centrum zdjęcia? Jak możemy
to interpretować?
Jakie wrażenie wywołuje to, że tęczowa, kolorowa flaga zajmuje górną
połowę zdjęcia, nad głową dziecka? Z czym się to kojarzy?
Kim może być chłopiec/dziecko w centrum kadru? Co o nim wiemy,
a czego nie wiemy?
Dlaczego organizowane są parady i marsze równości? Dlaczego to jest
ważne/potrzebne dla wielu osób LGBTQ+?
Co rodzice, nauczyciele, dorośli i dzieci mogą zrobić, by każdy z nas
czuł się akceptowany, czuł, że może być sobą?

“

OPIS ZDJĘCIA

Zdjęcie zostało zrobione na Marszu Równości w Zagrzebiu, który
odbywa się tam corocznie od 2002 roku. Marsz organizuje Zagreb
Pride, feministyczna i antyfaszystowska organizacja LGBTQ+ działająca
na rzecz aktywnego, solidarnego i równościowego społeczeństwa,
wolnego od stereotypów związanych z płcią oraz wszelkiego rodzaju
opresji. Tego rodzaju publiczne wydarzenia przypominają, że zasady
polityczne i zwyczaje społeczne mają ogromny wpływ na rozwój
naszej indywidualności. Nie wszystkie dzieci są równie uprzywilejo-

wane, co ten chłopiec, bezpieczny pod flagą symbolizującą równość
i wolność. Po drugiej stronie ulicy zorganizowano kontrdemonstrację przeciwników Pride, eksponującą groźne flagi i agresywne
transparenty. Wspólna obecność w przestrzeni publicznej w wyrazie
solidarności przeciwko dyskryminacji sprawia, że ludzie czują się
silniejsi, a Marsz Równości wywarł niesamowicie pozytywny wpływ
na sferę publiczną w zakresie praw osób i społeczności LGBTQ+.

„
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Wrażenia
Niepokój
Uczucie duszności
Katastrofa
Zanieczyszczenie/toksyczność
Nicość
Miłość
Bliskość

Ważne elementy wizualne
Zmiany klimatu, Słowenia, © Nejc Trampuž.

Ostatnie Walentynki,
Nejc Trampuž
Nejc Trampuž (ur. 1993) to młody
artysta intermedialny (zajmujący się
różnymi rodzajami sztuki) i fotograf.
Studiował fotografię na Akademii
Sztuk Pięknych i Designu w Ljubljanie
(ALUO), którą ukończył z wyróżnieniem, a jego praca
magisterska otrzymała specjalną nagrodę ALUO. W czasie
studiów magisterskich skoncentrował się na wykorzystaniu
fotografii w krytyce społecznej, technologicznej i klimatycznej,
wyrażanej poprzez interaktywne instalacje, które badają
granice medium fotografii, przekraczają je i rozciągają na
inne media i podejścia (wideo, dźwięk, projekcje, światło,
kolaż itd.). Trampuž jest również aktywnym członkiem
młodzieżowego Ruchu na rzecz Sprawiedliwości Klimatycznej,
gdzie zajmuje się przygotowywaniem działań bezpośrednich
i komunikatów medialnych. Od 2009 roku uczestniczył w wielu
indywidualnych i grupowych wystawach, zarówno w Słowenii,
jak i poza jej granicami (m.in. +MSUM, MAO, OFF_festival
Bratislava, Layer House + TAM-TAM, Simulaker, Cirkulacija2,
Animateka, Photogether w Czechach, Ratusz w Ljubljanie). Był
również członkiem eksperckich jury (Animateka, Brumen x
Plaktivat), a większe słoweńskie media (m.in. Delo, Mladina,
Koridor, Dnevnik, RTV SLO, Radio Študent) pisały o nim
i publikowały jego zdjęcia z działań aktywistycznych.

Światło tylne (patrz: słownik pojęć – analiza obrazu, s. 72).
Bardzo ciemne tło z jasnym punktem na środku.
Światło lśni na tle nieba.
Twarze ukryte za maskami przeciwgazowymi.
Kadr amerykański (patrz: słownik pojęć – analiza obrazu, s. 72).
Postaci mają na sobie ubrania przypominające mundury wojskowe.
Za nimi jednolite ciemne tło, z którego unosi się dym.

Tematy, które można poruszyć
Zmiany / kryzys klimatyczny / ekologia
Ludzkość w stanie zagrożenia
Szóste masowe wymieranie gatunków
Wspólne życie
Opór
Wpływ ludzi na środowisko
Związki człowieka ze światem

Pytania do analizy obrazu i rozmowy
Co sprawia, że na zdjęciu panuje niepokojąca atmosfera?
Jakie elementy kontrastujące ze sobą są widoczne na fotografii?
Dlaczego ludzie mają na twarzach maski? Jak można to interpretować?
Jakie masz refleksje o związkach człowieka ze światem, kiedy patrzysz
na zdjęcie?
Czy zmiany klimatu mogą powodować też zmiany społeczne /
w relacjach między ludźmi? W jaki sposób?
Czy pojedynczy ludzie (tacy jak my) mogą zapobiec katastrofie
klimatycznej?
Co konkretnie możemy zrobić, by jej zapobiec?

“

OPIS ZDJĘCIA

W lutym 2020 Słowenia przyjęła Narodowy Plan Energetyczny
i Klimatyczny (NEPN). Jednak podczas gdy większość krajów
zobowiązała się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 55% do
2030 roku, Słowenia zobowiązała się jedynie do 36%. Było to ogromne
rozczarowanie dla nas jako członków i członkiń środowiskowego
ruchu Młodzież na rzecz Sprawiedliwości Klimatycznej, bo
wierzymy, że zmiany klimatyczne są jednym z największych wyzwań
i zagrożeń, jakie czekają nas w przyszłości. Za pomocą fotografii
przeprowadziliśmy bezpośrednie działanie bez użycia przemocy.

Wydrukowaliśmy zdjęcie na dużej kartce walentynkowej, a kilkanaście
osób spośród nas, zaopatrzonych w maski przeciwgazowe, weszło
do Ministerstwa Infrastruktury. Zanieśliśmy tę „kartkę z życzeniami”
ministrze Alence Bratušek, czytając wiersze o „miłości”. W ten sposób
symbolicznie wyraziliśmy rozczarowanie naszą relacją z ministrą oraz
nieodpowiednie podejście decydentów do kwestii klimatycznych.
Ponieważ ministra nie zgodziła się nas przyjąć, kartka została
przekazana osobie odpowiedzialnej za PR ministerstwa. Kampania
zyskała spore wsparcie ze strony słoweńskich mediów.

„
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Wrażenia
Napięcie
Niesprawiedliwość
Gniew
Pułapka
Zdjęcie z ukrycia
Poczucie osaczenia

Ważne elementy wizualne
Rasizm, Hiszpania © Edu León.

Niewidzialne granice,
Edu León
Edu León (ur. 1977 w Madrycie) –
hiszpański fotograf, od 11 lat mieszka
w Ameryce Łacińskiej. W swojej pracy
skupia się na konfliktach społecznych,
działaniach na rzecz praw człowieka i migracjach. W ostatnich latach poświęcił się fotografowaniu emigracji
mieszkanek i mieszkańców Wenezueli do południowych
krajów Ameryki Łacińskiej w ramach projektu Migrar es tocar
tierra („Migrować to dotykać ziemi”). Został on pomyślany jako
objazdowa wystawa, która w czasie pandemii przekształciła się
w wystawę wirtualną. Wcześniej wraz z fotografem Olmo Calvo
realizował projekt zatytułowany Niewidzialne granice, który
pokazuje sytuację na europejskich granicach oraz kontrole,
jakim poddawani są migranci i migrantki w Hiszpanii. Edu
León wykorzystywał fotografię również jako narzędzie zmiany
społecznej, a także pracy z młodzieżą i rdzennymi społecznościami wokół tematu tożsamości. Jego fotografie ukazywały się
w takich pismach jak „El País”, „Univisión Noticias”, „The Guardian”, „Time”, „Newsweek”, „Vice News” oraz „New York Times”.
Współpracował też z międzynarodowymi organizacjami, m.in.
Czerwonym Krzyżem, Amnesty International, Oxfam.

Bohaterowie zdjęcia ujęci są w ramy tworzone przez dwie czerwonobiałe taśmy widoczne na pierwszym planie (patrz: słownik pojęć
–analiza obrazu, s. 72).
4 czarne osoby pokazują dokumenty tożsamości białym policjantom.
Kontrast barwnych t-shirtów z czernią mundurów.
Postacie policjantów zlewają się z czarnymi, pionowymi kratami.
Policjant przeszukujący torbę.
Zdjęcie zrobione przez bramę terenu budowy, z ukrycia.
Brak kontaktu wzrokowego między osobami na zdjęciu.

Tematy, które można poruszyć
Rasizm
Kontrolowanie przez policję
Naruszenie prywatności
Migracje i uchodźstwo
Prawa migrantów i migrantek

Pytania do analizy obrazu i rozmowy
Jaki efekt daje ujęcie w kadrze także czerwono-białej taśmy? (patrz
słowniczek)
W jaki sposób fotograf podkreślił kontrast między policjantami
i osobami, które są zatrzymane?
Jaką rolę na zdjęciu odgrywają kolory?
Na co / na kogo patrzą osoby na zdjęciu? Jak można to interpretować?
Co mogą czuć i myśleć osoby w lewej części kadru? Czy myślisz, że to
pierwszy raz, kiedy je to spotyka? A co mogą czuć i myśleć policjanci?
Dlaczego policjanci zatrzymali akurat te osoby? Jakie to uczucie, gdy
ktoś ocenia kogoś innego na podstawie wyglądu (w tym koloru skóry)?
Czy znacie takie sytuacje?
Jak myślisz, co wydarzyło się po tym, jak zrobiono to zdjęcie?

“

OPIS ZDJĘCIA

W Madrycie i innych wielkich miastach europejskich prowadzone
są masowe łapanki, których celem jest wyłapywanie i zatrzymywanie migrantów i migrantek mieszkających w Hiszpanii bez
zezwolenia na pobyt. W ich poszukiwaniu policjanci patrolują
metro, dworce autobusowe i okolice budek telefonicznych.
Rząd PSOE (Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej) uregulował status ponad 700 tysięcy osób, ale zapoczątkował również
ogromne łapanki w Hiszpanii. Policja dokonuje identyfikacji obywateli i obywatelek na podstawie wyglądu zewnętrznego, by osoby
o nieuregulowanym statusie zatrzymać lub nawet deportować.
W czasie, gdy Alfredo Pérez Rubalcaba stał na czele Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych, policja otrzymała rozkaz systematycznego
zatrzymywania określonej liczby osób, by wypełnić wytyczne EU. To
zachęciło służby do tzw. profilowania rasowego, czyli legitymowania

Na czym może polegać rasizm w codziennym życiu?
ludzi na podstawie ich wyglądu, co bezwzględnie stanowi dyskryminację. Był to okres zamykania cudzoziemców w zamkniętych
ośrodkach i czas lotów deportacyjnych, nazywanych „lotami wstydu”.
Lavapies to dzielnica Madrytu, która najbardziej cierpi
z powodu „niewidzialnych granic” oraz nękania mieszkańców i mieszkanek ze względu na ich wygląd i kolor skóry.
Na tym zdjęciu grupa osób afrykańskiego pochodzenia została
zatrzymana przez policję. Nasilające się kontrole policyjne
dyskryminują ludzi i naruszają ich podstawowe prawa.
Zdjęcie ilustruje sytuację, w której migranci i migrantki nie tylko
muszą przekraczać oficjalne granice państwowe, ale także na co dzień
mierzyć się z niewidocznymi granicami, które sprawiają, że w dowolnym miejscu i czasie mogą zostać zatrzymani przez policję.

„
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Wrażenia
Dobry nastrój
Duma
Determinacja
Jedność
Radość
Dobry humor
Poczucie siły

Ważne elementy wizualne
Równość płci, Francja © Meyer.

Turniej halówki,
Meyer
Urodzony w 1969 w Villeneuveles-Avignon Meyer jest członkiem
kolektywu Tendance Floue od roku
1996. Fotografii używa jako narzędzia do
prowadzenia dialogu ze światem obrazów.
Propaguje tezę, że akt robienia zdjęć nie służy obserwacji
świata, lecz jego kreowaniu.
Jego trzy wyprawy do okupowanego terytorium Palestyny
poskutkowały serią milczących i rozdzierających obrazów
ilustrujących nawyk zapominania. Seria otrzymała nagrodę
specjalną jury Paris Match w 2002 roku.
W 2003 Meyer rozpoczął pracę nad projektem, którego
tematem jest akt patrzenia. Przez pięć lat podążał śladami
Cinéma Numérique Ambulant, wędrownego kina cyfrowego
w Afryce Zachodniej, i fotografował niezwykłe spotkania kina
afrykańskiego z publicznością. Powstały w ten sposób portrety
widzów zatytułowane Mon frère lumière. Praca zajęła trzecie
miejsce w konkursie World Press Arts and Entertainment
Prize, a także została pokazana w ramach programu Raymond
Depardona na Rencontres d'Arles w 2007 roku. Poza
innymi walorami ilustruje ona najważniejszą dla Meyera
koncepcję: magia fotografii, podobnie jak kina, tkwi w tym, co
urzeczywistnia się między spojrzeniem a obrazem.

4 dziewczyny i 2 chłopaków w strojach sportowych.
Dziewczyny noszą drużynowe koszulki.
Dziewczyna po prawej stronie pozuje w geście zwycięstwa i siły.
Dziewczyna w środku się uśmiecha.
Kontrastowy, jaskrawy kolor (pomarańczowe sportowe koszulki
dziewcząt).
Zwycięska postawa dziewcząt, chłopcy bardziej bierni.
Chłopak trzyma telefon w geście robienia zdjęcia.

Tematy, które można poruszyć
Praca zespołowa
Równość płci
Równość płci w sporcie
Stereotypy dotyczące płci

Pytania do analizy obrazu i rozmowy
Jakie wrażenie robi to, że dziewczyny w jaskrawych ubraniach zajmują
większość kadru?
Jakie emocje widzisz na twarzach dziewczyn, a jakie na twarzach
chłopców? Czy są podobne?
Czy między dziewczynami a chłopakami jest kontakt? Co na to
wskazuje?
Jakie stereotypy związane z płcią przychodzą ci do głowy? Czy Twoim
zdaniem to zdjęcie je obala, czy wręcz przeciwnie? W czym się to może
objawiać?

Jego kolejne projekty dotyczyły fotomontażu. Na festiwal
Rencontres de Bamako w 2015 i 2017 roku w Mali stworzył
Portraits décalés. Na każdym obrazie dystans między postacią
a tłem, które czasem stanowi krajobraz miejsca oddalonego
o tysiące kilometrów od Bamako, tworzy własną poetykę.
Fotografia pełni istotną rolę w szerzeniu masowej wyobraźni.

“

OPIS ZDJĘCIA

Zdjęcie zrobiono w La Courneuve, w miasteczku Seine-Saint-Denis na
przedmieściach Paryża, które fotograf dobrze zna. Meyer regularnie
pracuje na zlecenie miejscowej gazety i fotografuje zjawiska
społeczne i kulturalne. W takim kontekście powstała ta fotografia.
Tego dnia gazeta zwróciła się do niego o udokumentowanie finału
turnieju halówki (piłki nożnej halowej) kobiet. Turniej odbywał się
w ośrodku sportowym Béatrice-Hess, w położonej na uboczu sali

gimnastycznej w La Courneuve. Panowała dobra atmosfera i duch
fair play, typowe dla miejscowych zawodów. Na zdjęciu widzimy
końcówkę meczu, zwycięska drużyna (w pomarańczowych strojach)
cieszy się swoim sukcesem, demonstrując gesty i pozy zwycięstwa.
Kilku obecnych na sali chłopaków wyszło na boisko, żeby pogratulować
dziewczynom i zrobić im zdjęcia telefonami komórkowymi.

„
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Wrażenia
Cierpienie
Przyjaźń
Wsparcie / wzajemna pomoc
Ukojenie / pewność siebie
Żałoba

Ważne elementy wizualne
Dwie osoby w objęciu/uścisku.
Przytula się i wtula twarz w szyję drugiej osoby.
Kryzys zdrowia psychicznego, Polska, © Piotr Łapiński

Milo już z nami nie ma,
Piotr Łapiński
Piotr Łapiński pochodzi z Gdańska,
ale od 14 lat mieszka i pracuje
w Warszawie. W 2018 roku ukończył
z wyróżnieniem Szkołę Fotografii ZPAF.
Pracuje dla włoskiej agencji fotografii
prasowej NUR PHOTO, która współpracuje m.in. z Agence
France-Press i innymi międzynarodowymi agencjami. Dzięki
jego pracy dziennikarze i reporterzy z całego świata mają
dostęp do zdjęć ukazujących życie w Polsce. Specjalizuje się
w tematach ulicznych – protestach, demonstracjach, marszach
itp. Wybiera zagadnienia związane z walką o prawa mniejszości
i ich widocznością w przestrzeni publicznej. Jego publikowane
fotografie najczęściej dotyczą praw społeczności LGBTQ+ i ostatnio demonstracji organizowanych przez mieszkających w Polsce
obywateli i obywatelki Białorusi, którzy protestują przeciwko
dyktaturze w ich ojczyźnie.

Nie widać ich twarzy, jedynie włosy.
Stoją na moście, widoczna jest jego balustrada.
Szara woda (krajobraz rzeki?) w połowie kadru (patrz: słownik pojęć
– analiza obrazu, s. 72).
Światło pada z lewej strony.

Tematy, które można poruszyć
Nietolerancja, brak akceptacji, prawa osób LGBTQ+
Rozpacz, żałoba
Cierpienie
Samobójstwa wśród młodzieży
Solidarność / zaufanie
Sytuacja osób transpłciowych

Pytania do analizy obrazu i rozmowy
Jaki efekt wywołuje umiejscowienie dwóch postaci z boku, a nie
w centrum kadru? (patrz: słownik pojęć – analiza obrazu, s. 72)
Z czym kojarzy ci się kolorystyka tego zdjęcia? Czy są w nim jakieś
ciepłe kolory? Jak możemy to odczytać?
Jakie emocje i skojarzenia wywołuje w tobie wielka szara woda, która
zajmuje dużą część kadru?
Czego może potrzebować osoba, która straciła kogoś bliskiego?
Z jakimi trudnościami mierzyła się Milo? Czy wiesz, jak wygląda
sytuacja osób transpłciowych w Polsce?

“

OPIS ZDJĘCIA

Zdjęcie zostało zrobione 24 maja 2019 roku na moście Łazienkowskim
w centrum Warszawy. Dwa tygodnie wcześniej dokładnie w tym
miejscu Milo Mazurkiewicz odebrała sobie życie, skacząc do Wisły.
Milo była transpłciową, niebinarną aktywistką walczącą o prawa
osób LGBTQ+. W jednym ze swoich ostatnich postów na Facebooku
napisała: „[...] Mam dość ludzi (psychologów, lekarzy, terapeutów)
mówiących mi, że nie mogę być tym, kim jestem, ponieważ nie
wyglądam w ten sposób. Traktowania mnie, jakby to wszystko było
w mojej głowie [...]. Dbających bardziej o to, jak się ubieram, niż jak się

czuję. [...] Mówiących mi, że może powinnam przestać być (próbować
być) sobą. Czasami to sprawia, że mam ochotę walczyć jeszcze bardziej.
Czasami to sprawia, że chcę zakończyć to wszystko, skończyć moje życie
właśnie tutaj. Czasami po prostu sprawia, że chcę płakać”. Opisywane
zdjęcie powstało dwa tygodnie po jej tragicznej śmierci. Przyjaciele
Milo spotkali się na moście, żeby uczcić jej pamięć, wspólnie przeżywać
żałobę i zaprotestować przeciwko mowie nienawiści skierowanej do
osób nieheteronormatywnych, obecnej w dyskursie publicznym.

„
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Wrażenia
Smutek
Niesprawiedliwość
Izolacja
Gniew
Solidarność
Pomoc

Ważne elementy wizualne
Wysokie arkady nad opustoszałą ulicą.
Nierówności społeczne, Włochy, © Giulio Di Meo.

Brigate Alimentari Partigiane,
Giulio Di Meo
Giulio Di Meo urodził się w 1976
roku w Kapui. Włoski fotograf od
prawie dwudziestu lat zajmuje się
pracą reporterską i edukacyjną. Jako
freelancer realizuje niezależne projekty.
Organizuje spotkania i warsztaty reportażu oraz fotografii
ulicznej we Włoszech i innych krajach, a także warsztaty
dla dzieci, nastolatków, migrantów i migrantek, a także
osób z niepełnosprawnościami. Jego celem jest promocja
fotografii jako narzędzia wspierającego wyrażanie siebie
i integrację. Jest przewodniczącym stowarzyszenia Witness
Journal i fotoedytorem magazynu fotoreporterskiego o tym
samym tytule. Współpracuje z kilkoma stowarzyszeniami
i organizacjami pozarządowymi, w szczególności Arci APS
oraz należącym do niego NGO Arcs Culture Solidali, z którym
w 2007 roku organizował społeczne warsztaty fotograficzne
w różnych miejscach globalnego Południa (Argentyna, Boliwia,
Brazylia, Kamerun, Kolumbia, Kuba, Gwatemala, Saharawi,
Senegal).

Wieczór, godzina 21.30.
Bezdomny mężczyzna siedzący ze skrzyżowanymi nogami zwraca się
do młodych wolontariuszy, wykonuje ruch ręką.
Obok niego stoi sklepowy wózek.
Jeden z wolontariuszy przykucnął, żeby znaleźć się na tej samej
wysokości, co on.
Obaj wolontariusze mają na twarzach maseczki.
Pionowe osie architektoniczne (filary, łuki) spotykają się z poziomym
układem sceny rozgrywającej się między trzema mężczyznami, co
podkreśla ściana po lewej.
Głębia ostrości stworzona przez ciąg filarów.
Czarno-białe zdjęcie.

Tematy, które można poruszyć
Solidarność
Wspólne życie
Pogłębiające się nierówności
Uprzedzenia
Prawo do dachu nad głową i jedzenia
Ważne ludzkie potrzeby

Pytania do analizy obrazu i rozmowy
Co kadrowanie i wykorzystanie obiektywu szerokokątnego wnosi do
tej sceny? (patrz: słownik pojęć - analiza obrazu, str. 72)
A to, że fotografia jest czarno-biała?
Jakie wrażenie robią kucający i siedzący ludzie na tle monumentalnej
architektury?
Jak myślisz, o czym mogą rozmawiać ludzie na zdjęciu?
Co może być największym problemem dla osoby po prawej stronie?
A co dla chłopaka na rowerze? Co może łączyć wszystkich ludzi ze
zdjęcia?
Jak sądzisz, czy wszyscy ludzie mają podobne potrzeby?
Czy znasz jakieś przykłady pomocy ludziom w potrzebie podczas
pandemii koronawirusa z bliskiego otoczenia?
Co konkretnie możemy zrobić, by jej zapobiec?

“

OPIS ZDJĘCIA

Zdjęcie jest częścią większego projektu ilustrującego społeczną
reakcję na pandemię i kryzys służby zdrowia w Bolonii: serię działań
solidarnościowych przeprowadzonych przez Staffette Alimentari
Partigiane. Powstało ono podczas demonstracji solidarnościowej
zwołanej przez bolońskie organizacje, które w obliczu kryzysu
sanitarnego i pilnej potrzeby wsparcia osób w kryzysie bezdomności

zorganizowały zrzutkę o nazwie „partyzancka sztafeta żywnościowa”.
W ramach kampanii zbierano fundusze na żywność i najpotrzebniejsze
artykuły higieniczne, które następnie rowerami dostarczano osobom
bezdomnym wraz z książkami. Zdjęcie przedstawia i podsumowuje
gest solidarności z osobami dotkniętymi nierównościami
społecznymi, które dodatkowo pogłębiła pandemia.

„
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Zastosowanie teorii w praktyce 02

CZYM JEST ROZUMIENIE
OBRAZÓW?
Praca nad rozumieniem obrazów jest nieodłączną częścią
akcji Solidarność. Podaj dalej!, ponieważ to obraz – zdjęcie
umieszczone na kartce pocztowej, oraz treści i emocje,
które budzi – staje się punktem wyjścia dla pisemnych
wypowiedzi tworzonych przez młodzież.
Wspierać uczniów w rozumieniu treści obrazu znaczy prowadzić
ich i kierować uwagę na zdjęcie, pozostawiając zarazem przestrzeń
do swobodnego wyrażania różnych interpretacji oraz działania
wyobraźni. Dobrze, by uczestnicy i uczestniczki, zanim zaczną
interpretować zdjęcie, mieli czas na uważne przyjrzenie mu się
i opisanie go; także na wymianę punktów widzenia i zrozumienie,
że patrząc na to samo, widzimy czasem inne rzeczy.
Każda interpretacja i sposób zrozumienia zdjęcia są dobre
Warto zachęcać uczniów, by zamiast oceniać starali się wyrażać
swoje odczucia i wyjaśniać je, wskazując konkretne elementy
obrazu wywołujące w nich daną reakcję. Przeprowadzenie tego
ćwiczenia etapami (co opisujemy w kolejnych rozdziałach) pomaga
osobom uczestniczącym uświadomić sobie, w jaki sposób powstaje
i rozwija się ich interpretacja zdjęcia.

Zasoby potrzebne
do przeprowadzenia
lekcji

Poniżej zamieszczamy zasoby i narzędzia
pomocne w prowadzeniu lekcji rozwijającej rozumienie obrazów.
• fakty dotyczące zdjęć (zamieszczone
pod fotografiami),
• s ugestie autorów i autorek podręcznika, dotyczące tego, na których
elementach zdjęć warto się skupić
w pracy z uczniami (zamieszczone po
prawej stronie zdjęcia).
Zachęcamy was jednak, żebyście samodzielnie odkrywali bogactwo znaczeń
przywoływanych przez przedstawione
zdjęcia. Niech podane przez nas przykłady was nie ograniczają!

2021/22 | SOLIDARNOŚĆ. PODAJ DALEJ!

Zastosowanie teorii w praktyce 02

SCENARIUSZ WARSZTATÓW
– ANALIZA ZDJĘĆ
(poziom szkoły podstawowej)
Postanowiliśmy przedstawić scenariusz wspólnego omawiania zdjęcia francuskiego fotografa Meyera (Agencja Tendence Floue).

Krok 1 | Oglądanie zdjęcia
~ Rozdaj wydruki zdjęcia w formacie A3 z fragmentem zasło-

niętym białym polem (nie powinno być widać chłopaka, który
trzyma w ręku telefon).

~ Uczniowie i uczennice oglądają zdjęcie w ciszy.
~ Poproś, by zastanowili się nad odczuwanymi wrażeniami,
zwrócili uwagę na wyrazy twarzy i gesty, ale bez wypowiadania
się na głos (albo rozmawiania z siedzącymi obok kolegami
i koleżankami).

Krok 3 | Dzielenie się swoimi
pracami
~ Umieść rysunki na tablicy, wspólnie zastanówcie się nad
podobieństwami i różnicami między nimi.

~ Poproś, aby każda osoba podzieliła się zanotowanymi emocjami.

~ Jeśli wymyślali również dialogi, zaproponuj, aby chętne osoby
przeczytały je na głos.

04 | Budowanie interpretacji
~ Pozwól każdemu uczniowi i każdej uczennicy uzasadnić

swoją interpretację, prosząc ich o wskazanie odpowiednich
elementów widocznych na zdjęciu, a także tych, które dodali
na swoich rysunkach. Niech wytłumaczą także swój wybór
koloru, poprzez zdania takie jak „Pomyślałe(-łam) tak z powodu
tego konkretnego elementu, dlatego właśnie wybrałam(-łem)
ten kolor”.

Na przykład:

Krok 2 | Wyobraźcie sobie,
co widać poza kadrem
~ Poproś, by uczniowie narysowali to, co wyobrażają sobie

w miejscu białego pola. Podkreśl, że scena jest podzielona na
pół i że później zobaczą ją w całości, żeby postawy bohaterów
i bohaterek stały się jasne. Powiedz im, by wykonali rysunek
tylko jednym kolorem.Podkreśl, że nie ma tutaj złych ani
dobrych interpretacji i nie chodzi o to, aby odgadnąć, co
naprawdę znajduje się poza kadrem.

~ Gdy skończą, poproś, żeby zapisali (z tyłu kartki) emocje,
jakie wywołało w nich to zdjęcie. Jeśli pracujesz z maluchami
możesz przygotować zestaw emotikonek. Możesz też poprosić
ich o napisanie dialogu pomiędzy dwiema postaciami ze zdjęcia (w formie komiksowych dymków) lub pomiędzy dwiema
dziewczynami ze zdjęcia a osobami spoza kadru (pamiętaj, że
nie widzieli jeszcze całego zdjęcia!).

~ „Myślałem, że stanęły naprzeciw siebie dwie drużyny
i przeciwnicy mieli koszulki w innym kolorze.”

~ „Odczułam agresję, jak gdyby ta dziewczyna chciała
walczyć z wrogiem.”

~ „Czułem radość, tak jakby pomarańczowa drużyna
wygrała mecz.”

~ „Pomyślałam, że dziewczyny pozowały do zdjęcia przed
obiektywami i publicznością.”

To czas na dyskusję w grupie i na skonfrontowanie różnych punktów widzenia.

~ Zwróć uwagę na (możliwe) wieloznaczności, które mogły się
pojawić na etapie oglądania zdjęcia, i podkreśl, że jeśli nasze
interpretacje zdjęcia się różnią, to dlatego, że uznaliśmy jakiś
element czy wyraz twarzy za ważniejszy niż inne (ci, którzy
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dostrzegli buntowniczy charakter dziewczyny po prawej stronie
lub śmiech zawodniczki po lewej, i ci, którzy zwrócili uwagę na
kolor pomarańczowy).

~ Wyjaśnij, że każde ujęcie definiuje „pole”, które jest poka-

zywane widzom i widzkom oraz obszar „poza kadrem”, który
nie jest pokazany (ale każdy może go sobie wyobrażać po
swojemu).

~ Wytłumacz, że wyraz twarzy czy gest może mieć wiele znaczeń,
czasami nawet zupełnie przeciwnych (radość/smutek), jeśli nie
znamy całego kontekstu danej sceny.

~ Zastnówcie się, jaki wpływ na nasze emocje mają kolory.
Zanim przejdziecie do zdjęcia, możecie porozmawiać o kolorach w sali. Na zdjęciu pomarańczowy kolor koszulek jest
ciepłym i bardzo radosnym kolorem.

~ Zwróć uwagę, że kontrast na zdjęciu wynika z różnicy pomiędzy dwoma kolorami (pomarańczowym i czarnym), upraszcza
obraz, wyznaczając strefy, tak jak na rysunku, i sprawiając, że
zdjęcie staje się bardzo dobrze widoczne, nawet z większej
odległości.

Krok 5 | Pierwotny kontekst
fotografii
~ Pokaż zdjęcie w formie, w jakiej zostało zrobione, i wskaż, co
naprawdę znalazło się w kadrze.

~ Omów kontrastujące ze sobą wyrazy twarzy zawodniczek,
które pozwalają sobie wyobrazić, że pozowały i domyślać się,
że chłopcy podeszli, żeby zrobić im zdjęcie.

~ Zapytaj dzieci: Co to zdjęcie może nam powiedzieć o relacji

między dziewczętami a chłopcami? Czy w Waszej szkole
wydarzyła albo mogła się wydarzyć podobna sytuacja?
Dlaczego tak/ dlaczego nie? Czy ktoś z klasy w niej uczestniczył? Jak się wtedy czuł(a)?

~ O kreśl miejsce i datę zrobienia fotografii. Rozważcie

z uczniami i uczennicami hipotezy dotyczące historii jego
powstania.

Krok 6 | Przeczytajcie, jak
o zdjęciu opowiada fotograf
Prezentacja zdjęcia pozwoli nam skonfrontować to, jak uczniowie
i uczennice odebrali zdjęcie i jakie uczucia ono w nich wywołało,
z informacjami, które jego autor podaje na temat okoliczności powstania fotografii i swoich zamiarów. Na zakończenie porozmawiaj
z uczniami i uczennicami, co ich zaskoczyło w opisie samego
fotografa, a może mają do niego jakieś pytania?
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SCENARIUSZ WARSZTATÓW
– ANALIZA ZDJĘĆ
(poziom szkoły średniej)
Michel Poivert
O autorze

Michel Poivert jest profesorem historii sztuki na Uniwersytecie
Paris I Panthéon Sorbonne, gdzie powołał Katedrę Historii Fotografii. Jest krytykiem i kuratorem oraz przewodniczącym paryskiego
Międzynarodowego Kolegium Fotografii (CIPGP). Wydał m.in. La
photographie contemporaine (Flammarion, 2018), Gilles Caron,
le conflit intérieur (Photosynthèse, 2012), esej Brève histoire de
la photographie (Hazan, 2015), Les Peintres photographes (ed.
Mazenod, 2017) oraz 50 ans de photographie française de 1970
à nos jours (Textuel, 2019). Organizował również wystawy, m.in.
„L’Événement, les images comme acteur de l’histoire” w Jeu de
Paume w Paryżu (2007) i „Gilles Caron Paris 1968” w paryskim
ratuszu (2018).
Wszystkim krokom towarzyszą przykłady związane ze
zdjęciem słoweńskiego fotografa Nejca Trampuza Ostatnie
Walentynki.

~ Wrażenie, jakie robi na nich zdjęcie, albo uczucie, które wywo-

łało jego zobaczenie. Ten krok jest bardzo istotny. Na kolejnym
etapie pozwoli uniknąć naśladowania tego, co ktoś inny
powiedział wcześniej.

Oto kilka przykładów odpowiedzi (lista nie jest wyczerpująca):

~ To wygląda, jakby ludzie znaleźli się w pożarze i wszystko
spowija dym.

~ Wyglądają, jak para żegnająca się na peronie kolejowym, jakby
mężczyzna ruszał na wojnę.

~ Maski przeciwgazowe przypominają katastrofę zdrowotną.
Wrażenia/Odczucia

Opis

ludzie w pożarze

spowijający wszystko dym

para żegnająca się na dworcu

obejmują się otoczeni parą
wydobywającą się z pociągu,
mężczyzna ma na sobie wojskową kurtkę

katastrofa zdrowotna

maski przeciwgazowe

wygląda jak scena z filmu

postaci pozują

Każda ramka zawiera możliwe, choć nie jedyne odpowiedzi.

Krok 1 | Odczucia i wrażenia

~ To wygląda jak scena z filmu, w której bohaterowie pozują.

Krok 2 | Dzielenie się reakcjami
1. P okaż zdjęcie uczniom i uczennicom, ale nie zdradzaj jego
tytułu i poproś, aby przyjrzeli mu się w ciszy. Daj im na to
ok. 15-30 sekund. Zasłoń zdjęcie.
2. Poproś uczniów i uczennice, żeby zapisali:

~ Jedną rzecz, którą zapamiętali ze zdjęcia.

Spisz odpowiedzi na tablicy, dzieląc je na dwie kolumny. W jednej
umieść wrażenia, w drugiej opisy.
Przyjmuj wszystkie odpowiedzi bez komentowania.
W poniższym przykładzie zestawiliśmy elementy opisowe z odpowiadającymi im wrażeniami (na przykład „para, która nie może
się pocałować” w kolumnie „Wrażenia” i „maski przeciwgazowe”
w kolumnie „Opis”).
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Krok 3 | Opisywanie zdjęcia

Krok 4 | Budowanie interpretacji

Ponownie pokaż uczniom i uczennicom zdjęcie.

Poproś, aby każdy uczeń i uczennica uzasadnili i przedstawili
argumenty na poparcie swojego odbioru sytuacji na zdjęciu
(zanotowanego w kolumnie „Wrażenia / Odczucia” w tabeli)

Wspólnie zastanówcie się, czy elementy opisujące fotografię (zanotowane przez klasę) rzeczywiście znajdują się na zdjęciu. W razie
potrzeby nanieś poprawki w tabeli, usuwając z listy to, czego na
zdjęciu nie ma.
Wspólnie zastanówcie się, czego jeszcze brakuje. W razie potrzeby
uzupełnij kolumnę „Opis”.
Poproś, aby uczniowie i uczennice wymienili elementy budujące
to zdjęcie. Jeśli fotografia wisi w klasie w dużym formacie, mogą
podchodzić do obrazu i wskazywać te elementy, a może każdy ma
możliwość zaznaczenie tych elementów na swojej kopii zdjęcia.
Ważne, aby zostały wymienione:

~ Elementy wizualne (ciała, maski, dym).
~ Światło, światło tylne i ciemność, efekty zdjęcia nocnego.
~ Plamy i centralna kompozycja.
~ Organizacja kadru: pojedynczy pierwszy plan na niewyraźnym tle otaczającym parę; prostota i symetria.

~ G łębia ostrości jest bardzo niewielka (brak elementów

widocznych w dali, np. tła), ale osiągnięty efekt pustej przestrzeni wypełnionej dymem jest bardzo sugestywny.

~ Efekt umiejscowienia postaci, które „pozują” przed obiektywem.

~ Kontrast pomiędzy intymną sceną a maskami.
~ Ogólny efekt impresjonistycznego dymu widocznego jako
opary wypełniające przestrzeń.

Elementy wizualne

~ Na pierwszym planie: postaci.
~ Na drugim planie: dym.
Linie i plamy:

~ Kompozycja centralna, postaci wyznaczają pionową linię
i tworzą kształt piramidy.

~ Źródło światła umieszczone za postaciami tworzy efekt światła
tylnego, zarysowującego sylwetki postaci.

Głębia ostrości:

~ Mała głębia ostrości, postaci odznaczają się na tle dymu

i perspektywa się zamyka, nie widzimy tego, co jest w dali,
ale jednocześnie dym buduje przestrzeń tła i tworzy wrażenie
bezkresu i pustki.

Patrzenie z daleka i z bliska
Zapytaj uczniów i uczennice, czy wszystkie elementy można opisać,
przyglądając się zdjęciu z daleka.
W kolumnie „Opis” zaznacz elementy, które wymagają przyjrzenia
się z bliska (np. ułożenie dłoni postaci).

Zachęć młodzież do powiązania elementów z kolumny
„Wrażenia / Odczucia” z odpowiadającymi im pozycjami z kolumny
„Opis” poprzez budowanie zdań takich jak „Odniosłam/łem takie
wrażenie z powodu tego konkretnego elementu”. Połącz je na
tablicy strzałkami.
Na przykład:

~ „Pomyślałem, że para ze sobą zrywa, bo dym przywodzi
na myśl peron na dworcu.”

~ „Odczułam cierpienie, maski przeciwgazowe nie pozwalają bohaterom się pocałować.”

~ „Sądziłem, że to scena z filmu, bo atmosfera jest nierzeczywista i dusząca, jak w filmach katastroficznych.”

~ „Pomyślałam, że to romantyczna scena, ale jed-

nocześnie nieludzka i dziwaczna, tak jakby wszyscy byli
chorzy.”

Na tym etapie można też zapytać, jak uczniowie wyobrażają
sobie rozwój sytuacji ze zdjęcia na podstawie elementów,
które do nich przemawiają.
Zasugeruj nadanie zdjęciu tytułu (prawdziwy musi do końca pozostać nieznany), jakby miało zostać wykorzystane jako plakat filmowy
lub okładka książki. Porównajcie wymyślone tytuły z nadanym przez
fotografa i zwróćcie uwagę na wyobrażenia podsuwane przez obraz.
Zaproponuj uczniom i uczennicom opisanie/narysowanie kontynuacji obrazu („Co było dalej...?”), żeby zrozumieli narracyjną
funkcję zdjęcia oraz interpretacyjny aspekt jego odbioru. Skojarzenia nasuwające się młodzieży w postaci słów i rysunków
porównajcie z kolumną „Wrażenia/Odczucia”.
To czas na dyskusję w grupie i skonfrontowanie różnych
punktów widzenia.

Zwróć uwagę na możliwe wieloznaczności, jakie pojawiły się etapie pierwszego oglądania zdjęcia (te osoby, którym scena wydaje
się realistyczna i te, które uważają, że jest pozowana).
Podkreśl, że różnice pomiędzy poszczególnymi interpretacjami
wynikają z tego, że każdy z nas, myśląc o zdjęciu, nadał priorytet
innemu spośród widocznych elementów.
Zwróć też uwagę, że jakiś element może być na tyle sugestywny
(w tym przypadku maski przeciwgazowe), że prowadzi do jednoznacznej interpretacji (tutaj: zagrożenie). Takiego właśnie efektu
wyrazistego przekazu często poszukują twórcy reklam.
Wspomnij o opisie fotografii. Niech uczniowie i uczennice postawią
hipotezy dotyczące historii jego powstania.
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Krok 5 | Porównanie ze
słynnym zdjęciem
Zestawiając nasze zdjęcie ze słynnym Pocałunkiem przed ratuszem
Roberta Doisneau (1950) możemy poszukać podobieństw i różnic
w porównywanej scenie oraz odróżnić sytuację spontaniczną od
kadru pozowanego.

Można zadać młodzieży pytanie: Co przemawia na korzyść
jednej lub drugiej interpretacji?

~ Zdjęcie Doisneau jest naturalne i pokazuje otoczenie; drugie
zdjęcie jest sztuczne, w ogóle nie uwzględnia otoczenia.
Kontekst może być dopowiedziany za pomocą wyobraźni.

~ Naturalność zdjęcia Doisneau sprawia, że bohater i bohaterka
zdjęcia stają się bardziej ludzcy, podczas gdy maski postaci na
drugim zdjęciu je odczłowieczają.

Rola tytułu w fotografii: Pocałunek przed ratuszem to tytuł opisowy,
wskazujący na przedstawioną scenę i jej miejsce, a Ostatnie Walentynki to aluzja pobudzająca wyobraźnię; sfotografowana scena
staje się alegorią (tutaj ostatnie spotkanie zakochanych oznacza
koniec świata).

Krok 6 | Przeczytajcie,
jak fotograf opowiada
o swoim zdjęciu
Prezentacja zdjęcia pozwoli skonfrontować to, jak uczniowie
i uczennice je odebrali i jakie uczucia ono w nich wywołało, z informacjami, które jego autor podaje na temat okoliczności powstania
fotografii i swoich zamiarów.
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WARSZTAT FOTOGRAFICZNY
– SCENARIUSZ ZAJĘĆ
01 | OGLĄDAMY OBRAZY

~ Pokaż zdjęcia różnych autorów.

~ Przeprowadź sesję oglądania obrazów: co widzę, co czuję?
Można zasugerować uczniom, by w pracy z obrazami skupili się
na ludziach i związanych z nimi fragmentach zdjęć. Wyjaśnij,
że w najbliższym czasie sami będziecie fotografować. Wspólnie
wybierzcie temat, który jest dla uczniów i uczennic interesujący,
oraz ustalcie, w jaki sposób zaprezentujecie wyniki pracy (wystawa
zdjęć, prezentacja na dużym ekranie itp.).

02 | KORZYSTAMY Z APARATU

~ Wyjaśnij, jak korzystać z aparatu fotograficznego oraz jakie są

podstawowe zasady kadrowania i kompozycji. Podkreśl, że fotograf ma dużą władzę nad tematem zdjęcia (może decydować,
jak przedstawi osoby i przedmioty na zdjęciu), z czego wynika
też ogromna odpowiedzialność.

kontrast, linie i kształty, mocne punkty, pozycja w kadrze itp.).

~ Wyjaśnij, jak wszystkie te elementy (czasem wybrane umyślnie,
czasem przypadkowe) określają to, jak zdjęcie jest odczytywane
i interpretowane.

~ Postaraj się dać uczniom wskazówki dotyczące następnych zdjęć.
Tę część pracy z uczniami można dostosować do potrzeb konkretnej
grupy, wybierając tematy tak, by głębiej zbadać pomysły wyrażone w pierwszych zdjęciach i skupić się na tych aspektach, które
wymagają uwagi.

04 | BUDUJEMY WŁASNY OBRAZ
Druga seria zdjęć
Każda osoba uczestnicząca ponownie dostaje aparat i w ciągu
tygodnia może zrobić 20 nowych zdjęć. W ten sposób w trakcie
całego projektu wszyscy zrobią po 40 zdjęć.
Oglądamy obrazy, dokonujemy pierwszej selekcji

~ Pod koniec sesji zaproponuj uczniom, żeby w ciagu tygodnia

~ Gdy uczniowie skończą pracę, przeprowadźcie grupowe prezen-

Pierwsze serie zdjęć

~ Wszyscy zaproszeni są do recenzowania pracy koleżanek i kolegów

zrobili komórkami 20 zdjęć na wybrany temat (np. „mieszkanie
razem”).

W zależności od liczby aparatów dostępnych w klasie etap ten
może zająć do kilku tygodni. Aby uniknąć spadku zainteresowania
uczniów, spróbuj jednak ograniczyć ten czas do miesiąca. Oznacza
to, że na jeden aparat powinno przypadać czworo uczniów.

03 | PREZENTUJEMY
I ANALIZUJEMY
PIERWSZE PRACE

~ Kiedy uczniowie skończą pracę, przeprowadźcie prezentacje
grupowe. Warto przeanalizować i wyjaśnić, gdzie i w jakim
momencie zostały zrobione zdjęcia.

~ Wszyscy zaproszeni są do recenzowania pracy koleżanek

i kolegów oraz do wyrażania odczuć wywołanych przez zdjęcia.

Druga sesja oglądania obrazów
Doradzamy przeprowadzenie drugiej sesji oglądania obrazów po
wykonaniu przez młodzież pierwszej serii zdjęć. W ten sposób,
skupiając się na odbiorze i interpretacji własnych prac, uczniowie
lepiej przyswoją wiedzę i nauczą się stosować ją w praktyce.

~ Podczas wspólnej analizy skupcie się na elementach obrazu,

które można kontrolować podczas robienia zdjęcia (światło,

tacje. Warto przeanalizować wybór momentu zrobienia zdjęcia
i miejsca, w którym zostało wykonane.
z klasy oraz do wyrażania odczuć wywołanych przez obrazy.

~ Zwróć szczególną uwagę osób uczestniczących na zdjęcia
budzące najsilniejsze emocje.

~ Każdy uczeń i każda uczennica poznaje punkt widzenia swoich
kolegów i koleżanek. Przedyskutujcie na forum klasy, jakie
emocje pojawiły się w związku ze zdjęciami.

~ We wspólnej dyskusji dokonajcie pierwszej selekcji zdjęć
na wystawę.

04 | WYBIERAMY ZDJĘCIA
NA WYSTAWĘ
Ostatecznego wyboru dokonuje osoba dorosła prowadząca grupę,
biorąc pod uwagę opinie wyrażone przez uczestników i uczestniczki. Kolejna sesja poświęcona jest dyskusji nad tym wyborem.
Prezentacja prac
Zorganizujcie wystawę dla publiczności. Dzięki temu będziecie
mieli możliwość, by przyjrzeć się, jak zdjęcia uczniów odbierają
inne osoby – zarówno młodzież, jak i dorośli.
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CZYM JEST WARSZTAT PISARSKI?
W projekcie Solidarność. Podaj dalej! korzystamy z potencjału edukacji artystycznej rozumianej
jako narzędzie kształtowania poczucia samodzielności oraz niezależności na całe życie.
Ćwiczenia z pisania i czytania pomagają zdobyć bardzo ważną
umiejętność: dekodowania i używania symboli, które są nie
tylko istotnym elementem naszej komunikacji, ale coraz
częściej także narzędziem kontroli społeczeństwa.
Warsztaty pisarskie umożliwiają osobom uczestniczącym:

~ uruchomienie wyobraźni przez działanie, które pobudza
emocje i kreatywność,

~ doświadczenie procesu tworzenia, towarzyszącego mu ryzyka
i radości,

~ budowanie relacji z literaturą przez doświadczenie przyjemności wynikającej z czytania i pisania.

Z dotychczasowego doświadczenia Fundacji Szkoła z Klasą
wynika, że pisanie wiadomości i ćwiczenie pisarskie są najtrudniejszymi elementami projektu. Wymagają one wiele
i od nauczyciela lub nauczycielki (wyjście z roli kogoś, kto
ocenia poprawność językową i estetykę wypowiedzi, reagowanie na stereotypowe sądy, udzielanie informacji zwrotnej
uczniom), i od uczniów i uczennic (przełamanie lęku przed
pustą kartką, twórcze pisanie, podzielenie się osobistymi
wypowiedziami z grupą, konstruktywna informacja zwrotna
dla rówieśników). Proponujemy więc, by poświęcić dużo czasu
zarówno na samo ćwiczenie pisarskie, jak i na stworzenie
bezpiecznej atmosfery towarzyszącej temu procesowi. Ten
rozdział zawiera praktyczne wskazówki i ramy działania przy
organizacji warsztatów pisarskich.
Określona struktura
Ufajcie sobie wzajemnie i uznajcie brak wiedzy, niezręczność i wstyd
za niespodziewane zasoby. Wyobraźnia jest najbardziej wspólną
rzeczą na świecie. Nie maleje, nie słabnie, a wszelkie blokady są dla
niej tylko wymyślonymi więzami. Należy też zapomnieć o opieraniu
się na woli. Pisanie jest przede wszystkim pracą ze słabością i na
słabości. Konieczne jest oddanie uczestnikom pełnej odpowiedzialności, niezależnie od tego, kim są, i pozwolenie im na solidarność
(im trudniejsza sytuacja, tym bardziej potrzebna jest empatia).
Praca dzieci i młodzieży powinna zawsze spotykać się z zachętą,
wsparciem i docenieniem, i powinny ją wykonywać dla samej przyjemności poznawania. Nie wolno oceniać jej wartości, krytykować
ani traktować młodych pisarzy z moralizatorską niecierpliwością26.
W akcji Solidarność. Podaj dalej! pisanie odbywa się zgodnie
z poniższymi założeniami:

~ P isze się zawsze w kontekście: jest to czynność, która
musi być poprzedzona dyskusją wokół nasuwających
się pytań.
~ Pisanie m a określone ramy: inspirowane jest
zdjęciem, które znajduje się na odwrocie kartki
z wiadomością.
~ Pisze się zawsze do kogoś: tekst ma wyobrażonego
czytelnika, którego obecność stanowi jedną
z najsilniejszych motywacji do pisania.
~ M
 łodzi pisarze i pisarki muszą mieć wybór:
bez możliwości dokonywania wyborów niemożliwe jest
prawdziwe, osobiste zaangażowanie. Wybory mogą
dotyczyć zdjęcia, o którym chce się pisać, formy tekstu itp.
~ P isanie jest kreatywne: powinno być oddzielone od
zwykłej pracy szkolnej i nie powinno być ocenianie.
~ T ekst zawsze można zmienić: pierwszy szkic rzadko
jest najlepszy. Jednak w pewnym momencie trzeba
postanowić, że kończymy pisanie.
~ W
 spólne czytanie szkiców lub gotowego tekstu
pomaga się rozwijać. Ważne jednak, by wspólnej
lekturze nadać ściśle określoną konwencję, która
zapewnia poczucie bezpieczeństwa autorom i autorkom
tekstów. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w której inni
uczestnicy komentują dany tekst. Nauka udzielania
informacji zwrotnej w projekcie to także okazja,
by nauczyć młodych ludzi, jak dyskutować i odnosić się
do efektu czyjejś pracy w konstruktywny sposób.

JAK PRZEPROWADZIĆ
ĆWICZENIA PISARSKIE
KROK PO KROKU
01 | Ustalenie zasad
i aranżacja przestrzeni
Jeśli to możliwe, polecamy przeprowadzić warsztat pisarski
w inspirującej przestrzeni, w której uczniowie nie muszą siedzieć

26. Hubert Haddad, fragment Six Principes Majeurs en Prélude, Principe V, „Le Nouveau Magasin d’Écriture”, Ed Zulma 2006.
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w ławkach. Możecie pójść do biblioteki lub parku, do pobliskiego domu kultury. Jeśli nie jest to możliwe, zadbaj o aranżację
przytulnej przestrzeni w klasie. Na początku zajęć powiedz, że
będziecie pracować nad tekstami, które znajdą się na pocztówkach
wysyłanych do nieznajomych. Będą one inspirowane fotografiami
z projektu. Podkreśl, że prace uczniów i uczennic nie będą oceniane, oraz wyjaśnij, że zależy ci na stworzeniu atmosfery, w której
będziecie mogli wymyślać własne teksty i bez obaw dzielić się nimi
z grupą. Możesz zaproponować uczniom stworzenie kontraktu,
w którym zapiszecie wspólne zasady pracy.

02 | Ćwiczenie na początek.
Kto przeczyta moją kartkę?
Ćwiczenie służy przygotowaniu uczniów i uczennice na sytuację,
w której nie otrzymają odpowiedzi na wysłane wiadomości,
ale przede wszystkim ma na celu uświadomienie młodzieży,
że adresatami kartek są konkretne, żywe osoby.

~ Podziel uczniów na grupy i rozdaj im krótkie opisy
osób, które być może otrzymają kartki solidarności:

• M ieszkanie 1. Olena (29 lat) jest w Polsce od dwóch lat,
pochodzi z Ukrainy. Pracuje w salonie fryzjerskim. Wynajmuje
mieszkanie, w którym oprócz niej mieszka jeszcze Michalina (22
lata), studentka chemii. Michalina dużo czasu spędza na uczelni,
wieczorami udziela korepetycji, żeby dorobić. W weekendy
jeździ do rodzinnej miejscowości.
• Mieszkanie 2. Wiesław ma 70 lat, jest na emeryturze. Mieszka
sam. Ma problemy z chodzeniem. Czasem odwiedzają go dzieci.
Dużo czyta i słucha radia.
• Mieszkanie 3. Agnieszka (41 lat) i Franek (40 lat) są małżeństwem, mają dwoje dzieci i psa. On pracuje w firmie
ubezpieczeniowej, dwa razy w tygodniu wieczorami chodzi
na lekcje francuskiego. Agnieszka jest informatyczką, pracuje
z domu i lubi spokój. Ich dzieci mają 8 i 11 lat.

~ Poproś, by każda grupa zastanowiła się:
• Jak mogą zareagować te osoby na kartkę solidarności?
• C o sprawiłoby, żeby te osoby chciały i mogły wysłać odpowiedzi
na kartki?
• Co może je powstrzymać przed wysłaniem odpowiedzi?

~ Zbierzcie na forum powody, dla których może się

zdarzyć, że niektóre kartki pozostaną bez odpowiedzi.
Zapytaj uczniów:
• Czy brak odpowiedzi oznacza, że kartka nie przyniosła żadnego
efektu? Dlaczego tak myślisz?
• Co możemy zrobić, by zwiększyć prawdopodobieństwo otrzymania odpowiedzi? Kiedy sami odpowiadamy na wiadomości?

~ Podsumuj ćwiczenie i wzmocnij uczniów i uczennice, pod-

kreślając, że czasem losowe czynniki decydują o tym, czy ktoś
otrzyma odpowiedź, czy nie. Zwróć uwagę, że każda odpowiedź
będzie sukcesem całej grupy, która wzięła udział w akcji.

03 | Rozgrzewka
Ż eby pobudzić kreatywność i chęć do zabawy słowem, przeprowadź kilka ćwiczeń wstępnych, np.:

~ Wspólna bajka. Przygotuj karteczki z różnymi nieoczywi-

stymi słowami i umieść je w kapeluszu. Każdy uczeń losuje
jedno słowo. Zabawę rozpoczyna zdanie: „Pewnego razu
w dalekiej krainie zdarzyło się tak”. Uczniowie po kolei snują
opowieść w taki sposób, by zawrzeć w niej wylosowane słowo.

~ 10 słów. Wybierz 10 polskich słów, które są rzadkie lub

archaiczne, tak by uczniowie na pewno nie znali ich definicji.
Przydziel uczniom losowe słowa i poproś, by wsłuchali się w nie
i spróbowali opisać ich znaczenie i ułożyć 5 zdań zawierających
te wyrazy.

~ S łowołowy. Gra literacka wymyślona przez Raymonda

Queneau27. Celem gry jest opowiedzenie historii z użyciem
określonego zestawu słów w podanym porządku. W poniższym
tekście Queneau musiał napisać spójną historię, wykorzystując
siedem słów związanych z bardzo różnymi obszarami:

( posag, bagnet, wróg, kaplica, atmosfera, Bastylia, listownie)
Pewnego dnia znalazłem się na platformie autobusu, który – jak
wszystko wskazuje – stanowił część posagu córki p. Mariage,
kierującego losami Towarzystwa Przewozów Pasażerskich Regionu
Paryskiego. Był tam młodzian dość śmieszny, nie z racji braku
bagnetu, lecz miny, jakby go nie nosząc, nosił. Młody człowiek
coraz to obruszał się na swego wroga: stojącego za nim jegomościa.
Oskarżał go ustawicznie, że zachowuje się nie tak grzecznie, jak
w kaplicy. Zagęściwszy w ten sposób atmosferę, pętak pognał
usiąść. Dwie godziny później spotkałem go o dwa lub trzy kilometry
od Bastylii z kolegą, dającym mu w kwestii dodania guzika przy
płaszczu rady, których równie dobrze mógłby udzielić listownie.

~ Przebieg gry: wyjaśnij uczestnikom, na czym polega gra
w słowołowy i pokaż im powyższy przykład. Następnie poproś
uczniów i uczennice o zastosowanie się do instrukcji:

• Wspólnie stwórzcie listę słów związanych z jednym lub kilkoma
tematami. Przepiszcie słowa, które razem wymyśliliście, na
kartkę A4 w dowolnej kolejności.
• Zamknij oczy i wyceluj palcem w losowy punkt na kartce,
wybierając tym samym jedno słowo. Zanotuj wyraz, na który
trafisz. Powtarzaj tę czynność, dopóki nie powstanie twoja lista
siedmiu słów.
• Napisz krótkie opowiadanie ze wszystkimi tymi słowami.
Nie powinno być dłuższe niż 10–12 wierszy.
• Pamiętaj, że opowieść ma być na tyle płynna, żeby podczas

27. Raymond Queneau, Ćwiczenie stylistyczne, tłum. Jan Gondowicz, Warszawa 2005.
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czytania tekstu żadne ze słów nie rzucało się w oczy jako niewłaściwe lub nieuzasadnione w danym kontekście.
Gra ze słońcem. Poproś dzieci, by każdy narysował na swojej
kartce słońce z tyloma promieniami, ile osób jest w grupie. Następnie wszyscy wpisują w środku słońca jedno słowo, które kojarzy
im się z walką z dyskryminacją. Dzieci mogą wcześniej wspólnie
stworzyć listę słów związanym z tematem; możesz też poprosić
każdą osobę o wymyślenie własnego słowa. Kolejnym krokiem
jest podanie swojego słońca osobie obok, w ustalonym wspólnie
kierunku. Na każdej kolejnej kartce uczniowie dopisują po jednym
słowie, haśle, wyrażeniu związanym z wyrazem znajdującym się
w centrum. Następnie przekazują kartkę osobie obok i powtarzają
to działanie, dopóki nie wróci do nich ich własna kartka. W ten
sposób każda osoba w grupie otrzyma skarbiec pełen słów, zdań
i wyrażeń, z których może ułożyć swoją kartkę solidarności.

04 | Pierwszy szkic,
czyli jak zacząć pisać.
Ćwiczenie pisarskie
Jest to kluczowy etap pisania wiadomości – właściwie ćwiczenie
pisarskie. Gotowe scenariusze do wykorzystania znajdują się
w następnych rozdziałach (Przykładowa sesja: warsztat pisarski).
Możecie także zaproponować młodzieży własne ćwiczenie. Jakie?
Podrzucamy garść pomysłów.

~ Wyjście od fotografii. Struktura projektu Solidarność. Podaj

dalej! zakłada, że bezpośrednią inspiracją oraz wskazówką dla
autorów i autorek wiadomości są zdjęcia. Bodziec wizualny
jest ważny, ponieważ język fotografii jest zrozumiały dla wielu
osób; ponadto zdjęcia przemawiają do nas i uruchamiają
wyobraźnię, co pomaga znaleźć właściwe słowa. Fotografie
zapraszają do zastanowienia się nad tym co, niewidoczne,
znajdujące się poza kadrem. Każde zdjęcie może być punktem wyjścia dla nieskończonej ilości historii, wyobrażonych
opowieści oraz tekstów pisanych. Oto kilka pomysłów, w jaki
sposób fotografia może inspirować pisanie:

• opisz to zdjęcie komuś, kto go nie widział,
• wyobraź sobie, dlaczego osoba uchwycona na zdjęciu znajduje
się właśnie tam; jaka historia za tym stoi,
• wyobraź sobie, co przydarzy się osobie przedstawionej na
zdjęciu w dzień po jego zrobieniu,
• wyobraź sobie, co dzieje się poza kadrem zdjęcia,
• opisz twarze osób widocznych na zdjęciu,
• zatytułuj to zdjęcie,
• opisz to zdjęcie, skupiając się przede wszystkim na jego kolorach,

• wyobraź sobie, jak przedstawiona sytuacja wygląda z punktu
widzenia osoby na zdjęciu,
• wyobraź sobie, o czym marzy osoba widoczna na zdjęciu.

~ Wyjście od formy: zaproponowanie uczniom i uczennicom
ram formalnych, tematu, liczby słów, gatunku itp.

• Inspiracja kontekstem warsztatu (rozplanowaniem przestrzeni,
dostępnością książek i innych materiałów na miejscu itp.).
• Inspiracja własnymi poszukiwaniami uczestników (odwiedzenie
wystawy, kontakt z naturą itp.).
• Inspiracja doświadczeniem na innym polu artystycznym (fotografie, przedmioty, obrazy, filmy itp.).
• Haiku. Pisanie haiku jest bardzo rozwijającym ćwiczeniem i stanowi dobry wstęp do tworzenia tekstów literackich. Stymuluje
wyobraźnię i pozwala ćwiczyć warsztat pisarski. W następnym
rozdziale znajduje się przykładowy zarys warsztatu, podczas
którego dzieci piszą swoje wiersze.
Niezależnie od tego, jaki jest dokładny zamysł ćwiczenia
pisarskiego, ważne by budować atmosferę, w której każdy
indywidualnie jest w stanie tworzyć bez autocenzury
i stałej obawy o jakość powstających tekstów.

1. Wspólne czytanie i informacja zwrotna
Podczas warsztatu pisarskiego wszystkie osoby uczestniczące
zachęcane są do podzielenia się tekstem z innymi i wprowadzenia
poprawek na podstawie otrzymanej od grupy informacji zwrotnej.
Zarówno przy pisaniu indywidualnym, jak i przy pracy zbiorowej
grupa kieruje się zasadą solidarności, pisząc z myślą, że robi to,
by dzielić się wynikami swojej pracy.
Moment głośnego czytania pierwszych próbek jest dla większości
osób bardzo stresujący. Należy więc stworzyć jasne, określone
ramy, w których będzie się to odbywało: wyjaśnić uczniom, co się
wydarzy i w jaki sposób będziemy nawzajem komentować swoje
prace. Komentarze wygłaszane po odczytaniu prac (zarówno przez
osobę prowadzącą warsztaty, jak i przez innych uczestników) nie
powinny oceniać jakości i stylu autora; ważne jest, by odnosiły się
do innych prac, tekstów kultury, a także by oparte były na porównywaniu tekstów w sposób umożliwiający uczestnikom zrozumienie
różnorodnych reakcji na tę samą sytuację pisarską.
Dzięki pracy nad poprawianiem i przepisywaniem tekstu:
• Przypomnij, w jaki sposób będziecie czytali teksty (grupy po 3-4
osoby, na koniec galeria tekstów na ścianie itp.).
• Wyjaśnij, że po przeczytaniu tekstu przez pierwszą osobę pozostałe udzielają informacji zwrotnej. Podkreśl, że IZ nie jest oceną,
tylko refleksją (nie jaki jest ten tekst, tylko jak na mnie działa).

• wyobraź sobie rozmowę miedzy osobą uchwyconą na zdjęciu
i kimś poza kadrem,

• Wprowadź strukturę informacji zwrotnej:

• wyobraź sobie rozmowę między osobą uchwyconą na zdjęciu
i fotografem,

• Hm…: zaskoczyło mnie, że… /nie do końca rozumiem… /
myślę inaczej…

• Ojej: co poczułem, poczułam po przeczytaniu twojego tekstu?

51

52

SOLIDARNOŚĆ. PODAJ DALEJ! | 2021/22

• Wow: zrobiło na mnie wrażenie, że... / spodobało mi się, że…
• Przećwiczcie dawanie IZ na jakimś neutralnym materiale,
np. sonecie Mickiewicza.
• Upewnij się, że uczniowie czują się bezpiecznie w takiej formie
ćwiczenia. Dopytaj, czy mają jakieś obawy.
Po takim wstępie czas na czytanie. Podziel uczniów i uczennice na grupy. Sprawdzaj, wykonują zadanie, pomóż w udzielaniu
IZ, jeśli widzisz, że sprawia im to problem.

2. Przepisywanie, czyli jak kontynuować
O ile celem pierwszego kroku podczas warsztatów jest zachęcenie
osób uczestniczących do tworzenia (pokazanie im, że są w stanie
pisać i przebrnąć przez pierwsze ćwiczenia), o tyle na drugim
etapie pracy te nowo powstałe teksty podlegają demontażowi.
Prowadzący i inni uczniowie dają autorom i autorkom wskazówki,
które inspirują ich do dekonstrukcji i przepisywania – pisania na
nowo – pierwszego szkicu. To właśnie ciągły ruch, napięcie między
stabilnością tekstu a jej brakiem, pozwala osobom uczestniczącym
robić postępy i osiągać wyższy poziom pisarstwa.
Dzięki pracy nad poprawianiem i przepisywaniem tekstu:
• osoby uczestniczące uczą się, jak pisać zwięźle (etap ten następuje po rozwinięciu tekstu),
• przyglądają się tekstom i świadomym lub nieświadomym
połączeniom, których dokonuje autor lub autorka,
• odkrywają w pierwszym szkicu obszary, w których tkwi potencjał
i nad którymi można pracować.

3. Ostatnie poprawki, czyli jak skończyć
W tekście zawsze można coś zmienić.
Ważne jednak, by podczas spotkania przyznać się przed
sobą, że w pewnym momencie zbiorowe i indywidualne
doświadczenie warsztatu musi się skończyć. Ograniczenie
to jest często narzucone przez czas przeznaczony na warsztaty czy
budżet, ale przede wszystkim przez wstępne założenie: warsztat
pisarski to nie szkoła pisania. Jest to doświadczenie kreacji literackiej. Pojawia się jednak pytanie, kiedy i jak zakończyć proces
pracy nad tekstami.
Jak zakończyć warsztaty pisarskie?
Warto, by doświadczenie domknęło się w sposób, który pozwoli
je zapamiętać i docenić. To, jak zostaną wykorzystane teksty, musi
zostać ustalone wspólnie przez grupę. Możliwe rozwiązania to
m.in. lektura gotowych tekstów w małych grupach, galeria kartek,
publiczne czytanie tekstów, indywidualne publikacje własnym
sumptem. Niezależnie od sposobu prezentacji tekstów kluczowe
jest omówienie doświadczenia pisarskiego pod koniec warsztatów.
Zapytaj uczennice i uczniów, co im się podobało, co było trudne,
z czego są zadowoleni. Doceń ich prace – twoje zdanie na pewno
jest dla nich ważne!
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Zastosowanie teorii w praktyce 02

Propozycje warsztatów pisarskich

PISANIE JAKO PRZYGODA
Pauline Guillerm

PRZED ROZPOCZĘCIEM:
Każde spotkanie warsztatowe może potrwać do dwóch godzin,
w zależności od dostępnego czasu. W jego rezultacie powstaną
pierwsze wersje wiadomości, które mają być rozesłane do adresatów i adresatek w ramach programu Solidarność. Podaj dalej!
Nie każda sesja warsztatowa musi obejmować czas na przepisanie
i dopracowanie tekstu. Na to przeznaczone jest czwarte spotkanie.
Od każdego z uczestników i uczestniczek zależy, czy wyznaczy na to
czas pod koniec spotkania czy poświęci dodatkowy czas.
Wszystkie warsztaty składają się z kilku etapów pisania, które
umożliwiają stopniowe postępy i nadanie odpowiedniego tempa
procesowi tworzenia tekstów.
Każde ze spotkań warsztatowych jest opracowane i przystosowane
dla grupy 8–10-latków lub 12–14-latków.

SCENARIUSZ WARSZTATÓW
PISARSKICH NR 1:
KU HISTORII – OD STRONY DO PRZESTRZENI
OBRAZU I PRZESTRZENI NARRACYJNEJ
Potrzebne materiały:
~ Pudełko ze słowami (słowa wycięte z gazet, związane z pojęciem „solidarność” – można je wyciąć z załączonego arkusza) /
Zasoby i narzędzia

~ Zarys tekstu „tablice ze słowami” / Zasoby i narzędzia
~ Zdania początkowe / Zasoby i narzędzia
~ Sześć zdjęć
~ Kartki i długopisy

Wszystkie warsztaty można adaptować, przekształcać i wdrażać
zgodnie z pomysłem osoby prowadzącej i grupy uczestniczącej.

~ Kolorowe kwadraty (niewielkie, wycięte z papieru)

Każde ze spotkań będzie wymagać zastosowania innej umiejętności w zakresie twórczego pisania, choć w tej samej sekwencji:
od słowa do obrazu / od obrazu do tekstu.

~ Taśma klejąca

Wszystkie warsztaty wymagają materiałów. Niektóre z nich znajdziecie w załącznikach do tego dokumentu, jednak nie wyczerpują
one dostępnych możliwości. Są to ogólne zarysy i sugestie, które
można dostosować do wieku uczestników i uczestniczek.
Trzy spotkania warsztatowe można przeprowadzać osobno lub
w ramach cyklu.

~ Tubki z klejem

Wprowadzenie:
~ Uczestnicy i uczestniczki przedstawiają się kolejno (imiona,
oczekiwania, obawy)

~ Prezentacja projektu: warsztaty, temat, zdjęcia, tekst do stworzenia

~ Ogólne ramy pisarskie
~ Otwierająca wymiana zdań: jakie skojarzenia wywołuje w Tobie
hasło „solidarność”?
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Krok 1 / 15 minut
Pisanie:
Zadanie dla uczniów i uczennic:

Każda osoba bierze z powrotem swoją kartkę oraz zdjęcie. Na każdej kartce powinna się znajdować lista złożona z ośmiu słów
(maksymalnie). Odłóżcie listę na bok.

~ Weź pustą kartkę i mniejsze różnokolorowe karteczki.

Krok 3 / 30 minut

~ Wylosuj trzy karteczki z pudełka ze słowami / Zasoby i narzę-

Pisanie:

dzia.

~ Ułóż zdanie z użyciem przynajmniej tych trzech słów; każde

dodatkowe słowo użyte do zbudowania zdania należy zapisać
na kolorowej karteczce.

~ Rozmieść i przyklej zdania na przestrzenni całej kartki.
~ Czas pisania: 5 minut.
Dzielenie się rezultatami:

~ Powieście wszystkie kartki na ścianie.

~ Wylosuj zdanie początkowe / Zasoby i narzędzia.
~ Napisz tekst na podstawie wybranego zdjęcia, wykorzystaj przy

tym jak najwięcej słów z listy, która powstała w poprzednim
ćwiczeniu; rozpocznij od wylosowanego zdania początkowego.

~ Czas pisania: 15 minut..
Dzielenie się rezultatami:

~

P rzeczytajcie swoje teksty na głos. Udzielcie krótkiej, osobistej
informacji zwrotnej na temat każdego tekstu (podziękowanie, słowo
zachęty, uznanie dla jakiegoś elementu).

~

P owrót do grupy: Wykorzystane zdanie początkowe wywołuje drobną
zmianę, pozwala odrobinę zagłębić się w zdjęcie i wprowadza element fikcji, wyobraźni. Słyszymy różne punkty widzenia, postaci,
miejsca, opowieści. Słowa pozwalają nam zobaczyć i poczuć obraz.

~ Przyjrzyjcie się wszystkim kartkom, zanim przeczytacie ich treść.
Opowiedzcie, co widzicie ze swojego miejsca. Omówcie jakie
znaczenie mają różne kolory, to w którym kierunku biegnie
tekst, czy zdania mają różną długość, jaka jest długość wyrazów, ułożenie zdań na stronie itp.

~ Przeczytajcie zdania na głos. Każda osoba czyta swoje zdania.
Udzielcie krótkiej, osobistej informacji zwrotnej na temat
każdego zdania (podziękowanie, słowo zachęty, uznanie dla
jakiegoś elementu).

Krok 2 / 15 minut
Pisanie:
Zadanie dla uczniów i uczennic:
Przyjrzyj się sześciu zdjęciom.

~ Wybierz jedno z nich i przyjrzyj mu się uważnie.
~ Wypisz na kartce dwa słowa związane ze zdjęciem (przedmiot,
odczucie, działanie, widok lub elementy ozdobne).

~ Podaj swoją kartkę i zdjęcie osobie siedzącej po Twoje prawej
stronie.

~ Napisz na kartce dwa słowa, które kojarzą ci się z otrzymanym
zdjęciem.

~ Podaj swoją kartkę i zdjęcie osobie siedzącej po Twojej prawej
stronie.

~ Napisz na kartce dwa słowa, które kojarzą ci się z kolejnym
zdjęciem.

~ Podaj swoją kartkę i zdjęcie osobie siedzącej po twojej prawej
stronie.

~ Napisz na kartce dwa słowa, które kojarzą ci się z otrzymanym
zdjęciem.

Krok 4: Przepisywanie i dopracowywanie
tekstu wiadomości / [30 minut (lub więcej)]

~ Pozostały czas przeznacz na przepisywanie i formatowanie
tekstu, który zostanie rozesłany jako wiadomość do losowych
adresatów i adresatek.

~ Piszcie na tych materiałach, które mają zostać wysłane.

Krok 5 / 10 minut
Podsumowanie:
~ C zas podzielić się wrażeniami: każdy może opisać swoje
doświadczenia z udziału w warsztatach.

~ C zy można powiedzieć albo dodać coś jeszcze na temat
solidarności?

2021/22 | SOLIDARNOŚĆ. PODAJ DALEJ!

SCENARIUSZ WARSZTATÓW
PISARSKICH NR 2:
KU POEZJI
OD SMAKU SŁÓW, PRZEZ PODKREŚLENIE
OBRAZU, DO POEZJI
Potrzebne materiały:
~ Sześć zdjęć
~ Stół
~ Kartki i długopisy
~ Wycięte fragmenty Screamings from earth Raymonda Guya
Leblanca / Zasoby i narzędzia

Wprowadzenie:
~ Uczestnicy i uczestniczki przedstawiają się kolejno (imiona,
oczekiwania, obawy)

~ Prezentacja projektu: warsztaty, temat, zdjęcia, tekst do

Krok 1 / 15 minut
Pisanie:

~ Napiszcie na kartce słowo „solidarność”.
~ W grupie, na głos i bez zastanowienia każda osoba podaje
przykłady wyrazów, które:

~ zaczynają się tak samo jak słowo „solidarność”,
~ kończą się tak samo jak to słowo (rymują się z nim).
~ Następnie każdy samodzielnie zapisuje na kartce listę słów
(można użyć tych, które już padły), które:

~ zaczynają się tak samo jak słowo „solidarność”,
~ kończą się tak samo jak to słowo (rymują się z nim).
~ Czas pisania: 5 minut.
Dzielenie się rezultatami:
Każdy uczeń i każda uczennica czyta słowo ze swojej listy, zapisuje
je na tablicy i tak dalej, aż dobiegnie do końca listy.
Powrót do grupy: podkreśl różnorodność, fantazję, zabawę, smak
słów... czasami bardzo dalekich od „solidarności”!

stworzenia

~ Ogólne ramy pisarskie
~ O twierająca wymiana zdań: jakie skojarzenia wywołuje
w Tobie hasło „solidarność”?

Krok 2 / 15 minut
Pisanie:
Zadanie dla uczniów i uczennic:

~ Wybierz jedno zdjęcie
~ Napisz na kartce słowo, które kojarzy ci się ze zdjęciem.
~ Podaj swoją kartkę i zdjęcie osobie siedzącej po Twojej prawej
stronie.

~ Uzupełnij listę na kartce słowem, które kojarzy ci się z kolejnym
zdjęciem.

~ Kontynuujcie, aż każda osoba zobaczy wszystkie zdjęcia.
~ Czas pisania: 5 minut
Dzielenie się rezultatami:

~ Każdy uczestnik wybiera zdjęcie i zbiera listy skojarzeń.
~ Każda grupa odkrywa i odczytuje listę słów kojarzących się
z wybranym zdjęciem.

Krok 3 / 30 minut
Pisanie:

~ Niech ochotnicy wybiorą kilka wycinków ze Screamings from
Earth Raymonda Guya Leblanca (Narzędzia i zasoby) i przeczytają je na głos.
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Zadanie dla uczniów i uczennic:

~ Samodzielnie napisz tekst na podstawie wybranego zdjęcia.
Wykorzystaj przy tym jak najwięcej słów z listy zapisanej na
tablicy / na kartce.

~ Daj się ponieść fantazji i poezji – nie szukaj znaczenia, raczej
baw się słowami i rytmem zdań.

~ Czas pisania: 15 minut.
Dzielenie się rezultatami:

~

P oproś, aby uczniowie i uczennice wymienili się swoimi tekstami,
a następnie udzielili krótkiej, osobistej informacji zwrotnej na temat
otrzymanego tekstu (podziękowanie, słowo zachęty, uznanie dla
jakiegoś elementu).

~

B rzmienie słów, ich fantazja, a jednocześnie słowa kojarzące się
z obrazem nadają smaku tekstom, które stają się poetyckie.

Krok 4: Przepisywanie i dopracowywanie
tekstu wiadomości / [30 minut (lub więcej)]

~ Pozostały czas przeznacz na przepisywanie i formatowanie
tekstu, który zostanie rozesłany jako wiadomość do losowych
adresatów i adresatek.

~ Piszcie na tych materiałach, które mają zostać wysłane.

Krok 5 / 10 minut
Podsumowanie:
~ Czas podzielić się wrażeniami: każdy może opisać swoje
doświadczenia z udziału w warsztatach.

~ Czy można powiedzieć albo dodać coś jeszcze na temat solidarności?
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SCENARIUSZ WARSZTATÓW
PISARSKICH NR 3:
KU HISTORII POSTACI – OD PERSPEKTYWY
SŁOWA DO PERSPEKTYWY OBRAZU;
OD PERSPEKTYWY OBRAZU DO
PERSPEKTYWY POSTACI
Potrzebne materiały:
~ Sześć zdjęć
~ Kartki i długopisy
~ Zdania początkowe / Zasoby i narzędzia

Wprowadzenie:
• Uczestnicy i uczestniczki przedstawiają się kolejno (imiona,
oczekiwania, obawy)
• Prezentacja projektu: warsztaty, temat, zdjęcia, tekst do stworzenia
• Ogólne ramy pisarskie
• Otwierająca wymiana zdań: jakie skojarzenia wywołuje w Tobie
hasło „solidarność”?

Krok 1 / 15 minut
Pisanie:
Zadanie dla uczniów i uczennic:

~ Napisz na kartce listę słów, które kojarzą ci się z hasłem „solidarność”.

~ Wybierz jedno i podkreśl.
~ Podaj swoją kartkę osobie siedzącej po Twojej prawej stronie.
~ Znajdź jedno lub dwa słowa kojarzące ci się z wyrazem podkreślonym na otrzymanej kartce i zapisz je poniżej.

~ Podaj kartkę osobie siedzącej po Twojej prawej stronie.
~ Znajdź jedno lub dwa słowa kojarzące ci się z wyrazem podkreślonym na otrzymanej kartce i zapisz je poniżej.

~ Podaj kartkę osobie siedzącej po Twojej prawej stronie.
~ Znajdź jedno lub dwa słowa kojarzące ci się z wyrazem podkreślonym na otrzymanej kartce i zapisz je poniżej.

~ Każda osoba otrzymuje z powrotem swoją kartkę oraz zdjęcie.
Na każdej kartce znajdzie podkreślone przez siebie słowo oraz
maksymalnie sześć innych.

~ Napisz tekst (jedno lub więcej zdań), używając jak najwięcej

słów z listy stworzonej przez Twoich kolegów i koleżanki. Tytułem tekstu będzie podkreślone słowo.

~ Czas pisania: 5 minut
Dzielenie się rezultatami:
Poproś uczniów i uczennice, aby wymieniły się w parach swoimi
tekstami, a następnie udzieliły krótkiej, osobistej informacji
zwrotnej na temat tekstu (podziękowanie, słowo zachęty, uznanie
dla jakiegoś elementu).

Krok 2 / 15 minut
Pisanie:
Zadanie dla uczniów i uczennic:

~ Przyjrzyj się sześciu zdjęciom.
~ Wybierz jedno zdjęcie i przyjrzyj mu się uważnie.
~ Opisz na kartce osoby widoczne na zdjęciu i uwzględnij fotografa lub fotografkę.

~ Zapisz na kartce, gdzie zdjęcie zostało zrobione.
~ Zapisz, kiedy zdjęcie zostało zrobione.
~ Napisz na kartce tytuł, który można nadać zdjęciu.
~ Czas pisania: 5 minut
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Krok 3 / 30 minut
Pisanie:

~ Wybierz postać ze zdjęcia, której chcesz udzielić głosu.
~ Wybierz jedno z puli zdań początkowych / Zasoby i narzędzia.

~ Napisz na podstawie wybranego zdjęcia tekst:
~ który udziela głosu wybranej postaci,

~ który rozpoczyna się od wybranego zdania początkowego
~ Czas pisania: 15 minut.
Dzielenie się rezultatami:

~

P oproś uczniów i uczennice, aby wymieniły się swoimi tekstami,
a następnie udzieliły krótkiej, osobistej informacji zwrotnej na temat
każdego tekstu (podziękowanie, słowo zachęty, uznanie dla jakiegoś
elementu).

~

Widzimy, jak oddanie głosu postaci ożywia zdjęcia, opowiada historię,
sprawia, że słyszymy, co się dzieje również poza przedstawionym
kadrem.

Krok 4: Przepisywanie i dopracowywanie
tekstu wiadomości / [30 minut (lub więcej)]

~ Pozostały czas przeznacz na przepisywanie i formatowanie
tekstu, który zostanie rozesłany jako wiadomość do losowych
adresatów i adresatek.

~ Piszcie na tych materiałach, które mają zostać wysłane.

Krok 5 / 10 minut
Podsumowanie:
~ Czas podzielić się wrażeniami: każdy może opisać swoje
doświadczenia z udziału w warsztatach.

~ Czy można powiedzieć albo dodać coś jeszcze na temat solidarności?
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Zastosowanie teorii w praktyce 02

Zasoby i narzędzia
O AUTORCE
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PUDEŁKO ZE SŁOWAMI
OTWARTY

POEZJA

WYJĄTKOWY/A

KOLORY

SZCZĘŚCIE

ZAPRASZA

HISTORIA

ANIOŁ

ZIEMIA

DOSTĘP

GWIAZDA

ROZDROŻA

ŚWIAT
LATARNIA

MIŁO CIĘ POZNAĆ
NIEBO

KOBIETY
MUZYKA

SŁOWA

MELODIA

PRZEWODNIK

PRZYSZŁOŚĆ

DRZWI

SZCZĘŚLIWY/A

DZIAŁANIE

SERCE

SPOTKANIE

SŁUCHANIE

RZECZYWISTOŚĆ

SZANSA

POKÓJ
ISTNIEJE

RADOŚĆ

GŁOS

PRZESTRZEŃ

ROZMOWA

POETYKA

KILKA

Z

NASZEGO

SERCA

KOLORÓW

POEZJĄ

CZEKA

DLA

NAS

NICZYM

NASZEJ

CIAŁA

SENS

HUMOR

PEWNOŚĆ
TWÓRCZOŚĆ
WIERSZ

BAWIĆ SIĘ

UWIERZ

PODRÓŻ

KRAJOBRAZ

PLANETY

MŁODZIEŻ

KRAJ

ŻYCIE

WIDOK TABLICY HASEŁ
GŁOS

KOCHAJĄCY/A

ZOBOWIĄZANIE

DZIECKO

PRZEJŚCIE

TRAJEKTORIE

WIELE

DAWANIE

CZAS

KRAJOBRAZ

MAGIA

NATURA

PRZYGODA

ZNACZENIE
CZYTANIE

GDZIE INDZIEJ

WOLNOŚĆ

MY

ŚLAD

ŻYWY/A

ZIEMI

WSPANIAŁA PRZYSZŁOŚĆ

CAŁY/A
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Screamings from earth
Raymond Guy-Leblanc
PORY ROKU
delikatne skrzydła pijanej mewy

ZEGAR
Powoli i nerwowo
Moje statyczne i ruchome ramiona
Jak monotonny tiktak
Moje życie pomiędzy starym człowiekiem
a dzieckiem

SŁOŃCE
Powtarzające się mrugnięcia, by powstrzymać
się przed zasypianiem w biały dzień

LISTA ZDAŃ POCZĄTKOWYCH
DO WSZYSTKICH PEŁNI KSIĘŻYCA

ŻEBY CHRONIĆ SWOJE SERCE

W MOJEJ GŁOWIE

SPOTKALIŚMY SIĘ

CO DO MNIE, JA JUŻ

POROZMAWIAJMY O CZASIE

TAK, TO PRAWDA

PO RAZ PIERWSZY BYŁEM/BYŁAM

BYŁAM/BYŁEM Z

PO LEKKIM DESZCZU

KROCZYLIŚMY BARDZO RÓŻNYMI ŚCIEŻKAMI

CHCĘ BYĆ JAK TY

KIEDY BYŁO GORĄCO

MUSZĘ MU/JEJ POWIEDZIEĆ

W MOIM MIEŚCIE

JOSEPH SPOJRZAŁ NA NIEGO/NIĄ

SZLIŚMY DALEJ

MÓJ KRAJ JEST KRAJEM

Z POWIETRZA

ZAUWAŻYŁAM JEJ/JEGO

SŁOŃCE WZNOSI SIĘ NAD MORZEM

DZISIAJ RANO

CZY WYBRALIŚMY

WŁAŚNIE ZOBACZYŁEM/ZOBACZYŁAM

PEWNEGO RAZU
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Screamings from earth
Raymond Guy-Leblanc
WRZESIEŃ
liście oszronione radością

KSIĘŻYC
Krajobraz, w którym śniłam o byciu
i przechodzeniu samej siebie

WSZECHŚWIAT
Podpisuję się ogniem
Jutro ziemia na powrót odbierze niebo

LISTA ZDAŃ POCZĄTKOWYCH
JEST TAKI MOMENT, KIEDY...

TO BYŁO JAK...

W OBLICZU...

JEŚLI WIDZIELIŚCIE...

TO BRZMIAŁO JAK...

POWIEDZIAŁ MI...

GDYBY TO ODE MNIE ZALEŻAŁO...

NIE MOGŁAM/NIE MOGŁEM...

ZAWSZE CHCIAŁEM/CHCIAŁAM...

DZIŚ RANO, WSZYSCY...

BYLIŚMY RAZEM...

W SAMYM ŚRODKU TYCH WYDARZEŃ...

CZY WIEDZIELIŚCIE...

BĘDZIECIE SIĘ ŚMIAĆ, ALE...

CHCIAŁABYM/CHCIAŁBYM WAM POWIEDZIEĆ...

TO BYŁO TAKIE...

WIDZĘ, ŻE...

TO BYŁO JAK GDYBY...

ZAWSZE MIELIŚMY…
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Zastosowanie teorii w praktyce 02

PAROLIBERISOMO PRZYKŁAD TWÓRCZOŚCI
POETYCKO-GRAFICZNEJ
Paroliberismo (lub „Słowa na wolności”)
to styl literacki stworzony przez futurystów.
Zasady tej techniki zostały ustalone i spisane przez Marinettiego w Technicznym
manifeście literatury futurystycznej z 11
maja 1912 roku.
To bardzo specyficzny rodzaj twórczości
literackiej. Mianem tym określa się słowo
lub tekst, w którym układ graficzny liter
tworzy wizualny obraz związany ze znaczeniem samych słów. Pomiędzy słowami nie
ma związków składniowo-gramatycznych,
jako że nie tworzą one zdań i akapitów.
Pomija się znaki diakrytyczne.
Zdaniem Marinettiego sztuka futuryzmu
odzwierciedlała dynamiczny charakter
nowej cywilizacji i szybkość jej ewolucji.
Dlatego nie da się ułożyć słów w logicznym porządku. Muszą one ilustrować ruch
lub tworzyć kompozycję ilustrującą wyrażane pojęcie. Na przykład słowo „balon”
zapisuje się tak, by tworzyło kształt balonu.
Ponadto wielu poetów stosowało onomatopeje: dźwięk można było zrozumieć
dzięki temu, że poszczególne litery tego
samego słowa były różnej wielkości.

Dlaczego ten styl literacki?
Ten styl literacki fascynuje uczniów
i uczennice, bo oferuje ogromną swobodę
wyrażania siebie i swoich myśli, a także
umożliwia tworzenie bardzo kreatywnych
i oryginalnych tekstów z wykorzystaniem
różnych rodzajów pisma i stylów artystycznych (np. poprzez wycinanie liter z gazet).
Jego elastyczność i brak zasad umożliwiają
uczniom tworzenie bardzo unikalnych
i osobistych dzieł.
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Zastosowanie teorii w praktyce 02

O CZYM PAMIĘTAĆ?
KWESTIA JĘZYKA
W warsztacie pisarskim kluczowe znaczenie dla przekazu kartki ma język. Możemy patrzeć
na niego wyłącznie z perspektywy literackiej, jednak możemy także traktować go jako
narzędzie wspierające równość, solidarność i akceptację. Język może być też narzędziem
opresji, wykluczenia czy dyskryminacji – wystarczy pomyśleć o mowie nienawiści,
stygmatyzujących przezwiskach, które podtrzymują i upowszechniają stereotypy.
formy neutralne, np. „czy chcecie” zamiast „czy chcielibyście”.

~ Doceniaj dorobek grup mniejszościowych oraz wysiłek osób,

Prowadząc warsztat pisarski z młodzieżą, postaraj się wykorzystać
refleksję nad językiem do analizy treści zdjęcia. Przed zakończeniem pracy nad tekstem warto sprawdzić, czy jego język uwzględnia
różnorodne tożsamości i wielowymiarowość człowieka. Weźcie pod
uwagę poniższe wskazówki:

~ Unikaj stereotypowych, krzywdzących zwrotów, takich jak
„wycyganić”.

~ Uważaj na etykiety i redukowanie ludzi do jednego wymiaru

ich tożsamości, jednej sfery życia: powiedz „osoba z niepełnosprawnością” zamiast „niepełnosprawni”, „osoba
homoseksualna” zamiast „homoseksualista”, „osoby bezdomne” lub „osoby zmagające się z bezdomnością” zamiast
„bezdomni”.

~ Dostrzegaj płeć: mimo że w liczbie mnogiej zwykle używamy

formy męskoosobowej, nie oznacza to, że nie można podkreślać
obecność obu płci w życiu społecznym - zatem drogie pisarki,
drodzy pisarze – dostrzegajcie różnorodność bądź stosujcie

które doświadczyły przemocy; uważaj na wzorce językowe podtrzymujące bierność i podległość. Powiedz „kobiety zdobyły,
wywalczyły prawa wyborcze” zamiast „kobiety otrzymały prawa
wyborcze”. Uważaj na opisy sytuacji przemocowych, które podtrzymują postrzeganie osoby doświadczającej przemocy jako
ofiary. W języku angielskim zamiast pojęcia „ofiara”, używa się
słowa „survivor” – ktoś kto zdołał przeżyć, uratował się – właśnie po to, żeby docenić wysiłek i trud włożony w przetrwanie
w zagrażającej sytuacji. W języku polskim na razie nie mamy
słowa, które opisywałoby to doświadczenie z tej perspektywy,
a słowo „survivor” tłumacz Google przekłada dość niefortunnie
jako „niedobitek”.

~ Słuchaj grup mniejszościowych i używaj języka, który szanuje

ich postulaty, np. zamiast kontrowersyjnego, lecz wciąż poprawnego językowo „Murzyna” pisz o osobach czarnoskórych,
ciemnoskórych. Kiedy jest to możliwe, odnieś się bezpośrednio do ich kraju pochodzenia, np. Etiopczycy, Nigeryjki, lub
do kontynentu, np. Afrykanie, Afrykańczycy. Podobnie jest
w przypadku osób głuchych lub po prostu Głuchych (ten zapis
podkreśla odmienność kulturową) zamiast sformułowania
głuchoniemi, które sugeruje, że Głusi są niemi i nie mogą się
komunikować.
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OMÓWIENIE I PODSUMOWANIE
PROJEKTU Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ
W tym materiale znajdziesz propozycje kilku ćwiczeń podsumowujących, które pomogą
wam omówić zbiorowe i indywidualne doświadczenie udziału w projekcie.

ĆWICZENIE 1: Rzeka projektu – synteza
doświadczenia
~ Poproś uczniów, żeby wymienili elementy, które składają się

na obraz rzeki. Mogą to być: źródło, ujście, dopływ, meandry,
wiry, łódki itp.

~ Wyjaśnij, że wasz projekt był też swego rodzaju rzeką. Źródło

to wasze motywacje do udziału w projekcie, ujście – efekty,
meandry – niespodziewane wydarzenia, wiry – trudności, łódki
– wasi sojusznicy, porty – najważniejsze momenty projektu itp.

~ Podziel uczniów na grupy i poproś, by każda narysowała swoją
rzekę i zastanowiła się nad doświadczeniem udziału w projekcie. Każdy zespół wpisuje ważne elementy w odpowiednim
miejscu rysunku.

~ Omówcie i podsumujcie prace.

ĆWICZENIE 2: Chmura tagów
~ Stwórz ankietę, wykorzystując narzędzie umożliwiające two-

rzenie grupowych chmur tagów w czasie rzeczywistym (np.
www.mentimeter.com). Możesz wymyślić 2-3 pytania, np. „Trzy
rzeczy, których się nauczyłem”, „Uważam, że ten projekt był…”,
„W projekcie czułem się…”.

~ Daj uczniom i uczennicom link do ankiety podczas lekcji. Każdy
wpisuje swoje odpowiedzi (pojedyncze słowa) na komórce lub
komputerze.

~ Wyświetl chmurę tagów na ekranie i spytaj uczniów o to,

ĆWICZENIE 3: Kręgi wpływu
~ Narysuj na tablicy trzy duże koła układające się w koncen-

tryczne kręgi. Wyjaśnij, że symbolizują one pozytywną zmianę,
którą przyniósł wasz projekt28.

~ Poproś uczniów i uczennice, by zastanowili się nad tym, jaką

zmianę projekt przyniósł każdemu z nich: mogą to być nowe
znajomości, nowe doświadczenia, umiejętności, przyjemne
wspomnienia. Każdy zapisuje przynajmniej trzy rzeczy na
karteczkach, a potem omówi je w parach. Zbierz na forum
przykłady uczniów i zapisz te najczęstsze w środku najmniejszego koła.

~ Poproś teraz uczniów, by zastanowili się nad tym, w jaki sposób

projekt zmienił ich jako grupę. Niech porozmawiają o tym
w parach. Zbierz opinie na forum, podsumuj je i wpisz je
w drugim kręgu.

~ Na koniec poproś, by uczniowie pomyśleli nad tym, co projekt

dał innym: szkole, rodzicom, adresatom kartek: czy dał im
nową wiedzę? uświadomił coś ważnego? wypromował szkołę
w społeczności? Zapiszcie wnioski w największym kręgu.

~ Podsumuj ćwiczenie, podkreślając pozytywny wpływ projektu.
~ Na koniec poproś, by uczniowie pomyśleli nad tym, co projekt

dał innym: szkole, rodzicom, adresatom kartek: czy dał im
nową wiedzę? uświadomił coś ważnego? wypromował szkołę
w społeczności? Zapiszcie wnioski w największym kręgu.

~ Podsumuj ćwiczenie, podkreślając pozytywny wpływ projektu.

co sądzą na jej temat.

28. Jeśli pracujecie zdalnie, skorzystaj z wirtualnej tablicy Jambord, na której uczniowie i uczennice będą mogli samodzielnie pisać i „przyklejać” wirtualne
karteczki z odpowiedziami na pytania.
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DOBRE PRAKTYKI
Lejla Skalnik, nauczycielka
w szkole podstawowej,
Pakrac (Chorwacja)

Jako nauczycielka angielskiego oraz dyrektorka szkoły, w tym roku
postanowiłam jeszcze bardziej zaangażować się w działania programu Solidarność. Podaj dalej! z uczniami i uczennicami 8 klasy
(13–14 lat). Uznałam, że są gotowi na włączenie znanych im już
treści do opowieści o zdjęciach przy użyciu metody storytellingu.
Chciałam, żeby wymyślili tło historii i spróbowali postawić się na
czyimś miejscu, nie chciałam niczym ograniczać ich wyobraźni.
Każda grupka złożona z 4–5 uczniów i uczennic opowiadała osobiste historie o powodziach, samotnej babci uczącej się języka
obcego, bo jej rodzina przeprowadziła się do Niemiec, uczniu
8 klasy, który z powodu pandemicznej izolacji zachorował na
depresję...
Na przykład temat ekologii został przedstawiony w formie
wiadomości telewizyjnych z prezenterem, dwójką reporterów
i komentatorem w studio, który wypowiadał się na temat zmian
klimatycznych i tego, jak prowadzą do powodzi. Następnie grupy
wymieniły się zdjęciami i miały wybrać jedno z poleceń: w skrócie
przytoczyć treść w oparciu o to, co zapamiętali, zmienić zakończenie
lub dopracować historię.

Toma Cetti, nauczyciel
w szkole średniej,
Brindisi (Włochy)

Uczestniczyliśmy w wydarzeniu online organizowanym przez
stronę polską i muszę przyznać, że ogromnie mnie ono zaskoczyło.
Było bardzo dobrze zorganizowane. Rozmawialiśmy o tym, co
ważne, i o trudnościach, jakie napotkaliśmy. Wyjaśniłem, że pracowaliśmy online, korzystając z WhatsAppa, itp. Dzieciaki również
wyjaśniały i pracowały w grupach. Spotkałem się z nauczycielką
ze Słowenii. Dużo rozmawialiśmy po angielsku i to mnie bardzo
ucieszyło.

Elissa Tawitian, nauczycielka
w szkole podstawowej,
Vrhnika (Słowenia)

W roku szkolnym 2020/21 nasza szkoła uczestniczyła w projekcie
po raz pierwszy. Wraz z koleżankami i kolegami przeprowadziliśmy warsztaty z analizy zdjęć i pisania dla 20 uczniów i uczennic
w wieku 13–14 lat. Rozmawialiśmy o zmianach klimatycznych,
ubóstwie, sprawiedliwości społecznej i dyskryminacji. Uczniowie
byli zgodni, że nikt nie czuje się komfortowo w świecie, gdzie takie
problemy występują i że chcą dokonywać pozytywnych zmian
w swojej społeczności.
Postanowiliśmy zatem, że nie tylko wyślemy nasze wyrazy solidarności, ale też wdrożymy działanie społeczne. Kampania „Naleśniki
przeciwko samolubności” została w całości opracowana i przeprowadzona przez uczniów i uczennice. Chcieliśmy współtworzyć
społeczność, w której odnosimy się do siebie przyjaźnie i okazujemy sobie wzajemnie szacunek. Zrobiliśmy dla wszystkich
naleśniki, żeby propagować przesłanie solidarności. Uczniowie
i uczennice chętnie wyrażali swoje pomysły i opinie oraz angażowali się w działania społeczne. Projekt pomógł im nie odczuwać
izolacji w czasie pandemii COVID-19 poprzez zaangażowanie się
w coś korzystnego dla nich i dla innych.
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IES Arucas Domingo
Rivero, szkoła średnia,
Las Palmas (Hiszpania)

Zgodnie z mottem IES Arucas Domingo Rivero, działanie zasadniczo miało na celu rozbudzenie wśród uczniów i uczennic
świadomości zagadnień migracji w różnych formach. W tym
kontekście uczniowie i uczennice mieli najpierw pisać i wysyłać
wiadomości i listy wsparcia do osób przebywających w ośrodkach
dla migrantów i spróbować uzyskać odpowiedź.
W maju 2021 roku uczniowie i uczennice wysłali swoje listy,
a w połowie czerwca zaczęły przychodzić odpowiedzi od migrantów
i migrantek. Z powodu pandemii nie można było zorganizować
wizyty w ośrodku, więc w porozumieniu z jego dyrekcją odbyła
się wideokonferencja z udziałem uczniów, uczennic i młodych
migrantów. Opowiadali o swoich doświadczeniach, o placówce
w której przebywają, o rodzinach, które tam mieszkają.

Oto opowieści trojga migrantów i migrantek przebywających
w ośrodku, którzy napisali listy w odpowiedzi na pocztówki wysłane
z IES Arucas:
„Dziękuję za miłe słowa. Opuściłam dom, żeby szukać lepszego
życia. Chcę pracować i uczę się hiszpańskiego. Myślę o swoim
domu, rodzinie.”
„Cześć, mam na imię Dembele. Chcę Ci podziękować za te słowa.
Jeśli kiedyś będziesz musiał opuścić swój kraj, tak jak ja opuściłem
mój, mam nadzieję, że nie będziesz mieć z nikim problemów, że
ludzie Ci pomogą, zaakceptują Cię, tak jak było ze mną. Dziękuję
bardzo i do zobaczenia wkrótce.”
„Moim marzeniem jest ciężko pracować, żeby pomagać rodzinie.
Chcę uczyć dzieci, które są same, bez rodziców. Czasami nie mogę
spać, bo myślę o swojej rodzinie. Wiem, że moje marzenie może
zmienić moje życie i życie innych ludzi.”
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SŁOWNIK POJĘĆ
równość i różnorodność
AKULTURACJA

HOMOFOBIA

Ogół zjawisk zachodzących w wyniku stałego
i bezpośredniego kontaktu jednostek i grup
z odmienną kulturą, efektem są zmiany
w wyjściowym modelu kulturowym jednej
lub obu tych grup. J.W. Barry wyróżnił cztery
możliwe strategie akulturacji: asymilacja,
separacja, integracja, marginalizacja.

Homofobia oznacza wszelkie zachowania
(wypowiedzi, praktyki, zachowania
przemocowe itd.) polegające na odrzuceniu
lub odmiennym traktowaniu osób, grup
lub zachowań homoseksualnych (a także
uznawanych za takie). W szerszym ujęciu
mówi się o homofobii także w odniesieniu
do osób nieheteronarmatywnych LGBTQ+
(lesbijki, geje, osoby biseksualne,
transseksualne, queer +).

ANTYSEMITYZM
Termin ten pojawił się pierwszy raz
w Niemczech pod koniec XIX wieku i opisywał
wrogość wobec Żydów w ujęciu rasowym
i pseudonaukowym – w odróżnieniu od
wcześniejszego ujęcia religijno-kulturowego
(antyjudaizm). W szerszym rozumieniu
termin ten opisuje szczególną wrogość wobec
osób uznawanych za Żydów, niezależnie od
ich rzeczywistego pochodzenia. Współczesny
antysemityzm przybiera też formę wypaczania
wiedzy o Zagładzie, a nawet zaprzeczania jej.

ASYMILACJA
Odrzucenie lub brak zainteresowania własną
kulturą, czyli kulturą pochodzenia, przy
jednoczesnym utożsamianiu się z nową
kulturą, kulturą kraju przyjmującego.
W skrajnym przypadku odrębność grupy wraz
z jej kulturą zanika całkowicie.

INTEGRACJA
Szerzej termin ten opisuje złożony
proces, poprzez który jednostki nabywają
poczucie identyfikacji ze społecznością
i jej wartościami. W kontekście strategii
akulturacji integracja oznacza zachowanie
i praktykowanie własnej kultury pochodzenia
oraz jednoczesne bycie w kontakcie
i czerpanie z kultury kraju przyjmującego.
Strategia ta jest częsta u dzieci migrantów,
które są dwujęzyczne, funkcjonują
sprawnie w obu kulturach. W wymiarze
międzygrupowym jest to proces dwustronny
– wymiany i wzajemnego uczenia się.

ISLAMOFOBIA

nowa przestrzeń do interakcji między
grupami i należącymi do nich osobami.

MIGRANT/ MIGRANTKA
Osoba, która opuszcza swój kraj pochodzenia.
aby zamieszkać w kraju, którego
obywatelstwa nie posiada. Słowo „imigrant”
używane jest, by podkreślić perspektywę
kraju docelowego, „emigrant" natomiast
wskazuje na perspektywę kraju pochodzenia.
Słowo „migrant” jest bardziej uniwersalne
i obejmuje cały proces migracji.

MNIEJSZOŚCI
Mniejszości są wynikiem relacji społecznych.
To grupy, które traktowane są inaczej,
podlegają stygmatyzacji, dyskryminacji
lub odrzuceniu w danym społeczeństwie.
Mniejszość oznacza w tym przypadku nie
tyle mniej liczebną część społeczeństwa, ale
grupę o mniejszym, nierównym dostępie do
władzy politycznej, społecznej, ekonomicznej,
symbolicznej.

GENDER – PŁEĆ
SPOŁECZNO-KULTUROWA

Płeć biologiczna jest cechą fizyczną,
związaną z różnicami między mężczyznami
i kobietami. Płeć społeczno-kulturowa
jest natomiast normą socjokulturową
i polityczną, określającą, czym jest męskość
i kobiecość, szczególnie w odniesieniu do
DYSKRYMINACJA
ról społecznych i zachowań (zwyczajów,
Gorsze, krzywdzące, nierówne traktowanie
MARGINALIZACJA
postaw itd.). Z płcią społeczno-kulturową
ze względu na przynależność do określonej
łączą się koncepcje społecznej dynamiki
Utrata tożsamości kultury własnej przy
grupy, często wyróżnionej na podstawie cechy
jednoczesnym nieidentyfikowaniu się w nową władzy pomiędzy kategoriami, które
tożsamościowej, np. płeć, wiek, pochodzenie
wytwarza społeczeństwo (czyli mężczyznami
kulturą. Szukanie identyfikacji w innych
etniczne, orientacja seksualna, stan zdrowia.
i kobietami) oraz wewnątrz tych kategorii
wymiarach niż kulturowe, np. subkultury.
Dyskryminacja, będąca działaniem lub
(na przykład pomiędzy tak zwanymi
zaniechaniem działania, jest najczęściej
„męskimi mężczyznami" i „zniewieściałymi
konsekwencją uprzedzeń wobec danej grupy.
mężczyznami" albo między kobietami
MIĘDZYKULTUROWOŚĆ
Dyskryminacją są m.in. praktyki ograniczające
zajmującymi się domem a tymi pracującymi
równy dostęp do miejsc, ról społecznych,
Spotkanie kultur. Międzykulturowość
zawodowo).
statusu, zawodów itd. ze względu na
to więcej niż most pomiędzy kulturami
społecznie skonstruowane cechy.
– to mieszanina różnych relacji kulturowych,
Słowo „islamofobia” oznacza lęk przed
islamem lub odrzucanie go, prowadzące do
dyskryminacji, stygmatyzacji i wykluczenia
muzułmanów i muzułmanek.
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POCHODZENIE ETNICZNE
Jest to poczucie wspólnego dziedzictwa
oraz poczucie odrębności w stosunku
do innych grup. Może dotyczyć języka,
zwyczajów, podobieństw fizycznych lub
wspólnego doświadczenia historycznego.
Pojęcie to ma ogromne znaczenie
społeczne i polityczne. Pochodzenie
etniczne wiąże się z dziedzictwem
socjokulturowym, co odróżnia je od
pojęcia rasy (traktowanej jako zespół
cech biologicznych i morfologicznych,
związanych z pochodzeniem od wspólnych
przodków).

RASIZM
Słowo „rasa” było regularnie używane
od XVIII wieku, natomiast rasizm to
pojęcie ukute na początku XX wieku, które
popularność zyskało w latach 20. i 30.
Rasizm oznacza praktyki, przekonania
i wypowiedzi, które uprzywilejowują
jedne grupy kosztem innych ze względu
na ich przynależność do rzekomej „rasy”.
W pseudonaukowym ujęciu rasistowskim
przynależność rasowa błędnie wiązana
jest z określonym potencjałem
intelektualnym i cechami charakteru
oraz moralnością. Przypisywanie owych
cech jest wykorzystywane jako podstawa
dyskryminacji i wykluczenia, które może
obejmować m.in. segregację, przemoc
fizyczną i słowną, odrzucenie. Francuski
socjolog Albert Memmi zaproponował
jedną z bardziej znanych definicji
rasizmu: „Rasizm jest zgeneralizowanym
określaniem i wartościowaniem różnic –
zarówno rzeczywistych, jak i wyobrażonych
– służącym uzyskaniu przewagi przez
mówiącego, a umniejszeniu atakowanego,
co ma na celu usprawiedliwienie ataku
albo posiadania przywilejów”. Klasyczny
rasizm opiera się na przekonaniu, że
istnieją rasy ludzi, które są biologicznie
różne i nierówne – zarówno pod względem
fizycznym, jak i intelektualnym.

RASIZM
INSTYTUCJONALNY
Rasizm instytucjonalny obejmuje wszelkie
procesy (procedury, przepisy prawne,
praktyki) zachodzące w instytucjach, które
bezpośrednio lub pośrednio dyskryminują,
wykluczają lub stygmatyzują osoby
należące do grup uznawanych za „rasy”
(w szerszym ujęciu – także mniejszości

etniczne). Rasizm instytucjonalny to
także określenie opisujące świadomy
opór większości przeciwko zasadom
demokratycznym.

RÓŻNORODNOŚĆ
KULTUROWA
Różnorodność kulturowa to podejście,
które uznaje i docenia istnienie
różnych kultur. W Deklaracji UNESCO
o różnorodności kulturowej z 2001
roku po raz pierwszy w historii uznano
różnorodność kulturową za wspólne
dziedzictwo ludzkości, dodając, że jego
ochrona jest imperatywem etycznym,
nierozłącznym z szacunkiem dla ludzkiej
godności.

Część socjologów i socjolożek korzysta z tej
koncepcji, by opisywać istnienie różnych
kultur w obrębie społeczności lub państwa
narodowego.

SEKSIZM
Pojęcie ukute w USA w latach 60. XX
wieku, zainspirowane słowem „rasizm”;
obecnie jest powszechnie używane
na całym świecie. Konstrukcja tego
słowa podkreśla analogię pomiędzy
dominacją mężczyzn i dominacją rasową.
W obu przypadkach widoczne różnice
(kolor skóry lub organy płciowe i inne
cechy fizyczne) służą jako uzasadnienie
dyskryminacji i podporządkowania.
Według Marie-Josèphe Dhavernas
i Liliane Kandel seksizm wyróżnia
spośród innych systemów dyskryminacji
i dominacji to, że dotyczy „ogromnej
większości ideologicznych i kulturowych
wytworów naszych społeczeństw”. Tworzy
on „ambiwalentny, podwójny obraz
opresjonowanej grupy, który opiera się na
dychotomii Madonny-nierządnicy”.

SEPARACJA
(GETTOIZACJA)
Zachowanie własnej kultury pochodzenia
przy jednoczesnym odrzucaniu bądź
minimalizowaniu kontaktów z kulturą
osiedlenia.

SPOŁECZNOŚĆ
W ogólnym rozumieniu społeczność to
określenie grupy społecznej składającej

się z osób mających wspólne cechy: styl
życia, kulturę, język, zainteresowanie
itp. Osoby te pracują wspólnie i dzielą
poczucie przynależności do tej grupy.
Przykład: społeczność chińska w dużym
mieście, społeczność artystów, wirtualne
społeczności w internecie itp.

SPOŁECZNOŚĆ
ZAMIERZONA
To grupa osób, która decyduje się
wspólnie żyć i przestrzegać tych samych
zasad. Przykład: społeczność hipisowska,
społeczność klasztorna itp.

TOŻSAMOŚĆ
IW psychologii termin ten definiowany
jest jako proces poznawczy i emocjonalny,
poprzez który osoba zaczyna rozumieć
i postrzegać samą siebie. Z jednej strony
w procesie kształtowania tożsamości
mamy potrzebę odrębności, odróżniania
się od innych (mówimy wówczas
o tożsamości osobistej), z drugiej –
potrzebę przynależności, bycia częścią
grupy (mówimy wówczas o tożsamości
grupowej, społecznej). W przypadku
tożsamości społecznej nie dotyczy
ona tylko procesu samoidentyfikacji
i odniesienia do danej grupy społecznej,
ale także procesu kategoryzacji
i postrzegania społecznego, co z kolei
wiąże się z procesem stereotypizacji,
uprzedzeń i dyskryminacji. A zatem
pomimo postrzeganej przez innych
przynależności do danej grupy, mogę się
z tą grupą nie utożsamiać, nie uznawać
jej za ważną dla siebie. Jednocześnie
niezależnie od osobistych rozstrzygnięć
i identyfikacji mogę doświadczać
stereotypizacji czy dyskryminacji ze
względu na przynależność do tej grupy.

UPRZEDZENIE
W swoim pierwotnym znaczeniu
uprzedzenie to przyjęta z góry opinia
używana w celu kategoryzowania,
a nierzadko też odrzucenia danej osoby
lub grupy. W szerszym znaczeniu słowo
to obejmuje też proces krzywdzącej
generalizacji w odniesieniu do określonej
grupy. Przykładem uprzedzeń jest np.
rasizm, antysemityzm, seksizm, czy
islamofobia.
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SŁOWNIK POJĘĆ
analiza obrazu
GŁĘBIA OSTROŚCI

KOMPOZYCJA

NEGATYW

Zakres odległości od obiektywu, w której
obiekty przedstawione na zdjęciu sprawiają
wrażenie ostrych (to znaczy mających
wyraźne, nierozmazane kontury). Głębia
ostrości powoduje, że jeden z planów na
zdjęciu może być ostry lub rozmyty.

Umieszczanie elementów zdjęcia w kadrze
w taki sposób, aby ich układ był zgodny
z intencją osoby fotografującej. Kompozycja
może być statyczna. (dużo linii poziomych
i pionowych, układających się pod kątem
prostym, symetria, jednolita kolorystyka)
lub dynamiczna (na zdjęciu są linie skośne,
zagięte, zdjęcie ma nieoczywiste proporcje,
wydaje się być w ruchu). Zob. też LINIE
PROWADZĄCE.

Wywołana w procesie chemicznym klisza,
na której znajduje się 12, 24 lub 36 klatek.
Na negatywie kolory są odwrócone – to, co
w rzeczywistości jest jasne, na negatywie
jest ciemne i odwrotnie. Odpowiednie
naświetlanie i powiększanie klatek negatywu
pozwala wykonać POZYTYWY, czyli gotowe
fotografie.

KONTEKST

Zdjęcie jest niedoświetlone, jeśli na skutek
ustawień aparatu (czasu i przesłony) przez
obiektyw wpadło zbyt mało światła, aby
na matrycy mogły zapisać się szczegóły
znajdujące się w najciemniejszych częściach
zdjęcia. Zdjęcia takie mają małą głębię
i ciemne lub niekontrastowe kolory.

KADR
Krawędzie zdjęcia ograniczające
przedstawioną przestrzeń lub pole widzenia.
Kadr oddziela od siebie elementy znajdujące
się w polu widzenia od tych poza nim.

KADROWANIE
Czynność wykonywana przez osobę
fotografującą oraz – na późniejszym etapie –
opracowującą zdjęcie. Oznacza „wycinanie”
pola widzenia lub odcinanie fragmentów
gotowego już zdjęcia. Kadr może być szeroki
lub bliski.

Kontekst zdjęcia to informacje na jego temat
pochodzące spoza kadru. Kontekstem może
być słowny opis zdjęcia, ale również sposób
jego prezentacji (np. w galerii sztuki lub na
ścianie w domu) lub publikacji (np. w prasie
codziennej). Uwzględnienie kontekstu zdjęcia
może zmieniać lub poszerzać interpretację
obrazu.

KONTRAST
KĄT WIDZENIA
Kąt, pod którym patrzący (w tym także osoba
fotografująca) widzą obiekty na zdjęciu.
Obiekty można fotografować z frontu, z tyłu,
z boku oraz pod kątem 3/4. Kąt widzenia
może być również metaforą interpretacji
fotografii – na to samo zdjęcie możemy
patrzeć „pod różnymi kątami widzenia”, czyli
zwracając uwagę na wybrane elementy.
W języku potocznym pojęcie to oznacza także
patrzenie na tę samą sytuację lub rzecz na
różne sposoby – inny „kąt widzenia” sprawia,
że ten sam problem wygląda inaczej.

KOLORYSTYKA
Zdjęcie może być kolorowe, czarno-białe
lub monochromatyczne (jednokolorowe,
np. sepia). Kolory na zdjęciu mogą być
żywe lub zdesaturowane, czyli pozbawione
intensywności.

Kontrast zdjęcia to różnica pomiędzy
zacienionymi i oświetlonymi obszarami
zdjęcia (lub jego części).

LINIE PROWADZĄCE
Widoczne na zdjęciu linie, tworzące
kompozycję zdjęcia.

LINIE ZBIEGU
Linie widoczne na zdjęciu, używane do
przedstawienia perspektywy. Spotykają się
w punkcie zbiegu, np. linie wyznaczane przez
ściany budynku wydają się zbiegać u szczytu,
gdy budynek fotografowany jest z dołu.
MOCNY PUNKT Miejsce w kadrze znajdujące
się mniej więcej w 1/3 szerokości zdjęcia
i w 1/3 jego długości. Jest to punkt zdjęcia,
który najbardziej przyciąga wzrok odbiorcy.
Zob. ZŁOTY PODZIAŁ.

NIEDOŚWIETLENIE ZDJĘCIA

NISKI KĄT
Punkt widzenia, przy którym osoba
fotografująca ogląda obiekt z dołu.
NOŚNIK Forma, w której możliwe jest
oglądanie zdjęcia. Nośnikiem może być np.
monitor komputera lub papier, na którym
wydrukowane jest zdjęcie.

OSOBA FOTOGRAFUJĄCA
Patrząc na zdjęcie, widzimy to, co
zdecydowała się umieścić w kadrze osoba
fotografująca. Jej narodowość, zawód,
wiek, umiejętności, intencje, przekonania
czy płeć mogą być istotne w interpretacji
fotografii. Warto pamiętać, że oglądając
zdjęcie, oglądamy punkt widzenia
konkretnej osoby na określoną sytuację.
Każda osoba fotografująca prawdopodobnie
sfotografowałaby tę samą sytuację w inny
sposób. Oznacza to, że fotografia ma
charakter subiektywny i osobisty.

PEŁNY KADR Zdjęcie, które zajmuje całą
stronę od krawędzi do krawędzi (bez ramek)
lub które nie było kadrowane, czyli nie zostało
ucięte ani po bokach, ani od góry lub dołu.
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PERSPEKTYWA

PUNKT CENTRALNY

Perspektywa to wrażenie głębi wywołane
przez linie zbiegu. Mimo że zdjęcie jest
płaskie, perspektywa widoczna na zdjęciu
odpowiada trójwymiarowemu widzeniu
ludzkiego oka.

Miejsce, w którym spotykają się linie
prowadzące zdjęcia. Linie te mogą być
wyznaczane przez krawędzie.

obiekt znajdujący się pomiędzy źródłem
światła a obiektywem aparatu widoczny
jest wyłącznie jako czarny kontur. Są to
warunki trudne, ale ujęcia wykonane w tym
oświetleniu bywają bardzo ciekawe.

PUNKT OSTROŚCI

TEKSTURA

Fragment fotografowanego obiektu, który
jest wyostrzony dzięki odpowiedniemu
ustawieniu ostrości aparatu.

Cecha powierzchni zdjęcia związana
z materiałem, który jest nośnikiem fotografii.
Tekstura może być również widoczna na
zdjęciu na sfotografowanych i odpowiednio
oświetlonych przedmiotach (np. widoczna
tekstura tkaniny lub drewna).

PIERWSZY PLAN
Fragment POLA WIDZENIA znajdujący się
między patrzącym a elementem najbliższym
obiektywu aparatu.

POLE WIDZENIA
Fragment przestrzeni „widziany" przez aparat
lub widoczny na zdjęciu, ograniczony przez
kadr.

POZA KADREM
Niewidoczna przestrzeń, przylegająca do pola
widzenia aparatu, którą patrzący mogą sobie
wyobrażać.

POZYTYW
Odbitka fotograficzna wykonana dzięki
naświetlaniu wybranej klatki negatywu.
Pozytyw odpowiada kolorom i natężeniu
światła widzianym w rzeczywistości (to, co
w rzeczywistości było jasne, na pozytywie
także jest jasne).

PRZEDMIOT
Słowo „fotografia” oznacza nie tylko sposób
tworzenia reprezentacji rzeczywistości, ale
także przedmiot – fotografią jest również
materialne zdjęcie mające swój format
(rozmiar), wywołane lub wydrukowane na
papierze, czasami eksponowane w ramkach.
Niektóre fotografie nosimy przy sobie,
czasem mają na odwrocie odręczne podpisy,
a nierzadko zagięcia lub zniszczenia, z których
można wnioskować o historii i roli fotografii.

PRZEŚWIETLENIE ZDJĘCIA
Zdjęcie jest prześwietlone, gdy na skutek
ustawień aparatu (czasu i przesłony) przez
obiektyw wpadło zbyt dużo światła. W efekcie
fragmenty zdjęcia są zupełnie białe lub tak
jasne, że nie widać ich detali.

PUNKT ZBIEGU
Miejsce, w którym zbiegają się główne linie
widoczne na zdjęciu. Przykładowo linie
wyznaczane przez drogę mają punkt zbiegu
na linii horyzontu. W jednym zdjęciu może
istnieć do trzech punktów zbiegu. Zob. też
LINIE ZBIEGU.

SZEROKI KĄT
Obiektyw szerokokątny ma niewielką głębię
ostrości. Najczęściej wykorzystywany jest do
zdjęć panoramicznych, ponieważ umożliwia
szerokie kadrowanie. Zdjęcia zrobione przy
użyciu obiektywu szerokokątnego zazwyczaj
sprawiają wrażenie, jakby ich plany były
mocno oddalone.

SZUMY
Losowe pojawienie się zakłóceń na zdjęciach
cyfrowych. Jest najbardziej widoczne
w ciemniejszych obszarach fotografii, gdzie
stosunek sygnału do szumów jest niski.
Szum może się jakże pojawiać na jednolitych
obszarach, takich jak błękitne niebo.
ŚWIATŁO Fotografia oznacza w dosłownym
tłumaczeniu „rysowanie światłem”.
Zdjęcia powstają bowiem dzięki światłu
wpadającemu przez obiektyw. Światło
widoczne na zdjęciach może być zimne
(dominująca na zdjęciu kolorystyka jest
wtedy niebieska), lub ciepłe (kolorystyka
żółta lub pomarańczowa). Wiele zależy od
źródła światła (naturalne lub sztuczne) oraz
od tzw. balansu bieli, który ustawić można
w aparacie.

ŚWIATŁO KONTROWE
Szczególne oświetlenie polegające na
tym, że silne źródło światła skierowane
jest w obiektyw aparatu. W efekcie

TŁO
Elementy zdjęcia, które odbieramy jako
znajdujące się w większej odległości od
fotografa. W zależności od tzw. głębi ostrości
tło może być nieostre (rozmyte) lub jego
detale mogą być wyraźnie widoczne.

ŚWIATŁO
Fotografia oznacza w dosłownym tłumaczeniu
„rysowanie światłem”. Zdjęcia powstają
bowiem dzięki światłu wpadającemu przez
obiektyw. Światło widoczne na zdjęciach
może być zimne (dominująca na zdjęciu
kolorystyka jest wtedy niebieska), lub ciepłe
(kolorystyka żółta lub pomarańczowa). Wiele
zależy od źródła światła (naturalne lub
sztuczne) oraz od tzw. balansu bieli, który
ustawić można w aparacie.

ŚWIATŁO KONTROWE
Szczególne oświetlenie polegające na
tym, że silne źródło światła skierowane
jest w obiektyw aparatu. W efekcie
obiekt znajdujący się pomiędzy źródłem
światła a obiektywem aparatu widoczny
jest wyłącznie jako czarny kontur. Są to
warunki trudne, ale ujęcia wykonane w tym
oświetleniu bywają bardzo ciekawe.

TEKSTURA
Cecha powierzchni zdjęcia związana
z materiałem, który jest nośnikiem fotografii.
Tekstura może być również widoczna na
zdjęciu na sfotografowanych i odpowiednio
oświetlonych przedmiotach (np. widoczna
tekstura tkaniny lub drewna).
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TŁO
Elementy zdjęcia, które odbieramy jako
znajdujące się w większej odległości od
fotografa. W zależności od tzw. głębi ostrości
tło może być nieostre (rozmyte) lub jego
detale mogą być wyraźnie widoczne.

ZIARNO
W fotografii analogowej, czyli wykonywanej
na negatywach, ziarno powstaje, kiedy
widoczne stają się kryształy srebra, z których
składa się zdjęcie. Klisza o dużej czułości jest
naturalnie bardziej ziarnista niż mniej czuła.
Im bardziej powiększany jest negatyw, tym
wyraźniej widać ziarno na fotografii.

ZŁOTY PODZIAŁ
Umieszczanie elementów zdjęcia w kadrze
w taki sposób, aby ich układ był zgodny
z intencją osoby fotografującej. Kompozycja
może być statyczna (dużo linii poziomych
i pionowych, układających się pod kątem
prostym, symetria, jednolita kolorystyka)
lub dynamiczna (na zdjęciu są linie skośne,
zagięte, zdjęcie ma nieoczywiste proporcje,
wydaje się być w ruchu). Zob. też LINIE
PROWADZĄCE.

ZOOM
Modyfikacja optyczna lub cyfrowa, która
sprawia, że przedmiot zdjęcia wydaje się
bliżej (zoom in) albo dalej (zoom out) od
obiektywu.
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LITERATURA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
~
~
~
~
~
~

Momo Michael Ende (wiek: 10-12)
Klasy społeczne istnieją, Planet Equipo (wiek: 7+)
MASZ MOC! Poradnik zmieniania świata, Caroline Paul (wiek: 10-12)
Free lunch. Darmowy obiad, Rex Ogle (wiek: 9-12)
Mury, Boguś Janiszewski, Max Skorwider (wiek: 9+)
Chłopiec z ostatniej ławki, Onjali Q. Rauf (wiek: 10-12 lat)

Równość płci
~
~
~
~
~
~
~

Pasztety do boju!, Clémentine Beauvais (wiek: 11+)
Dziewczyny do boju! Poradnik młodej aktywistki, Rich KaeLyn (wiek: 13+)
Tata Tosi jest feministką Leet Rhonda, Walker Megan (wiek: 5+)
Kobiety i mężczyźni, Planet Equipo (wiek: 7+)
Księżniczki buntowniczki. Historie o odwadze, przyjaźni i innych wartościach, Natasha Farrant (wiek: 9+)
Walka kobiet - 150 lat wolności, równości i siostrzeństwa, Jenny Jordahl, Marta Breen (wiek: 10+)
Teraz mówi Tosia, czyli o równości płci, Boguś Janiszewski (wiek: 7-10), dostępna online za darmo:
www.bit.ly/terazmowitosia
~ Kopciuszek i szklany sufit, Laura Lane, Ellen Haun (wiek: 16+)

O różnorodności
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

Kropka i kreska, Veronique Cauchy (wiek: 2,5 +)
Janek (nie Janka) Erica Silverman (wiek: 11+)
Kim jest ślimak Sam, Maria M. Pawłowska, Jakub Szamałek (wiek: 4+)
Z Tango jest nas troje, Peter Parnell (wiek: 4+)
Felix Ever After. Na zawsze Felix, Callender Kacen (wiek: 16+)
Fanfik, Natalia Osińska (wiek: 14+)
Slash, Natalia Osińska (kontynuacja Fanfika)
Kolorowy szalik, Barbara Kosmowska (wiek: 8+)
Zielone martensy, Joanna Jagiełło (II nagroda w IV edycji Konkursu Literackiego im. Astrid Lindgren) (wiek: 11+)
Szary, Monika. Błądek (III nagrodę w kategorii 10-14 lat w IV Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren )
Tippi i ja, Sarah Crossan (wiek: 12+)
Wszystkie kolory świata, Wydawnictwo Agora (wiek: 9-12)
Dyskryminacja. Powiedz stop!, Emma Strack (wiek: 12+)
Bozie, czyli jak wygląda Bóg, Karolina Oponowicz (wiek: 8+)
Czarny jak ja, John Howard Griffin (wiek: 16+)
Zabić drozda, Harper Lee (komiks, wiek: 13+)
Mała książka o rasizmie, Mamadou Diouf, Dorota Rewerenda Młynarczyk (wiek: 7-10)
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Książki poruszające temat niepełnosprawności
~
~
~
~

Bystrzak, Marie-Aude Murail (wiek: 14+)
Powiedz to w mig, Rasa Jančiauskaitė (wiek: 8+)
Czarna książka kolorów Menena Cottin, Rosana Faría (wiek: 7-10 lat)
Cudowny chłopak, Raquel J. Palacio (wiek: 8+)

Zdrowie psychiczne
~
~
~
~
~
~
~
~

Orkan. Depresja, Ewa Nowak (wiek: 15+)
Rytm życia, Antoni Kępiński (wiek: 16+)
Lola, Aleksandra Białczak (wiek: 16+)
Emocje. To, o czym dorośli Ci nie mówią, Boguś Janiszewski, Max Skorwider (wiek: 10+)
Włosy mamy, Dahle Gro, Nyhus Svein (wiek: 3-5 lat)
Ukryte w ciszy, Karolina Klimkiewicz (wiek: 16+)
I masz to pod kontrolą, Anna Williamson (wiek: 9-11)
Martw się mniej. Jak odnaleźć siłę, spokój i opanować lęk, Rachel Brian, Marta Jaszczurowska (wiek: 7+)

Zmiany klimatu
~ Śmieci - Jak uniknąć śmieciowej katastrofy?, Gerda Raidt (wiek: 6+)
~ OCIEPLENIE KLIMATU. Na czym polegają zmiany klimatyczne na Ziemi?, Kristina Scharmacher-Schreiber, Stephanie
Marian (wiek: 8+)
~ Klimat. To, o czym dorośli Ci nie mówią, Boguś Janiszewski, Max Skorwider (wiek: 10+)
~ Palmy na biegunie północnym. Wielka opowieść o zmianie klimatu, Marc ter Horst (wiek: 10-14)
~ Zmiany klimatu, Mark Maslin (wiek: 16+)
~ Szóste wymieranie. Historia nienaturalna, Elizabeth Kolbert (wiek: 16+)
~ Miasto szczęśliwe. Jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze miasta, Charles Montgomery (wiek: 16+)
~ Przyszłość zależy od nas, Christiana Figueres, Tom Rivett-Carnac (wiek: 16+)
~ Jak uratować świat, Areta Szpura (wiek: 14+)
~ Klimatyczne ABC (16+), dostępne online za darmo: www.bit.ly/klimatyczne_wiedzaoklimacie
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FILMY DLA MŁODZIEŻY i nie tylko
~
~
~
~

Życie na naszej planecie, 2020, David Attenborough
Cudowny chłopak, 2017, S. Chbosky
Ratunku! Mamy geja w klasie, 2010, D. van Hoogdalem
#DontCallMeMurzyn – rozmowa czarnoskórych Polek o ich doświadczaniu rasizmu:
część I: www.bit.ly/dontcallmemurzyn1
część II: www.bit.ly/dontcallmemurzyn2
~ kanał Opowiedz się na Youtube (wypowiedzi osób należących do mniejszości): www.bit.ly/opowiedzsie
~ Niepokonana – Helsińska Fundacja Praw Człowieka, spot poruszający problem seksizmu i hejtu w sieci:
www.bit.ly/niepokonanaHFPC
~ Filmowe lekcje wychowawcze www.projekcje.edu.pl

WEBLIOGRAFIA
~ U
 chodźcy.info
www.uchodzcy.info
~ Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej – publikacje
www.tea.org.pl/biblioteka/
~ Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej – biblioteka
www.ffrs.org.pl/biblioteka/
~ Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych
www.omzrik.pl
~ Amnesty International Polska - monitorowanie przestrzegania praw człowieka w Polsce i na świecie,
przydatny słownik z pojęciami www.amnesty.org.pl/co-robimy/
~ Od A do Z od LGBTQ+ - edukacyjna zarówno dla młodzieży jak i kadry edukatorskiej, dostęp online za darmo:
www.bit.ly/odAdoZoLGBT
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Fundacja Szkoła z Klasą powstała w 2015 roku.
Wyrosła z doświadczeń programu
Szkoła z Klasą – jednej z największych
i najbardziej rozpoznawalnych ogólnopolskich
akcji społecznych, prowadzonej nieprzerwanie
od 2002 roku.
Wierzymy, że równy dostęp do dobrej jakości edukacji
jest prawem każdego, a powszechna edukacja
odgrywa kluczową rolę w rozwijaniu kompetencji XXI
wieku oraz kształceniu młodych ludzi na świadomych
i aktywnych obywateli.
Dążymy do tego, by szkoła była miejscem przyjaznym,
otwartym i zaangażowanym w rozwiązywanie
problemów społecznych, działającym w przejrzysty
sposób, wspierającym różnorodność, w którym panują
relacje oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
Co roku proponujemy nauczycielom i nauczycielkom,
dyrektorom i dyrektorkom oraz uczniom i uczennicom
nowe programy edukacyjne, szkolenia i materiały.
Mamy nadzieję, że podobnie jak inne nasze propozycje,
ta publikacja spotka się z ciepłym przyjęciem.
Zapraszamy do lektury!

PUBLIKACJA DLA NAUCZYCIELI I NAUCZYCIELEK
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