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Miłej lektury!
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Młodzi ludzie są w nieproporcjonalnie dużym stopniu dotknięci brutalnym ekstremizmem, 
zarówno jako ofiary, jak i sprawcy. Są bardziej narażeni na radykalizację niż inne grupy 
wiekowe, a badania psychologiczne wykazały, że młodzi ludzie działają bardziej 
impulsywnie, mają większą pewność siebie i są gotowi do podejmowania większego ryzyka. 
Brakuje im również doświadczenia, nie mają stabilnego miejsca w społeczeństwie, badają 
wartości i tożsamość. Ponadto młodzi ludzie mają mniej zobowiązań, które powstrzymują 
ich przed angażowaniem się w ryzykowne działania (takich jak praca czy rodzina). Dlatego 
młodzi ludzie są bardziej podatni na idee ekstremistyczne i niebezpieczne zachowania. 
Celem pracy z młodzieżą jest stabilizacja życia młodych ludzi, wzmocnienie "czynników 
ochronnych" takich jak rodzina, przyjaciele i edukacja, ochrona przed negatywnymi 

Projekt RADart jest koordynowany przez Merseyside Expanding Horizons (UK) 
w partnerstwie z Urzędem Miasta Kostrzyn nad Odrą (Polska), Osservatorio di Genere 
(Włochy), Le Foyer des Jeunes des Marolles (Belgia), Élan Interculturel (Francja) 
i współfinansowany przez Program Unii Europejskiej Erasmus +. Poprzez wykorzystanie 
sztuki jako głównego nośnika, partnerstwo ma na celu opracowanie innowacyjnych, 
kreatywnych i opartych na współpracy narzędzi, podejść i metodologii dla osób pracujących 
z młodzieżą. Celem jest poprawa ich kompetencji w zakresie zapobiegania ryzyku 
gwałtownej radykalizacji, takiej jak rasizm, ksenofobia, ekstremizm polityczny, które mogą 
dotyczyć szczególnie zmarginalizowanych młodych grup będących w niekorzystnym
położeniu. Innym istotnym celem jest to, że dzięki zwiększeniu kompetencji i motywacji 
osób pracujących z młodzieżą w zakresie przeciwdziałania radykalizacji postaw, młodzi 
ludzie mogą skorzystać z artystycznych i innowacyjnych podejść, rozwijając lepsze 
.

Podręcznik dla osób pracujących z młodzieżą zawiera informacje na temat współczesnego 
kontekstu na poziomie europejskim i globalnym oraz szczegóły dotyczące czynników 
powodujących gwałtowną radykalizację postaw. Ponadto, podręcznik służy pogłębieniu 
wiedzy na temat różnych rodzajów istniejącej radykalizacji i podkreśla sposoby pozwalające 
rozpoznać każdy z nich. Ostatnia część tekstu poświęcona jest wskazówkom i działaniom 
przydatnym do wzmocnienia tych umiejętności, które mogą pomóc osobom pracującym 
z młodzieżą w bardziej efektywnym podejściu do przeciwdziałania radykalizacji 

zachowaniami i zminimalizowanie ekspozycji na nie.

krytyczne myślenie i pogłębiając swoją świadomość.

z wykorzystaniem sztuki jako głównego narzędzia.
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Proces radykalizacji prowadzący do przemocy przebiega w sposób nieliniowy 
i nieprzewidywalny, kształtowany przez wiele czynników - osobistych i zbiorowych, 
społecznych i psychologicznych. Żaden pojedynczy element nie wystarcza sam w sobie, 
do wyjaśnienia radykalizacji jednostki lub grupy jednostek. Proces ten jest wynikiem zbiegu 
specyficznej drogi osobistej i systemu przekonań usprawiedliwiających użycie przemocy, 
które mogą być nasilone przez postrzegane zagrożenie moralne lub zagrożenie 
dla tożsamości jednostki i wspierane przez fizyczne i wirtualne sieci społeczne.
Radykalizacja prowadząca do przemocy rzadko przybiera formę nagłej lub gwałtownej 
zmiany, ale raczej złożonej zmiany społecznej, która działa na kilku różnych poziomach.
Ważne jest rozróżnienie między radykalizacją z użyciem przemocy i bez przemocy. Kiedy 
ludzie są zakorzenieni we własnych przekonaniach, mogą przyjmować radykalne 
stanowiska, które niekoniecznie muszą być sprzeczne z demokratycznymi normami 
i wartościami. Radykalizacja nie może być zatem zawsze uznawana za gwałtowną.
Co więcej, radykałowie mogą odgrywać bardzo pozytywną rolę, zarówno w swojej 
społeczności, jak i w większym kontekście politycznym. W rzeczywistości istnieje wiele 
przykładów ludzkiego postępu, które są wynikiem różnych form radykalizacji: Martin Luther 
King, Mahatma Gandhi, a nawet ruch sufrażystek - wszyscy byli uważani w swoich czasach 
za elementy "radykalne" pod względem swoich żądań i kontekstów, w których istnieli.
Radykalne poglądy stają się problematyczne, gdy legitymizują, zachęcają lub zatwierdzają 
przemoc i brutalne ekstremistyczne formy zachowania w celu zapewnienia zwycięstwa 

Na poziomie społecznym proces radykalizacji może zostać wywołany, wpłynąć lub być 
wspierany przez okoliczności społeczno-polityczne lub społeczno-emocjonalne, które 
wpływają na jednostkę bezpośrednio lub pośrednio. W obliczu politycznego, społecznego 
lub ekonomicznego zagrożenia, rzeczywistego lub postrzeganego, jednostki mogą zacząć 
kwestionować obietnicę wspólnoty (życia razem) i swoje poczucie przynależności 

Jednostki, które doświadczają zachwiania tożsamości lub odczuwają niesprawiedliwość lub
marginalizację, mogą szukać odpowiedzi i środków zaradczych w sytuacjach, które uważają 
za niesprawiedliwe lub wymagające zadośćuczynienia. Stopień, w jakim czynniki chroniące 
lub podatności są obecne w środowisku życia jednostek, może wpływać na ich światopogląd 
i przyczyniać się do przyjęcia przez nie pewnych radykalnych poglądów legitymizujących 
przemoc.

sprawy, ideologii lub światopoglądu.

Kontekst społeczny

do społeczności.

Środowisko życia
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Radykalizacja postaw prowadząca do brutalnego ekstremizmu i terroryzmu jest 
zjawiskiem budzącym niepokój w państwach członkowskich UE i poza nimi. W agendzie 
antyterrorystycznej 2020 przedstawiono szereg inicjatyw mających na celu wsparcie 
państw członkowskich w takich obszarach jak radykalizacja postaw w internecie, 
więziennictwo i reintegracja, a także upodmiotowienie społeczności. W tym celu Komisja 
wykorzystuje różne instrumenty polityczne, do których należą:

� Przeciwdziałanie propagandzie terrorystycznej i nielegalnej mowie nienawiści 
  w Internecie.
� Przeciwdziałanie radykalizacji postaw w więzieniach
� Promowanie społeczeństwa integracyjnego, edukacji i wspólnych wartości UE
� Wspieranie badań, gromadzenie dowodów, monitorowanie i tworzenie sieci kontaktów
� Wzmocnienie współpracy międzynarodowej
� Zwiększanie praw ofiar terroryzmu i wsparcia dla nich oraz pamięci o nich.

Komisja wspiera również państwa członkowskie UE w rozwijaniu ich polityki prewencyjnej 
poprzez tworzenie odpowiednich warunków do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk 
oraz wzmacnianie zdolności w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania radykalizacji postaw.

Praktyczne wsparcie dla państw członkowskich w formie warsztatów lub rozmieszczenia 
zespołów doradczych zapewnia sieć upowszechniania wiedzy o radykalizacji (RAN).
RAN jest siecią praktyków pierwszego kontaktu, którzy codziennie pracują zarówno 
z osobami podatnymi na radykalizację, jak i tymi, które już uległy radykalizacji. Jako 
przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, pracownicy socjalni, pracownicy 
młodzieżowi, nauczyciele, pracownicy służby zdrowia, przedstawiciele władz lokalnych, 
policjanci i funkcjonariusze więzienni, są oni zaangażowani zarówno w zapobieganie 
i przeciwdziałanie brutalnemu ekstremizmowi we wszystkich jego formach, jak i w 
rehabilitację i reintegrację brutalnych ekstremistów. Od momentu powstania w 2011 r. RAN 
zgromadziła ponad 6 000 praktyków, którzy łącznie reprezentują wszystkie państwa 
członkowskie UE
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1 https://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/quality-youth-work_en.pdf
2 https://www.coe.int/en/web/youth-portfolio/youth-work-essentials
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WARTOŚCI, PRZEKONANIA I KOMPETENCJE 

EMOCJONALNE OSÓB PRACUJĄCYCH 

Z MŁODZIEŻĄ

Według Grupy Ekspertów ds. Jakości Pracy z Młodzieżą z Komisji Europejskiej, osoby 
pracujące z młodzieżą to osoby pracujące w bezpośrednim kontakcie z młodymi ludźmi, 
prowadzące działania mające na celu wspieranie ich rozwoju osobistego i społecznego 
poprzez uczenie się pozaformalne i nieformalne. Osoby pracujące z młodzieżą mogą być 
profesjonalistami lub wolontariuszami, mogą być urzędnikami państwowymi lub pracować 

 

Praca z młodzieżą jest więc działalnością rozwijaną przez tych specjalistów w celu 
osiągnięcia rozwoju osobistego, integracji społecznej i aktywnego obywatelstwa młodych 

Praca z młodzieżą jest "słowem kluczowym" dla wszelkiego rodzaju działań z młodzieżą, 
dla młodzieży i przez młodzież o charakterze społecznym, kulturalnym, edukacyjnym lub
politycznym. Należy do domeny edukacji "pozaszkolnej", najczęściej określanej jako uczenie
się pozaformalne lub nieformalne. Głównym celem pracy z młodzieżą jest stworzenie 
.
Praca z młodzieżą odpowiada młodym ludziom za pomocą umiejętnych interwencji 

w organizacjach pozarządowych.1 .

ludzi. Krótko, według Rady Europy:

młodym ludziom możliwości kształtowania własnej przyszłości.2.

i starannie zaplanowanych programów, aby pomóc im w:

Rozwoju osobistym i społecznym.
Doświadczaniu przyjemności i osiągnięć
Próbowaniu działań i rozwijaniu zainteresowań
Budowaniu poczucia własnej wartości i pewności siebie
Wyjaśnianiu osobistych postaw, wartości i przekonań.

Praca ta jest więc pracą, w której wartości i przekonania zajmują centralne miejsce.
Podstawowe wartości i zasady pracy z młodzieżą to zasady przewodnie, które dyktują
zachowanie i działanie. Mogą one pomóc osobom pracującym z młodzieżą w ustaleniu, 

Wartości i przekonania stanowią niezwykle subiektywny temat. Jednakże, zgodnie z
doświadczeniami podzielonymi w ramach partnerstwa tego projektu, praca osoby 
pracującej z młodzieżą opiera się zasadniczo na umiejętnościach emocjonalnych, które 
pozwalają jej ocenić i zarządzać uczuciami, zarówno wewnętrznymi, jak i tymi u innych. 
Skonkretyzowanie, uwydatnienie wartości takich jak empatia, wrażliwość, aktywne 
słuchanie, elastyczność, otwartość, uczciwość emocjonalna i dostępność, pojawiło się jako 
centralne wśród profesjonalistów. Uznano za istotne rozwijanie zdolności młodych ludzi do 
przystosowania się do sytuacji i potrzeb ludzi, zainteresowania ciągłym uczeniem się 
i poszerzaniem swojego rozumienia szerszej perspektywy oraz głębokiej znajomości 

Wartości nie są statyczne, kontekst społeczny i kulturowy musi umożliwiać nam ciągłą
weryfikację naszych przekonań, aktualizację wizji, wymianę i dialog ze współpracownikami

czy są na właściwej drodze i czy realizują swoje cele.

własnych wyzwalaczy i wrażliwości emocjonalnej.

oraz ewolucję.
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MŁODZI PRACOWNICY I RADYKALIZACJA: 
ZROZUMIENIE PSYCHOLOGICZNEGO PROCESU
ROZWOJU IDENTYFIKACJI RADYKALNYCH 
I ROLI METOD UCZESTNICTWA

JAK EDUKACJA I SZTUKA MOGĄ BYĆ WAŻNE W PRZECIWDZIAŁANIU RADYKALIZACJI 

MŁODZIEŻY?

W obliczu tragicznych wydarzeń, które ukształtowały kraje zachodnie w latach 2000, 
strategie i polityka antyterrorystyczna zostały przekształcone tak, aby włączyć systemy 
edukacyjne w zapobieganie radykalizacji i brutalnemu ekstremizmowi młodych ludzi. 
Zdaniem Martina M. Sjøen & Sissel H. Jore (2019) "ten splot bezpieczeństwa i edukacji 
znajduje szerokie poparcie polityczne, co ilustruje duża liczba krajów, które wprowadziły 
obowiązki  i  odpowiedzialność prewencyjną w szkołach i  na uniwersytetach."

Jak stwierdzono w przewodniku UNESCO "Youth-led guide on prevention of violent 
extremism through education", "młodzi ludzie mający dostęp do formalnej edukacji spędzają 
większość lat nauki w klasie. Nauczyciele biorą zatem na siebie wielką odpowiedzialność 
za kształtowanie umysłów młodych uczniów. Nauczyciel może, w zależności od przypadku, 
wzmocnić odporność uczniów lub uczynić ich bardziej podatnymi na ideologie ekstremistyczne."

Według Centrum Zapobiegania Radykalizacji Prowadzącej do Przemocy (po francusku CPRMV),
strategie edukacyjne, w tym programy pozaszkolne, zostały wykorzystane do wspierania
rozwoju krytycznego myślenia u młodych ludzi poprzez zachęcanie ich do wyjścia poza własne
przekonania i uprzedzenia. Wiąże się to z mieszaniem pewnych grup i tożsamości w ich
środowisku szkolnym i poza nim [...], a także z dekonstrukcją wystąpień o radykalizującym
wydźwięku lub mogących przekazywać stereotypową, a nawet ekstremistyczną wizję.
W swojej publikacji Sjøen & Jore (2019) stwierdzają, że "podczas gdy badania są bardzo
niejednoznaczne co do tego, czy edukacja może rzeczywiście przeciwdziałać ekstremizmowi,
wydaje się, że zapobieganie powinno być ugruntowane w prawdziwych ideałach pedagogiki
relacyjnej, humanistycznej i inkluzywnej. Ponadto wysiłki te muszą uzupełniać, a nie kolidować
z różnymi funkcjami edukacji poprzez kwalifikację, socjalizację i subiektywizację młodego 
życia. [...] wydaje się oczywiste, że dobra edukacja w "najpełniejszym i najszerszym" znaczeniu 
tego terminu, powinna być podstawą działań edukacyjnych mających na celu zapobieganie

Strategie edukacyjne mające na celu zapobieganie radykalizacji powinny być wdrażane
ostrożnie, aby nie wzmacniać wykluczenia lub stygmatyzacji uczniów kojarzonych z
ekstremistami lub identyfikowanych jako ekstremiści oraz aby humanizować wszystkich
uczniów - w tym grupy mniejszościowe wśród grupy większościowej, tak aby uniknąć 
tworzenia kultury nadzoru nad poszczególnymi uczniami. Narzędzia międzykulturowe mogą 
być kluczowe w budowaniu odporności na wszelkie formy ekstremizmu oraz w promowaniu 
wartości obywatelskich, krytycznego myślenia i ideałów praw człowieka w trakcie nauki 

angażowaniu się młodych istnień w brutalny ekstremizm."

szkolnej, rozwoju, socjalizacji i obywatelstwa dzieci.
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Pedagogika skoncentrowana na uczniu w zakresie promowania krytycznego myślenia
przekłada się na szersze wykorzystanie aktywnych, refleksyjnych i zorientowanych na 
problemy metod, aby pomóc uczniom w rozpowszechnianiu i odrzucaniu ekstremistycznych 
idei. Sjøen & Jore (2019) przywołują wcześniejsze badania, które ujawniły, że tego typu 
inicjatywa ułatwiła uczniom zdobycie krytycznej świadomości poprzez aktywne i refleksyjne 
eksplorowanie i porównywanie różnych idei i wartości. Autorzy przytaczają na przykład 
wniosek z badania żydowskich i muzułmańskich oraz chrześcijańskich nastolatków w Izraelu, 
gdzie wielość perspektyw w szkole zwiększyła krytyczne myślenie i empatyczne 

 
Payne (2017) twierdzi, że kluczem do zapobiegania radykalizacji młodych ludzi jest 
zrozumienie i modyfikacja ich zachowań społecznych. Aby tego dokonać, autor odzyskuje 
większy zakres edukacji i mówi o znaczeniu teorii społecznego uczenia się (SLT) oraz edukacji 
rozrywkowej (EE). Edukacja jest wówczas traktowana jako kontinuum, w którym dużą rolę 
odgrywałaby komunikacja, a w szczególności komunikacja masowa (telewizja, radio, media 
społecznościowe). "Edukacja Rozrywkowa jest strategią komunikacyjną, która projektuje 
i wdraża przekaz medialny w celu zarówno zabawiania, jak i edukowania publiczności na temat
jakiegoś zagadnienia, zmiany norm społecznych oraz zmiany zachowań jednostek" oraz, że na
przykład "Założeniem tego podejścia jest to, że telewizyjna opera mydlana oparta na tonie 
i teorii społecznego uczenia się może skutkować pozytywnymi zachowaniami społecznymi 
i  pozwolić społecznościom na rozwiązanie ważnych problemów społecznych."

Ponadto mówi się, że zaangażowanie w działania oparte na sztuce może służyć celom
profilaktycznym. Poprzez rysunek, malarstwo, rzeźbę, muzykę, dramę i inne formy sztuki 
dzieci i młodzież mogą wyrażać i artykułować swoje uczucia. Może to pomóc im dzielić się 
emocjami i zająć się osobistymi lub społecznymi różnicami lub wadami. Według Tucker 
i Treviño (2011)"wielu terapeutów sztuki podkreśla unikalne cechy sztuki, aby badać tematy 
kulturowe i społeczne poprzez wielowarstwową, ekspresyjną modalność. Terapeuci sztuki, 
którzy włączyli terapie skoncentrowane na rozwiązaniach do terapii sztuką zauważają, że 
tworzenie sztuki i refleksja oparta na sztuce może ułatwić klientom poszukiwanie pozytywnych 
wyników i unikalnych wyjątków od problemów, zmniejszając wstyd i zwiększając nadzieję 

Stonne, Bikson, Moini i McArthur (1998) twierdzą, że "Praktycy od dawna utrzymują, że
interwencje w zakresie sztuk pięknych są skutecznymi programami promującymi pozytywne
zmiany u zagrożonej młodzieży. Świadectwa praktyków są jednak uważane za "dowody
anegdotyczne" w środowiskach badawczych i politycznych i jako takie nie mają wagi bardziej
rygorystycznych badań naukowych. [...] Nasza analiza wykazała, że poważne nauczanie
artystyczne jest niezbędnym elementem programu interwencji w zakresie sztuk pięknych,
promującym rozwój prospołeczny u młodzieży. [Tak więc dyscyplina artystyczna może być
postrzegana jako warunek "konieczny, ale niewystarczający", aby wpłynąć na zmianę
prospołeczną w ramach interwencji artystycznej. Pogląd ten jest zgodny z ostatnimi 
badaniami, które wykazały, że poważny trening artystyczny zapewnia żyzne środowisko, 
w którym mogą zachodzić inne kluczowe zmiany rozwojowe. Innymi słowy, to właśnie 
interakcja nauczania sztuk pięknych z innymi cechami programu może wyjaśniać, w jaki 
sposób interwencje artystyczne są w stanie wpłynąć na prospołeczny rozwój młodzieży. 
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zaangażowanie. 

na przyszłość wolną od przemocy."
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[Na przykład nacisk na prezentacje może być postrzegany jako sposób, w jaki interwencje 
artystyczne popychają uczestników w kierunku zachowań "o wysoką stawkę", poddawanych 
wspólnemu badaniu; intensywne i długie możliwości uczestnictwa mogą nagradzać 
i kształtować wytrwałe i zaangażowane zachowanie; i wreszcie znaczenie mentoringu [...] 
wydaje się spójne z ideą konstruktywnej krytyki".
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CZYNNIKI ROZWIJAJĄCE GWAŁTOWNY EKSTREMIZM, 
RÓŻNE RODZAJE GWAŁTOWNEJ RADYKALIZACJI 
I OSOBY BARDZIEJ NARAŻONE NA GWAŁTOWNY 
EKSTREMIZM

Gwałtowne radykalne akty są zazwyczaj popełniane przez radykalne grupy, chociaż niektóre 
są dziełem radykalnych jednostek, które twierdzą, że biorą sprawy w swoje ręce. Badania 
nad radykalizacją wykazały, że procesy, które do niej prowadzą, mają zazwyczaj charakter 
społeczny. RUSI w Wielkiej Brytanii mówi nam, że „większość osób, które stają się brutalnymi 
ekstremistami, robi to po okresie socjalizacji, czy to w grupie rówieśniczej, czy zorganizowanej. 
Socjalizacja obejmuje zjawiska psychologiczne, takie jak „zmiana grupy” (gdzie postawy 
przesuwają się w kierunku środka ciężkości grupy), potrzeba aprobaty społecznej (często 
nazywanej „presją rówieśników”), myślenie w grupie/poza grupą oraz wpływ charyzmatycznego 
osoby (często, ale niekoniecznie w roli lidera)”. Ten ważny społeczny czynnik radykalizacji 
pomaga zrozumieć, w jaki sposób ludzie mogą zwracać się ku radykalnym pomysłom i stać się 
zdolnymi do aktów przemocy, ponieważ zradykalizowani ludzie po prostu nie zgadzają się 
z misją i przesłaniem grupy, do której dołączają; przyjmują ideę użycia przemocy w celu 
wywołania zmian. Radykalne jednostki są zazwyczaj członkami tych grup i stają się na tyle 

Więc co sprawia, że ludzie są podatni na socjalizację przez brutalne grupy ekstremistyczne? 
Innymi słowy, jakie są czynniki napędzające brutalny ekstremizm? Co sprawia, że ludzie 

Przede wszystkim powinniśmy zgodzić się z faktem, że gwałtowna radykalizacja jest 
procesem złożonym, społecznym i wielowymiarowym(1) które mogą mieć miejsce na kilku 
.

Dlatego też czynniki, motywacje i czynniki sprzyjające prowadzące do przemocy są 
wielorakie. Proces radykalizacji prowadzącej do przemocy to droga, nieliniowa i nieustalona 
z góry, wyznaczona przez wielość czynników – zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych, 
społecznych i psychologicznych. Pojedynczy element sam w sobie nie wyjaśnia procesu 
radykalizacji jednostki lub grupy jednostek: proces ten jest raczej wynikiem konwergencji 
między indywidualną ścieżką a systemem przekonań uzasadniających uciekanie się do 
przemocy – co może ulec zaostrzeniu przez postrzeganie tożsamości i zagrożenia moralnego 

radykalne, aby osobiście angażować się w brutalne operacje.

kierują się w stronę brutalnego radykalizmu?

poziomach.

oraz napędzane przez sieci społecznościowe (fizyczne lub wirtualne).



2 https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we- do/networks/radicalisation_awareness_
network/ran-papers/docs/issue_paper_root- causes_jan2016_en.pdf
3 Magnus Ranstorp and Peder Hyllengren, Förebyggande av våldsbejakande extremism I tredjeland (Swedish 
Defence University 2013). Magnus Ranstorp and Peder Hyllengren, Förebyggande av våldsbejakande extre -
mism I tredjeland (Swedish Defence University 2013).
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Według Magnus Ranstorp (2) brutalny ekstremizm najlepiej można skonceptualizować jako 
kalejdoskop czynników (3) , tworzących nieskończone indywidualne kombinacje. Istnieje kilka 
podstawowych kolorów podstawowych, które tworzą złożone kombinacje zazębiające się:

1. Indywidualne czynniki społeczno-psychologiczne;
2. Czynniki społeczne;
3. Czynniki polityczne;
4. Wymiar ideologiczny i religijny;
5. Rola zagadnień kulturowych i tożsamościowych;
6. Trauma i inne mechanizmy spustowe;
7. Dynamika grupy;
8. Radykalizatory/groomery;
9. Rola mediów społecznościowych.

Mechanizmy radykalizacji są wynikiem wzajemnego oddziaływania czynników promujących 
i sprzyjających w obrębie poszczególnych osób. Należy zauważyć, że radykalizacja ma różne 
stopnie i szybkości.

Czynniki promujące obejmują: pretensje społeczne, polityczne i ekonomiczne; poczucie
niesprawiedliwości i dyskryminacji; osobiste kryzysy i tragedie; udaremnienie; alienacja;
fascynacja przemocą; poszukiwanie odpowiedzi na sens życia; kryzys tożsamości; 
wykluczenie społeczne; al ienacja; marginal izacja; rozczarowanie procesami 
demokratycznymi;  polaryzacja itp.

Czynniki sprzyjające to: osobiste poszukiwanie; poczucie przynależności do jakiejś sprawy,
ideologii lub sieci społecznej; władza i kontrola; poczucie lojalności i zaangażowania; 
poczucie ekscytacji i przygody; romantyczny pogląd na ideologię i sprawę; możliwość 
heroizmu, osobistego odkupienia.

Czynniki podatności można podsumować w następujący sposób:

• relacyjny
- wykluczenie rodziny
- sieć relacji w radykalnych kręgach dystansujących się od kręgu przyjaciół

• osobiste
-kłopotliwe okresy dojrzewania lub trudne przejście w dorosłość trudne epizody życiowe 
(utrata pracy, śmierć itp.)
-kryzys egzystencjalny lub duchowy (okres przed i po konwersji)
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• tożsamość społeczna
-izolacja społeczna doznała lub wybrała poczucie dyskomfortu tożsamości
-poczucie napiętnowania ze względu na swoje przekonania lub pochodzenie

• psychologiczny
-słabość lub zaburzenia psychiczne sztywność psychiczna
-epizody stresu psychicznego

• zewnętrzny
-spolaryzowane lub polaryzujące debaty społeczne
- stanowisko państwa w sprawach (między)narodowych mało zrozumiałe wysoce 
sensacyjne wystąpienia publiczne i medialne
- swobodnie dostępna mowa i propaganda ekstremistów
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Centrum Zapobiegania Radykalizacji Prowadzącej do Przemocy definiuje cztery typy 
ekstremizmu, które mogą prowadzić do aktów przemocy:

•    prawicowy ekstremizm związany z faszyzmem, rasizmem/rasizmem, supremacją 
      i  ultranacjonalizmem. Ludzie, którzy w ten sposób stają się ekstremistami, wierzą 
      w brutalną obronę tożsamości rasowej, etnicznej lub pseudonarodowej, a ich radykalna 
      wrogość może być skierowana przeciwko władzom państwowym, mniejszościom, 
      imigrantom i/lub lewicowym  grupom politycznym.

•    ekstremizm polityczno-religijny, w którym polityczna interpretacja religii usprawiedliwia 
     obronę  przemocą tożsamości religijnej postrzeganej jako atakowana, czy to poprzez 
      konflikty międzynarodowe, politykę zagraniczną, debaty społeczne lub inne korzenie. 
      Ten rodzaj gwałtownej radykalizacji można znaleźć w każdej religii.

•    lewicowy ekstremizm skupia się głównie na niezadowoleniu z systemu kapitalistycznego 
     i wzywa  do przekształcenia systemów politycznych uznawanych za odpowiedzialne 
     za tworzenie nierówności społecznych poprzez użycie przemocy. Można to zaobserwować 
     w grupach anarchistycznych, maoistycznych, trockistowskich, marksistowsko-leninowskich, 
     które używają przemocy, by bronić swojej sprawy.

•    ekstremizm jednoproblemowy jest zasadniczo motywowany odosobnioną kwestią. Ta 
      kategoria obejmuje szeroki zakres indywidualnych grup, które używają przemocy do 
      promowania swoich przyczyn: radykalne grupy ochrony środowiska lub praw zwierząt, 
      ekstremiści przeciwni aborcji, niektóre ruchy antygejowskie/antyfeministyczne oraz 
      ultraindywidualistyczne lub niezależne ruchy ekstremistyczne (takie jak Wolni ludzie na 
      Ziemi i suwerenni obywatele). Do tej kategorii mogą również należeć masowi mordercy, 
      których motywacje są częściowo lub całkowicie ideologiczne.

Niektórzy ludzie są bardziej skłonni do skłaniania się ku brutalnemu ekstremizmowi 
i chociaż każda osoba jest wyjątkowa i dlatego ma swoje własne powody, by zwracać się 
ku radykalnym pomysłom, istnieją pewne czynniki, które mogą sprawić, że będą bardziej
podatni na te idee.
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Ponieważ żyjemy w społeczeństwie, w którym nierówności społeczne dążą i rosną wraz 
z każdym kryzysem politycznym i/lub gospodarczym (w tym pandemią), ogólnie uważa się, 
że ludzie, którzy zwracają się ku ekstremizmowi, doświadczyli ubóstwa, słabego wykształcenia, 
słabego wykształcenia i są przestępcami. Badania L. BONELLI i F. CARRIÉ (4) faktycznie informują 
nas, że jest to błędne przekonanie. Zdefiniowali dwie grupy radykalnych młodych ludzi: 
pierwszą, która pasuje do ogólnie przyjętego opisu młodych przestępców z historią porzucania 
szkoły i chaotycznej struktury rodziny oraz wcześniejszych kontaktów z instytucjami sądowymi 
i/lub społecznymi; drugi, w którym trajektorie młodych ludzi i środowisko rodzinne są znacznie 
bardziej zgodne z panującymi normami, którzy nie mają przeszłości opieki społecznej 
i sądowej, wywodzą się z rodzin wspierających, które dążą do integracji i sukcesu, regularnie 
pobierają nauki, a nawet posiadają stopnie uniwersyteckie .

Czynniki społeczne nie są zatem głównymi czynnikami definiującymi, jeśli chodzi o
identyfikowanie osób zagrożonych radykalizacją. Odgrywają jednak istotną rolę, jeśli chodzi 
o powody, dla których ludzie zwracają się do brutalnego ekstremizmu, aby znaleźć 
odpowiedzi. Rik Coolsaet, nauczyciel na Uniwersytecie w Gandawie i Senior Associate Fellow 
w Królewskim Instytucie Stosunków Międzynarodowych EGMONT, wyjaśnia, że:

• Radykalizacja w zdecydowanej większości przypadków jest motywowana względami
osobistymi, gdy społeczne, ekonomiczne, rodzinne i miłosne aspekty życia nie są
satysfakcjonujące. Dlatego względy religijne odgrywają tylko bardzo drugorzędną rolę, 

• Decyzja o podjęciu działań z użyciem przemocy nie jest procesem powolnym, ale raczej
procesem „błyskawicznej radykalizacji”. Dlatego błędem jest skupianie się na ideologiach
religijnych, tak jak robiono to przede wszystkim, skupiając się na niedawnych aktach
terrorystycznych. Rzeczywiście wygodniej jest wskazywać na niebezpieczeństwa ideologii 
niż przyglądać się wadom społeczeństwa i faktycznym problemom.

są to werniksy usprawiedliwiające gwałtowne działania po ich wystąpieniu;

W świetle badań i wniosków M. Coolsaeta, polityka Belgii w zakresie radzenia sobie z
radykalizacją koncentruje się na polaryzacji społeczeństwa, a nie na konkretnych 
radykalnych grupach. Lepsze zrozumienie tego, co działa w ekstremizmie, może pochodzić 
tylko z lepszego zrozumienia społeczeństwa i tego, co może powodować polaryzację 
podziałów, które są jego obowiązkiem. W społeczeństwie, w którym neoliberalizm tworzy 
.
Nieokiełznana konkurencja i zysk za wszelką cenę, nierówności mnożą się: w kontekście
niepewnego zatrudnienia, katastrof klimatycznych i utraty znaczenia kwitnie strach, 
niszcząc przy tym spójność społeczną. Stwarza to pole do rywalizacji i ostracyzmu między
spolaryzowanymi grupami, które wynikają z nierówności: gniew, odrzucenie, a nawet
nienawiść do określonej grupy ludzi są narzędziami do znalezienia winowajcy. Jest „my” i 
„oni”. Im bardziej spolaryzowane jest społeczeństwo, tym bardziej kwitnie radykalizacja: im 
bardziej spolaryzowane jest społeczeństwo, tym więcej argumentów mają radykalne grupy, 
aby dotrzeć do większej liczby ludzi i skierować ich ku brutalnemu ekstremizmowi. Mocnym
podsumowaniem tego może być to, że polaryzacja społeczeństwa pomaga brutalnemu

globalizację, outsourcing i offshoring miejsc pracy.

ekstremizmowi.

4 L. BONELLI, F. CARRIÉ, Radicalité engagée, radicalités révoltées - Une enquête sur les mineurs suivis par la 

protection judiciaire de la jeunesse, France, Ministère de la justice, 2018. L’étude est accessible par le biais du 

site du Réseau de prise en charge des extrémismes et des radicalismes violents :

 https://extremismes-violents.cfwb.be/?outils- com
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Osoby próbujące znaleźć odpowiedzi na trudne okoliczności, w jakich się zmagają, często 
czują się bezbronne ze względu na:

•   Przechodzenie przez lub doświadczanie osobistego kryzysu, czy to w ich relacjach 
      rodzinnych, osobistych lub edukacyjnych
•   Kruchość psychiczna wynikająca z depresji, uzależnień, lęków lub obsesyjnych napięć
      psychicznych

Policja w Hertfordshire w Wielkiej Brytanii opublikowała mapę przeciwdziałania brutalnemu
ekstremizmowi, która pokazuje szeroki zakres podatności, z których wszystkie zostały
zmniejszone poprzez, między innymi, kreatywne działania, które poszerzają ich perspektywę 
i spojrzenie na ich doświadczenia życiowe, pozwalając im mówić prawdę i być wysłuchanym.

Dlatego też, zastanawiając się, którzy ludzie są bardziej skłonni zwrócić się ku brutalnemu
ekstremizmowi, ważne jest, aby przyjrzeć się, co sprawia, że ludzie są narażeni w tym
spolaryzowanym, niepewnym kontekście społecznym. Skupienie się na ludziach, a nie na
kategoryzacji społecznej, pozwala na lepszą identyfikację potencjalnej radykalizacji, a zatem
zapewnia lepsze narzędzia do odwrócenia jej procesu.
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1 https://www.bhscp.org.uk/preventing-abuse-and-neglect/spotting-the-signs/signs-of- radicalisation-
extremism/
2 Arie W. Kruglanski, Michele J. Gelfand, J. Bélanger, Anna Sheveland, Malkanthi Hetiarachchi, Rohan Gunara -
tna, The Psychology of Radicalization and deradicalization: How Significance Quest Impacts Violent Extremi-
sm, in “Advances in Political Psychology”, 2014;

3 Alessandro Orsini, La radicalisation des terroristes de vocation, in “Commentaire”, 2016;

UMIEJĘTNOŚCI ROZPOZNAWANIA RÓŻNYCH 

RODZAJÓW GWAŁTOWNEJ RADYKALIZACJI POSTAW

Podobnie jak większość zjawisk należących do sfery społecznej, radykalizacja jest bardzo 
złożona i z tego powodu trudno jest zidentyfikować sygnały, które pozwalają rozpoznać jej 

Złożoność ta wynika z faktu, że zjawisko to jest procesem, który obejmuje również sferę
psychologiczną poprzez zmianę mentalności, a zatem polega na przyjmowaniu ideologii lub
radykalnych orientacji, które nie są łatwo widoczne i rozpoznawalne w działaniu danej osoby.
Inaczej jest, gdy od pierwszej wewnętrznej zmiany przechodzimy do jawnego zachowania
I 
W poprzednim akapicie wymieniono 4 rodzaje brutalnej radykalizacji, które kierują się 
różnymi celami i zasadami (mogą być polityczne, religijne lub osobiste): ekstremizm 
prawicowy, ekstremizm lewicowy, ekstremizm pol ityczno-rel igi jny i  ekstremizm 
monotematyczny (1). Z tym zróżnicowaniem pojęciowym można też powiązać ten sam zestaw 

W rzeczywistości, jak podkreśla badacz Arie W. Kruglanski (2), polski psycholog społeczny, 
konieczne jest konceptualne przezwyciężenie poszukiwania konkretnych i kontekstualizowanych 
celów, takich jak te wymienione powyżej, aby móc wszystko przywrócić pierwotną motywację 
rozumianą jako poszukiwanie osobistego znaczenia. To jest prawdziwa siła motywująca, 
pragnienie każdego człowieka, by być kimś, zyskać szacunek, a nie być zwykłym pionkiem 

Ta główna siła napędowa jest śledzona i połączona z osobistymi motywacjami należącymi do
własnej sfery emocjonalnej, kontekstu socjalizacyjnego i własnych doświadczeń życiowych.
Według socjologa Alessandro Orsiniego (3) , w pojawieniu się radykalnej myśli w każdym człowieku
kryje się trauma, która nieodwracalnie zrujnowała jego życie. Może to być wydarzenie, które
podważa nabyte pewniki i umożliwia poznawcze otwarcie na radykalizację. Głęboka żałoba, 
utrata pracy, doznana niesprawiedliwość, niewidzialność stworzona przez umasowienie, 
wszystko to prowadzi do utraty pewności i linearnego osiągnięcia życia, powodując w ten 

Pojawia się tu także drugi element wspólny dla wszystkich form radykalizacji przemocowej:
uczucie silnej nienawiści do instytucji, grupy jednostek, grupy etnicznej, kogoś, przez kogo czuje
się zagrożony, a zatem jest się zdanym na życie kierowane przez silne poczucie 

Z tego punktu widzenia z pewnością nie można kolidować z pierwotną ideą, zgodnie z którą
istnieje związek przypadku w odniesieniu do rzekomych form patologii psychiatrycznej i aktów
gwałtownej radykalizacji. Ta ostatnia została całkowicie zignorowana, podkreślając głęboką
trudność w odnalezieniu sygnałów pokazywanych przez wysoce zradykalizowane osoby. 

pojawienie się w sposób jasny i przewidywalny.

i bezpośredniej komunikacji.

wskaźników, co pozwala rozpoznać jego wygląd.

systemu.

sposób poszukiwanie „nowego zbawienia”.

niesprawiedliwości, które należy wypełnić i/lub skontrastować.



4  Alessandro Orsini, Anatomia delle Brigate rosse. Le radici ideologiche del terrorismo rivoluzionario;
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Wraz z pojawieniem się myśli radykalnej, ta ostatnia (choć „niezwykła”) musi być uważana 
za  myśl  rac jonalną ,  jako  zwierc iadło  rzeczywiste j  spó jnośc i  wewnętrzne j .
Trzecim elementem radykalizacji jest utrata kontaktu z rzeczywistością, aspekt, który 

Ten znak jest właśnie tym, co poprzedza pojawienie się aktów przemocy w radykalnym 
umyśle. Ideologia prowadzi do fanatyzmu i determinuje przekonanie o byciu posiadaczami 
absolutnej prawdy. Oddalenie się od rzeczywistości oznacza, że każda myśl, nawet najbardziej 
odległa, może być postrzegana jako realna i osiągalna. To właśnie ta utrata rzeczywistości 
sprawia, że jednostki są zdolne do okrucieństw, takich jak masowe morderstwa, akcje karne, 
brutalne wydarzenia medialne przeprowadzane na placu publicznym, aby wywołać większy 
hałas. Utrata rozważania na temat rzeczywistości determinuje przepływ świadomości zdolnej 
do nakreślenia postrzegania świata przez jednostki, które akceptują swoją radykalizację.
Powoduje to marginalizację, a tym samym odejście od dominujących wartości społeczeństwa
postrzeganego jako skażone i nieczyste. Aby lepiej to zrozumieć, Alessandro Orsini opracowuje
model, zwany modelem DRIA, do badania lewicowego ekstremizmu politycznego, ale
kompatybilny z każdą formą brutalnej radykalizacji i rodzajem ekstremizmu wcześniej
analizowanym.

Zajmujący się bardzo teoretycznym wymiarem i kierujący się ważnymi badaniami 
dotyczącymi pojawiania się radykalizacji i elementów decydujących o jej motywacji 
i rozpoznaniu, po tym dyskursie następuje dyskurs znacznie bardziej praktyczny i konkretny, 
który może być przydatny do analizy i rozpoznawania genezy radykalizacja i myślenie 
e k s t re m i s t yc z n e  w  n a j b a rd z i e j  n a r a ż o n yc h  g r u p a c h :  d z i e c i  i  m ł o d z i e ż .
Jeśli znamy oznaki zagrożenia dla dziecka, może to dać głos dzieciom i zapobiec aktom
ekstremistycznej przemocy. Każdy może się zradykalizować, ale dzieci i młodzież są 

D:  Dezintegracja tożsamości społecznej (marginalizacja społeczna)
R:  Rekonstrukcja tożsamości społecznej (nabycie mentalności kodu binarnego)
I:   Integracja z sektą rewolucyjną (wstąpienie do grupy o powołaniu polityczno-religijnym
      lub „wspólnota rewolucji absolutnej”)
A:  Wyobcowanie z otaczającego świata (oderwanie się od rzeczywistości).

wyznacza prawdziwy punkt zwrotny.

Dzieci i młodzież zagrożone radykalizacją mogą:
• mieć niską samoocenę
• być zdezorientowanym co do swojej wiary, poczucia przynależności lub tożsamości
• być ofiarami nękania lub dyskryminacji
• poczuj się odizolowanym lub samotnym
• doświadczać stresu lub depresji
• przechodzą w swoim życiu okres przejściowy
• są złe na innych ludzi lub na rząd
• odczuwaj złość z powodu tego, jak są traktowane lub postrzegane przez społeczeństwo

bardziej bezbronne, ponieważ są bardziej podatne na wpływy.
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W rzeczywistości, cytując fragment socjologa Orsiniego (4), który pisze: „terroryści myślą tak jak my”.
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Bardzo trudno jest stwierdzić, na jakim etapie pewne poglądy mogą stać się niebezpieczne 
lub czy dziecko lub młoda osoba jest wykorzystywana i manipulowana, aby stać się częścią 
grupy ekstremistycznej. Znaki nie zawsze są oczywiste, ale wskaźniki radykalizacji dziecka 
lub młodej osoby mogą obejmować:

•   Odejście od rodziny i przyjaciół lub zmiana kręgu przyjaciół
•    Wrogość wobec innych
•    Mówienie jak ze scenariusza
•    Niechęć do omawiania swoich poglądów
•    Zwiększony poziom gniewu
•    Zachowywanie tajemnicy, szczególnie w związku z tym, co robią w Internecie
•    Używanie ekstremistycznych terminów w celu wykluczenia ludzi lub podżegania 
      do  przemocy
•    Wyrażanie wartości organizacji ekstremistycznych lub terrorystycznych (w tym skarg
     politycznych lub religijnych)
•    Wspieranie przemocy i terroryzmu wobec innych kultur, narodowości lub religii
•   Pisanie lub tworzenie dzieł sztuki, które promują wartości ekstremistyczne
•   Mówienie o byciu „męczennikiem”
•   Posiadanie ekstremistycznej literatury lub innych materiałów lub próby uzyskania 
      dostępu do ekstremistycznych stron internetowych
•    Posiadanie jakichkolwiek materiałów dotyczących broni, materiałów wybuchowych lub 
      szkolenia wojskowego
•    Te znaki niekoniecznie oznaczają, że dziecko ulega radykalizacji. Czasami może to być 
      normalne zachowanie nastolatków lub wskazówka, że dzieje się coś innego.

U
M

IE
JĘ

T
N

O
Ś

C
I



07
1. Teatr Uciśnionych

Poruszony temat:

Kultury, tożsamość i poczucie przynależności

Cele kształcenia:

• Rozwijanie empatii wobec siebie i innych poprzez dzielenie się doświadczeniami;

• Umożliwienie poszerzenia własnej percepcji poprzez dyskusję w grupie o tym, 
co zostało wykonane;  

• Rozwijanie wiary w możliwość zmiany poprzez zmianę elementu wykonania, 
aby uzyskać pozytywny i sprawiedliwszy wynik.

Tło teoretyczne i kontekst:

INNOWACYJNE MOTODOLOGIE I NARZĘDZIA 

ARTYSTYCZNE DO WYKORZYSTANIA PRZEZ

MŁODYCH LUDZI, W TYM NARZĘDZIA ONLINE

Teatr obrazu jest prostszą i bardziej dostępną ze wszystkich trzech gałęzi Teatru Uciśnionych;
dlatego wydaje się właściwe, aby wykorzystywać go z młodymi ludźmi, ponieważ potrzebują
oni stymulacji czasu wolnego, aby zmotywować się do wzięcia udziału w zajęciach. Teatr
obrazu, podobnie jak cały Teatr Uciśnionych, wymaga aktywnej współpracy, która ma sens
w pracy nad kwestiami tożsamości i poczucia przynależności z grupą młodych ludzi, którzy
mogą się lub nie znać.

Działalność ta wywodzi się z teatru obrazu, który jest jedną z trzech gałęzi technik Teatru
Uciśnionych opracowanych przez wielkiego Augusto Boala. Teatr Uciśnionych powstał, aby
umożliwić osobom z ubogich i/lub odizolowanych społeczności, których głosy były – i nadal
są – rzadko słyszane, wyrażanie swoich obaw, trudności i potrzeb.

Zostaną one następnie przekazane decydentom, odgrywając w ten sposób aktywną rolę w
podejmowaniu decyzji politycznych, tak aby ci byli w zgodzie z osobami, których
bezpośrednio dotyczą. Boal zmienił teatr ze sztuki wystawianej na scenie w prawdziwy akt
obywatelski, pozwalający każdemu poczuć się w pełni aktywnym we wprowadzaniu zmian 
w swoim otoczeniu.

Biorąc pod uwagę cele projektu Erasmus + oraz bogatą mieszankę środowisk wśród jego
partnerów (centrum społeczności, ratusz, lokalne organizacje pozarządowe), Teatr
Uciskanych wydaje się odpowiednim narzędziem do wykorzystania, nawet jeśli oczywiście
rezultat nie odpowiada pracownikom młodzieżowym, aby przekazywały swoje wyniki
decydentom politycznym. Chyba że mają na to ochotę!
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Podejście artystyczne, opis i korzyści:
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• Następnie każdy z uczestników pokieruje innymi uczestnikami w tworzeniu rzeźby, która 
odtwarza sytuację, której doświadczyli, która następnie zostanie omówiona i
poprawiona przez resztę grupy, aby wynik był pozytywny, gdy osoba z zewnątrz nie

Teatr narodził się w starożytnej Grecji jako sposób na wyrażanie i odgrywanie na scenie 
trosk, emocji, poczucia dobra i zła oraz sprawiedliwości.

W ten sposób teatr dobrze wpisuje się w ogólne cele edukacyjne RADart: ideą w tym
konkretnym ćwiczeniu jest to, aby młodzi ludzie odgrywali nawzajem swoje historie, będąc
czasami aktorami (rzeźbami, by być bardziej precyzyjnym) na ocej scenie, a innym razem
reżyserzy (rzeźbiarze) własnej historii. Działanie ma ten sam rdzeń etymologiczny co
działanie; granie w czyjejś historii to bycie aktywnym, podejmowanie działań. Teatr obrazu
idzie o krok dalej, pozwalając widzom wyrazić swoje myśli i uczucia, opinie na temat rzeźby,
którą widzą, oraz zasugerować, co można zmodyfikować, aby efekt był inny.

Tutaj skupimy się na poczuciu się być jak outsider. Młodzi ludzie będą dyskutować 
o ważnych kwestiach tożsamości i przynależności do społeczności, a każdy znajdzie 
w swoim życiu sytuację, w której czuli się obco, jakby nie należeli do grupy, jakby byli sami, 
aby znaleźć rozwiązanie, jakby zostali pominięci. Grupę można podzielić na dwie lub więcej 
grup, w zależności od tego, ile osób bierze udział i ile „rzeźb” jest potrzebnych w każdej 
sytuacji.

jest już osobą z zewnątrz.
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Działalność pozaformalna oparta na
podejściu artystycznym i kreatywnym  

23

Nie są potrzebne techniki cyfrowe dla samego teatru obrazu (to jedna z najlepszych stron
teatru!), ale można poszukać w Internecie inspiracji jako przykładów sytuacji, w których
ludzie czuli się obco lub kiedy mieli trudności z poczuciem przynależności do grupy lub
społeczności. Może pomóc grupie zrozumieć, co oznaczają tożsamość i poczucie
przynależności, i/lub zbliżyć się do tematu.

Zajęcia nieformalne oparte na podejściu
artystycznym i kreatywnym

Zajęcia podzielone są na dwie części:

•     

Należy zauważyć, że to działanie jako
całość można dostosować do różnych
zastosowań. Może być postrzegana jako
pojedyncze działanie, które można
r o z ł o ż y ć  n a  s e s j i  w o k ó ł  t e m a t u
tożsamości, na przykład, jeśli jest to
jednorazowe zdarzenie, lub może zostać
skrócone, aby przekształcić się w serię
cotygodniowych warsztatów, gdzie
prowadzenie do tematu może być
stopniowe. W tym drugim wariancie
m o ż n a  b y  d o p a s o w a ć  g o  d o
semestralnego harmonogramu zajęć.

N i e z a l e ż n i e  o d  t e g o ,  c z y  j e s t  t o
jednorazowe wydarzenie, czy seria
wa r s z t a t ów,  d z i a ł a n i a  o n l i n e  n i e
powinny być zbyt długie. Po pierwsze
dlatego, że nie wszystkie rodziny będą
miały dostęp do nieograniczonego
internetu, a po drugie dlatego, że
a k t y w n o ś ć  o n l i n e  j e s t  r a c z e j
wyczerpująca. Pomiędzy „lodołamaczami” 
a działalnością teatru wizerunku warto 

 

Podejście cyfrowe, opis i korzyści:

Ustawienia off-line Ustawienia online

- Czas trwania: 2 godziny

zrobić krótką przerwę.
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Ważne jest, by zauważyć, że to działanie
jako całość można dostosować do
ró ż n yc h  z a s t o s ow a ń .  M o g ą  być
postrzegane jako pojedyncze zajęcia,
które można rozłożyć na cały dzień
wokół tematu tożsamości, na przykład,
jeśli jest to wydarzenie jednorazowe,
lub skrócić je, aby przekształcić je w
serię cotygodniowych warsztatów, w
których prowadzenie do tematu może
b y ć  s t o p n i o w e .  W  t y m  d r u g i m
wariancie, projekt mógłby pasować do
semestralnego harmonogramu zajęć w
domu kultury.

- Czas trwania: od 2 do 4 godzin, w
zależnośc i  od tego,  czy  jest  to
wydarzenie jednorazowe, w którym to
przypadku sensowne jest rozłożenie go
na cały dzień (np. 10.00-12.00 - lunch -
13.00-15.00), czy też jest to działanie
tygodniowe, w którym to przypadku
może to być sprawa dwugodzinna, z
miłą  przerwą pomiędzy dwoma
częściami.

     pierwsza połowa poświęcona jest
   b u d owa n i u  w i ę z i  w  g r u p i e , 
   budowaniu zaufania  między 
       uczestnikami i z facylitatorem/ami;

   druga połowa to samo działanie 
       teatru obrazu.

•     



Liczba osób :

Potrzebne materiały:

Jeśli potrzebne są badania online,
w i d e o p r o j e k t o r  p o d ł ą c z o n y  d o
komputera z dostępem do Internetu.
Krzesła w kole na początek i koniec sesji.
Poproś uczestników, aby założyli
wygodne ubrania, w których mogą
swobodnie się poruszać.

-

Opis czynności w etapach:

1. 

2. Wszyscy uczestnicy krótko się
przedstawiają i mówią, dlaczego 
biorą udział w zajęciach.

3. 

Liczba osób:

Maksymalnie 5 uczestników. Wystarczy
jeden facylitator.

Potrzebne materiały lub platformy

Zoom może umożl iwić  wejśc ie  do
mniejszych pomieszczeń. Może pomóc
w tworzeniu więzi grupowych, ponieważ 
łatwiej jest dyskutować w mniejszych 
g r u p a c h .  Z o o m  p o z w a l a  r ó w n i e ż 
gospodarzowi wyciszyć uczestników, co 
z kolei umożliwi zabawę w „dlaczego się 
spóźniłeś?” „lodołamacz” w nieco inny 
sposób, bez próbowania przez nauczyciela 
utrzymania klasy, ale po prostu z uczniami, 
którzy po cichu naśladują różne etapy 
wyjaśniania spóźnialskiego.

Każda aplikacja, która zawiera te funkcje, 
a także możliwość odcięcia aparatu przez 
uczestników, którzy chcą to zrobić, będzie 
działać.

1. Przywitaj wszystkich, przedstaw
zadanie i temat oraz wyjaśnij, że będą
budować rzeźby, wykorzystując siebie
nawzajem jako materiał.

2. W s z y s c y  u c z e s t n i c y  k r ó t k o 
przedstawiają się i mówią, dlaczego
biorą udział.

3. Poproś uczestników, aby wstali i
zrobili krok do tyłu lub dwa i wykonali
proste ćwiczenia rozciągające i
poruszające ciałem. Mogą o tym
zdecydować facylitatorzy przed sesją 
lub zasugerowane przez uczestników 
w ciągu dnia, aby pomóc każdemu 
poczuć się włączonym i aktywnym 
w sesji.
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Maksymalnie 15 uczestników oraz co
najmniej jeden moderator na 5 młodych
ludzi.

Opis czynności w krokach:
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Siedząc na krzesłach ustawionych 
w kręgu, przywitaj wszystkich, 
przedstaw zajęcia i temat, wyjaśnij, 
że będą budować rzeźby, używając 
siebie nawzajem jako materiału, 
i zapytaj, czy wszyscy dobrze się 
czują z odpowiednim, delikatnym 
dotykiem rękami.

Stańcie w kręgu, wykonajcie proste
ćwiczenia rozciągające i poruszające
ciało. Mogą one być ustalone przez
facyl i tatorów przed sesją  lub
zasugerowane przez uczestników w
dniu, aby pomóc każdemu poczuć się
włączonym i aktywnym w sesji.



4. 

5. 
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Zagraj w „lodołamacz” lub dwa, aby
grupa poczuła się zrelaksowana i
zbudowała zaufanie w grupie. Gra, 
która może się tu dobrze sprawdzić, 
to „dwie prawdy, jedno kłamstwo”, w 
której uczestnicy przedstawiają trzy 
fakty na swój temat, z których jeden 
jest nieprawdziwy, w dowolnej 
kolejności. Grupa musi odgadnąć, 

 

4. 

który z nich jest kłamstwem.

5. 
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Zagraj w grę, w której wszyscy uczą 
się swoich imion. Na przykład jedna 
osoba wypowiada imię osoby, patrząc 
na nią, a jeśli dobrze trafiła, przechodzi 
przez krąg, by zająć jej miejsce, w tym 
czasie osoba, która została wywołana, 
musi wywołać imię kogoś innego, i tak 
dalej, aż wszyscy poczują, że pamiętają

Inną grą, która dobrze się tu sprawdza
jest "dwie prawdy, jedno kłamstwo", 
w której uczestnicy przedstawiają trzy
fakty o sobie, z których jeden jest
nieprawdziwy, w dowolnej kolejności.
Grupa musi odgadnąć, który z nich jest
kłamstwem.

wszystkie imiona.

5. Graj w gry, jak najbardziej głupie i
zabawne, aby skłonić wszystkich
uczestników do używania swoich ciał 
i  budowania zaufania w grupie.
Doskonałą taką grą jest "Dlaczego się
spóźniłeś": facylitator (lub jeden z nich, 
jeśli jest ich kilku) staje na środku sali
jako nauczyciel. Za nim znajduje się
klasa uczniów, a przed nim wchodzi
jeden uczeń, który spóźnił się na zajęcia
(lub dwóch, jeśli grupa jest szczególnie
nieśmiała lub jest to duża grupa).
N a u c z y c i e l  p y t a  " d l a c z e g o  s i ę
spóźniłeś", gdy wchodzą do sali, a
spóźnieni uczniowie muszą wyjaśnić
powody, które zostały wcześniej
ustalone przez klasę i nauczyciela, a
które teraz uczniowie muszą odgrywać
d la  spóźn ionego ko leg i ,  tak  by
nauczyciel tego nie zauważył. Muszą
więc zachować ciszę, używać tylko
swoich ciał i  być jak najbardziej
zrozumiali dla swoich kolegów. Dla
zabawy nauczyciel od czasu do czasu
odwraca się i mówi klasie, żeby skupiła
się na swoim ćwiczeniu (matematyka,
siłownia, angielski, geografia, wszystko
jest możliwe, a im poważniejsze i
trudniejsze, tym zabawniejsze!), a klasa
musi wtedy przestać mimować i

wyglądać, jakby się uczyła.

Graj w gry, tak głupie i zabawne, jak to 
tylko możliwe, aby skłonić wszystkich 
uczestników do użycia swoich ciał 
i  zbudować zaufanie  do grupy. 
Doskonałą grą jest "Dlaczego się 
spóźniłeś": facylitator, odgrywając
rolę nauczyciela, umieszcza jednego 
z uczniów w innym (powiększonym 
lub nie) pomieszczeniu, aby nie słyszał
wymyślanych przez grupę powodów
spóźnienia. Następnie facylitator
wprowadza go z powrotem, pytając o
powód spóźnienia, podczas gdy reszta
uczestników jest klasą uczniów.
Następnie siada tyłem do ekranu, a
spóźniony uczeń musi wyjaśnić 
powody, które zostały wcześniej 
ustalone przez klasę i nauczyciela, 
a  które uczniowie muszą teraz 
odgrywać dla swojego spóźnionego 
kolegi, tak by nauczyciel tego nie 
zauważył. Muszą więc zachować ciszę, 
używać tylko swoich ciał i być jak 
najbardziej zrozumiani przez kolegę. 
Dla zabawy nauczyciel od czasu
do czasu odwraca się i mówi klasie, 
żeby skupiła się na swoim ćwiczeniu
(matematyka, siłownia, angielski,
geografia, wszystko jest możliwe, a im
poważniejsze i  trudniejsze, tym
zabawniejsze!), a klasa musi wtedy
przestać mimować i wyglądać, jakby 
się uczyła. Jeśli zostaną przyłapani,

odpadają z gry. 
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Teatr obrazu: W małych grupach
uczestnicy będą tworzyć rzeźby 
z sytuacji, które widzieli lub z którymi 
się spotkali. Dobrze jest zacząć od 
ogólnych rzeźb zabawowych i powoli 
przechodzić do poważniejszego 
tematu outsidera. Każda grupa będzie 
miała jednego rzeźbiarza i jedną lub 
więcej rzeźb do stworzenia ogólnej 
rzeźby. Jeśli kontakt nie jest problemem 
dla uczestników, rzeźby zaczną być 
neutralne, a rzeźbiarz przyjdzie 
i delikatnie ułoży ciała, aby opowiedzieć 
wizualną historię, która, gdy będzie 
gotowa, zostanie udostępniona innym 
grupom, aby odgadły, jaka jest sytuacja. 
Jeśli kontakt rzeczywiście jest 
problemem, rzeźbiarz będzie kierował 
swoimi rzeźbami werbalnie i poprzez 
mimikę. 

Jeśli zostaną przyłapani, odpadają 
z gry.  Jest to świetny przełamacz 
lodów, który można wykorzystać 
w pracy z młodzieżą, ponieważ 
wymaga pracy zespołowej w celu 
wsparcia spóźnialskich, ale także 
dlatego, że uczniowie współpracują 
z moderatorem/nauczycielem w celu
stworzenia historii o przyczynach
spóźnienia innych. Ostatnia uwaga
dotycząca tej gry: powody spóźnień
powinny zaczynać s ię  całk iem
realistycznie i ewoluować w kierunku
najbardziej nieprawdopodobnych,
wymyślonych powodów, na przykład
tygrysa lub samolotu. Wtedy gra staje
s i ę  z a b a w ą  d l a  w s z y s t k i c h
zaangażowanych. Powyższy przykład 
można powtórzyć kilka razy, aby kilku 
uczestników mogło się "spóźnić", 
a także nauczyciel ,  co pozwoli 
prowadzącemu odegrać rolę ucznia 
obok reszty grupy,  co również 
przyczyni się do budowania zaufania.

J e s t  t o  ś w i e t n y  s p o s ó b
na przełamanie lodów, ponieważ
wymaga, aby uczniowie połączyli siły 
i wsparli spóźnialskiego, ale także, 
a b y  w s p ó ł p r a c o w a l i  z
moderatorem/nauczycielem w celu
stworzenia historii o przyczynach
spóźnienia innych. Ostatnia uwaga
dotycząca tej gry: powody spóźnienia
p o w i n n y  z a c z y n a ć  s i ę  d o ś ć 
realistycznie i ewoluować w kierunku 
najbardziej nieprawdopodobnych, 
wymyślonych powodów, na przykład 
tygrysa lub samolotu. Wtedy gra staje 
s i ę  z a b a w ą  d l a  w s z y s t k i c h 
zaangażowanych. Poświęcenie czasu 
na te gry integrujące grupę bardzo 
dobrze wpłynie na resztę zajęć. 
Powyższy przykład można zatem
rozegrać kilka razy, aby umożliwić
wszystkim uczestnikom "spóźnienie".

Teatr obrazu: Uczestnicy będą tworzyć 
rzeźby z sytuacji, które widzieli lub 
z którymi się spotkali. Dobrze jest 
zacząć od ogólnych zabawowych 
r z e ź b  i  p o w o l i  p r z e c h o d z i ć  d o 
poważniejszego tematu outsidera.
Każdy stworzony obraz będzie miał 
jednego rzeźbiarza, a reszta grupy
będzie rzeźbami, które rzeźbiarz może
ułożyć, aby opowiedzieć swoją historię
w obrazie. Kamera prowadzącego, jak i
rzeźbiarza zostanie wyłączona, aby 
na ekranie pozostali tylko uczestnicy, 
którzy zostaną zaaranżowani jako 
rzeźby. Rzeźbiarz opisuje, jak każdy 
uczestnik powinien pozować, aby 
opowiedzieć swoją historię. W swojej 
pozie uczestnicy mogą podzielić się 
tym, co widzą i jak ich zdaniem wygląda
sytuacja, która następnie jest dzielona 
i omawiana przez wszystkich. Powinna 
to być dość szybka wymiana, każdy
uczestn ik  dosta je  szansę byc ia
rzeźbiarzem. 
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Podsumowanie

Materiały wspierające i bilbliografia

- Teatr Uciśnionych – Augusto Boal

- Gry dla aktorów i nie-aktorów – Augusto Boal
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Powinna to być dość szybka wymiana, 
każdy uczestnik dostaje szansę bycia
rzeźbiarzem. Kiedy pojawia się temat
tożsamości i poczucia przynależności,
ważne jest, aby poświęcić czas na
dyskusję z innymi grupami na temat
tego, co mówi obraz i jak można by
zmodyfikować rzeźby, aby poczucie
byc ia  outs iderem zniknęło  lub
przynajmniej zostało złagodzone. 
Kiedy wszystkie rzeźby zostaną 
pokazane, cała grupa decyduje się na 
jedną rzeźbę dla każdej grupy, która 
zostanie odtworzona wspólnie i którą 
reżyserzy zmienią w celu pozytywnej 
zmiany wyniku.

Bardzo ważne jest, aby pod koniec
w a r s z t a t u  p o ś w i ę c i ć  c h w i l ę  n a
omówienie tego, co uczestnicy stworzyli
i co z tego wszystkiego zrobili, może z
napojem bezalkoholowym i ciastkiem 
w ręku, aby zakończyć z pozytywnym
akcentem: dzieleniem się i aktywnym
byciem zmianą, którą chcemy widzieć 
w świecie. 

Podsumowanie

Bardzo ważne jest, aby pod koniec
w a r s z t a t u  p o ś w i ę c i ć  c h w i l ę  n a
omówienie tego, co uczestnicy stworzyli
i co z tego wszystkiego zrobili, aby
zakończyć z pozytywnym akcentem:
dzieleniem się i aktywnym byciem
z m i a n ą ,  k t ó r ą  c h c e m y  w i d z i e ć 
w świecie.

W przypadku sytuacji reprezentujących 
poważniejszy temat,  jakim jest 
poczucie bycia outsiderem, ważne jest, 
a b y  g r u p a  p o ś w i ę c i ł a  c z a s  n a
przedyskutowanie tego, o czym
opowiada obraz i  jak można by
zmodyfikować rzeźby, aby poczucie
byc i a  o u t s i d e re m  z n i k n ę ł o  l u b
przynajmniej zostało złagodzone. 
K iedy wszystk ie  prace zostaną 
pokazane, cała grupa decyduje się na 
ostateczną rzeźbę, która zostanie 
odtworzona wspólnie, pod kierunkiem 
rzeźbiarza, z pozytywnym rezultatem, 
gdzie outsider nie jest już outsiderem.
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Zapisywanie historii i rozwiązań uczestników może być miłą wewnętrzną ewaluacją działania.
W przypadku serii warsztatów rozłożonych na kilka tygodni, dobrze byłoby zebrać je razem
w jakąś formę zeszytu, który grupa może ozdobić i zabrać ze sobą na ostatnie warsztaty.
Możliwe jest również wykonanie prostego jednostronnego formularza A4 do wypełnienia na

Proponowana ewaluacja

Zdjęcie opisujące działania

• dlaczego przyszli na warsztat/y
• czego się spodziewali
• jak się czują pod koniec.

koniec ćwiczenia, prosząc o odpowiedź na pytania:
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Zdjęcie opisujące działania



Poruszony temat:

Cele kształcenia:

• 

• 

Przekonania, ideologie i „izmy”: (ślepa) wizja społeczeństw?

30

2. Paradygmat małpy

Sama ideologia reprezentuje „tworzenie idei, koncepcji, świadomości”, w tym rzeczy takich 
jak „polityka, prawa, moralność, religia, metafizyka itp.” Ideologia wpływa na nasze wybory, 
kieruje naszymi przekonaniami i kształtuje nasze zachowanie. To, czy ideologia zajmie 
centralną pozycję w społeczeństwie, zależy od tego, jak pasuje do subiektywnej kultury, 

Krytyk literatury Terry Eagleton mówi o ideologii jako procesie wytwarzania znaczeń, znaków 
i wartości w życiu społecznym; zbiór idei charakterystycznych dla określonej grupy społecznej 
lub klasy; zestaw przekonań zorientowanych na działanie; fałszywe idee, które pomagają
uprawomocnić dominującą siłę społeczną; medium, w którym świadomi aktorzy społeczni 
nadają sens swojemu światu. Kulturę lub ideologię można zdefiniować jako wieloraki, 
różnorodny wyraz stosunku do świata i natury, jaki społeczeństwo tworzy w swojej historii... 
Tak więc ideologia (podobnie jak kultura) pomaga wyjaśnić sposób, w jaki społeczeństwo się 

Według Loranda B. Szalaya i Rity Mae Kelly „jako rzeczywistość psychologiczna, ideologia
polityczna odnosi się do treści systemu wierzeń, który ma swój początek w postulatach lub
doktrynach i [on] zyskuje dzięki charakterystyce swojego systemu nowy i wzmocniony 
potencjał do wpływać na zachowanie człowieka w sferze politycznej i społecznej.
Ideologie totalitarne, takie jak komunizm, nie ograniczają się w swoim zakresie do sfery 
politycznej, ale dążą do ukształtowania całego światopoglądu, to znaczy całego systemu 
reprezentacji, aby był zgodny z inkluzywnym światopoglądem projektowanym przez ideologię. 

Tło teoretyczne i kontekst:

Krytyczne myślenie, Fałszywe wiadomości i informacje wprowadzające w błąd, Prawa 
człowieka, Aktywne obywatelstwo, Kultura, tożsamość i poczucie przynależności.

• 

• 

Zapewnienie uczestnikom swobody, tworząc zabawne środowisko i stymulując ciało 
(pewny poziom kortyzolu i adrenaliny może poprawić pamięć i proces uczenia się)
otwarcie uczestników na kwestionowanie rzeczy
omówienie ukrytych i wyraźnych aspektów ideologii, wprowadzając debatę na temat 
„-izmów”

Możliwość zakwestionowania natychmiastowych reakcji i myśli, uświadomienia sobie 
wpływów, którym jesteśmy poddawani i ponownego przemyślenia relacji między 
ideologiami a stereotypami.

• 

Metody analityczne (humanistyka) i komunikacja (werbalna ekspresja myśli)
Świadomość mechanizmów interpretacji, adaptacji i perswazji (nauki psychospołeczne)

wspólnych percepcji i motywacji ludzi.

wyjaśnia.
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[…] Ważnym wymiarem wpływu ideologicznego jest przejście od poziomu osądów do głębszego 
poziomu reprezentacji. Na poziomie osądu nawet ludzie o silnych przekonaniach są świadomi, 
że ich poglądy, na przykład na temat kapitalizmu lub wolności, odzwierciedlają pewien osobisty 
osąd i że inni ludzie mogą się z nimi zgadzać lub nie. Na poziomie reprezentacyjnym ludzie są 
nieświadomi podmiotowości swoich poglądów i zakładają, że tylko ich znaczenie (kapitalizmu 
lub wolności) reprezentuje rzeczywistość i że jest uniwersalne. Inni, którzy myślą inaczej, są 

Karol Marks rozumiał ideologię jako sfetyszyzowany dyskurs, który jest podwójnie stronniczy –
częściowy, ponieważ opowiada się po stronie podtrzymującej światopogląd korzystny dla
niektórych (dla Marksa, kapitalistów) i częściowy, ponieważ jest niekompletny, ponieważ ledwo
można zidentyfikować jego pochodzenie. Ideologia funkcjonuje jako nadbudowa cywilizacji:
konwencje i kultura, które składają się na dominujące idee społeczeństwa, często powtarzane 

Można więc powiedzieć, że ideologia to system idei (sposób myślenia lub działania) i ideałów
(wartości, zasady, modele organizacji). „-izmy” można postrzegać jako słownik, w którym 
można mówić o ideologiach. Ponadto ideologie działają jak społeczne i kulturowe systemy 
operacyjne i, jak większość systemów, osiągają poziom automatyzmu, w którym nie 
kwestionuje  się ich już. Sposób działania ideologii niekoniecznie jest zakorzeniony 
w metodologicznym,  racjonalnym, krytycznym sposobie przetwarzania idei.

Podejście artystyczne, opis i korzyści:

postrzegani jako niedoinformowani lub źle poinformowani”

i  utrwalane przez jednostki, które mogą ich nie kwestionować.

To ćwiczenie jest wprowadzeniem do ćwiczenia „Jedyny doskonały ja”, ale może być używane

W tym ćwiczeniu upewnij się, że odkrywasz, poprzez ciało i dźwięki, ukryte aspekty naszych
wyborów, jak działa nasz mózg, kiedy trzeba podejmować transakcje/decyzje. Kontekst może 
być ważnym czynnikiem, ale ze względów pedagogicznych używamy tego ćwiczenia, aby 
skupić się na rzekomej racjonalności naszych wyborów w oparciu o system, na którym opiera 
się nasz mózg, aby potwierdzić to, co uważamy za logiczne lub najlepsze dla reakcji w danej 
sytuacji. Zachowanie zbiorowe, wspólne przekonania, mogą determinować zachowanie jednej 
osoby. Kluczowym aspektem są pytania wyzwalające, które mogą pomóc nam zrozumieć, 
w jaki sposób nasz światopogląd może wpływać na nasze działania i jak możemy wpływać 
na innych (i debaty) o to, jak sformułować problem i jak powinny być działania (utrwalanie lub 
krytykowanie czegoś/kogoś).

osobno, jeśli tak uznasz.

Czas trwania: 45 minut, Liczba osób: od 4 do maksymalnie 6 uczestników, Wiek 17-30 lat
Materiały: okrągłe kolorowe naklejki (od 2 do 3 różnych kolorów), flipchart, markery, 
samoprzylepne karteczki, poduszki (opcjonalnie)
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Przygotowanie:

• 

• 

• 

• 

Pamiętaj, że współtworzysz z nimi ćwiczenie, staraj się czerpać przyjemność i sprawiać,
by uczestnicy czerpali przyjemność z aktywności.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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Upewnij się, że wcześniej skompilowałeś wszystkie materiały potrzebne dla
odpowiedniej liczby uczestników.
Na arkuszu flipchartu narysuj drzewo, na którym widać liście (góra), gałęzie (środek) 
i korzenie pod ziemią (dół) – patrz Załącznik 1.
Zaplanuj pokój z wystarczającą ilością miejsca.
Zapoznaj się z pojęciami ideologii (patrz Teoria poniżej), ponieważ po zakończeniu
ćwiczenia możesz chcieć omówić ten temat z grupą.

Powitaj grupę. Powiedz uczestnikom, że masz zamiar zagrać w grę i że powinni 
zachowywać się naturalnie, ale szanować swoje granice (fizyczne w odniesieniu do dotyku 
i emocjonalne w odniesieniu do tego, jak rozmawiamy ze sobą). Powinno to zająć około 
3 minut.

Stwórz krąg z ludźmi skierowanymi na zewnątrz. Następnie przykleisz jedną okrągłą 
naklejkę na czole każdego uczestnika. Nie mogą wiedzieć, jaki mają kolor. Jeśli masz grupę 
4 osób, użyj 2 kolorów. Jeśli masz 6 osób, możesz użyć 2 lub 3 różnych kolorów, aby 

Gdy naklejki znajdą się na czołach uczestników, poproś ich, aby poruszali się po sali szybko 
i jak najdalej od siebie przez około 15 sekund. Następnie poproś ich, aby zorganizowali się 
w grupy. Nie dawaj im żadnych wskazówek, jak to zrobić. Po prostu powiedz „Bez mówienia 
twórz grupy!” lub „Bez komunikacji werbalnej zorganizujcie się w grupy”. Uczestnikom nie 
wolno mówić podczas tworzenia grup. Po utworzeniu grup poświęć kilka sekund, aby je 
docenić i sprawdzić, czy są w porządku z tą formacją. Formowanie grupy nie powinno zająć 

Po utworzeniu grup, ustaw wszystkich z powrotem w kręgu, teraz wszyscy zwróceni 
twarzami do wewnątrz (będą mogli się widzieć). Wyciągnij ręce, dłońmi do góry. Poproś 
wszystkich, aby zrobili to samo i połóż jedną rękę na dłoni osoby obok ciebie, a drugą połóż 
pod ręką osoby obok ciebie. Kiedy wszyscy są na miejscu i wszystko jest gotowe, powinieneś 
przestać mówić. W ciszy klaszczesz dłonią osoby obok ciebie i czekasz, czy przekaże ją dalej. 
Możesz wykonać 2 rundy, a następnie zmienić kierunek. Nie powinno to zająć więcej niż 

Teraz powiedz uczestnikom, że ta część ćwiczenia dobiegła końca i że powinni teraz czuć się
swobodnie, aby zająć wygodną pozycję. Mówiąc im to, usiądź na podłodze lub na poduszce 
(ale nie mów im, że muszą też usiąść na podłodze). Gdy już wszyscy się usiądą, sprawdź, czy
niektórzy siedzą na podłodze lub na krzesłach, czy nadal stoją. Powinno to zająć około 

Możesz teraz rozpocząć debriefing – co jest tutaj kluczowe. Możesz to zrobić od tyłu,
zaczynając od pytania, w jaki sposób wybrali pozycję, którą uważają za wygodną – czy miało 
na nich wpływ akcja mówcy polegająca na siedzeniu na podłodze/poduszce? Co dla nich 
oznacza komfort? Czy komfort wiąże się z byciem jak inni i nie wyróżnianiem się siedząc 

utworzyć 2 lub 3 grupy. Ten krok powinien zająć około 3-5 minut.

więcej niż 3 minuty.

3 minuty.

3 minuty.

w inny sposób?
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8. 

Omówienie
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A może siedzenie jest w ogóle najwygodniejsze? Następnie zapytaj, co skłoniło ich do 
klaskania w rękę osoby obok nich podczas poprzedniej czynności? Jak zinterpretowali 
pierwszy gest wykonany przez facylitatora? Jak zrozumieli, że powinni zrobić to samo, 
mimo że prowadzący nie pytał ani nie wymieniał ustnie żadnych instrukcji? Następnie 
przejdź do zapytania, w jaki sposób zdecydowali się utworzyć grupy po naklejeniu 
kolorowych naklejek na czołach bez znajomości kolorów, które mieli – czy było to trudne, 
czy nie? Szybko czy nie? I czy było to zgodne, czy podążali za jedną osobą? Pamiętaj, aby 
zanotować kluczowe punkty w ich odpowiedzi, w szczególności kryteria wybrane do 
utworzenia par (zazwyczaj opierają się na kolorze naklejki), w jaki sposób podjęli decyzję 
o przekazaniu klaskania w grze (jeśli to była gra bawili się w dzieciństwie), a ich osąd na 
temat siadania na podłodze lub krzesłach lub stania (jeśli kontekst był istotny, czy fakt, 
że inni i/lub facylitator to zrobili, wpłynął na nich, jeśli presja społeczna jest związana 
z wygodne). Powinno to zająć około 10-15 minut.

Teraz umieść arkusz flipchartu z rysunkiem drzewa (lub narysuj drzewo na tablicy). 
Następnie poproś uczestników, aby zapisali słowa na karteczkach samoprzylepnych 
(1 słowo na karteczkę), które łączyłyby to, o czym właśnie dyskutowałeś, i poproś ich, 
aby odpowiednio umieścili karteczki samoprzylepne na rysunku drzewa (załącznik 1). 

Teraz zapytaj uczestników, czy i jak odnieśliby swoją syntezę do pojęcia ideologii 
– podkreśl ukryte i jawne aspekty ideologii (patrz Teoria poniżej). Aby ułatwić przejście 
do dyskusji, zapytaj uczestników, czy wiedzą, co oznacza „komunitaryzm” czy znają inne 
słowa z „-izmem”, a także czy „koloryzm” mógłby zintegrować tę kategorię słów lub czy 
może pomóc zilustrować takie „izmy”.  Skorzystaj z poniższych wskazówek do dyskusji 
i zobacz, czy sposób umieszczenia karteczek nadal ma sens. Powinno to zająć około 
10-15 minut.

Powinno to zająć około 10-15 minut.

Celem tego ćwiczenia jest zidentyfikowanie, w jaki sposób nasze wybory mogą być 
produktem ideologii (szczegóły w sekcji Teoria poniżej). W tym celu pytania i debaty mogą 
być przydatne jako metoda analizy i wprowadzania słownictwa w celu wyjaśnienia 

Na przykład, jeśli uczestnicy zorganizowali grupy wokół koloru naklejek, dlaczego tak się 
stało? Czy nasz mózg rozróżnia kolory i czuje potrzebę grupowania ich razem? I dlaczego 
wszyscy się zgodzili, a nikt nie zgodził się z kryteriami kolorystycznymi? A jeśli nie według 
koloru, to według jakich kryteriów powstały grupy? Na czym polega ocena działania – czy 
można na niego wpływać, a jeśli tak, to jak ten wpływ może się rozprzestrzeniać i być 
akceptowany przez innych? Czy możemy mówić o „koloryzmie” jako metodzie kojarzenia idei 
i potwierdzania naszego myślenia? Jak to się rozprzestrzeni? Dlaczego uczestnicy czuli, że 
kopiowanie lub dostosowywanie jest ważne?  

rzeczywistości społecznej.
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Jeśli masz czas, rozdziel się na 2 grupy i zrób studium przypadku do dyskusji (patrz Dyskusja
poniżej).
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Studium przypadku
Możesz zapytać i przedyskutować, w jaki sposób te pojęcia dotyczące ideologii mają
zastosowanie, interpretując następujące dokumenty dotyczące polityki prawnej. Dlaczego
starają się rozwiązać te polityki?

Czy to oznacza, że sposób, w jaki działa ich  mózg, mówi im, że adaptacja jest strategią 
integracji grupy, a zatem integracja grupy jest ważna dla ich mózgu, aby czuł się swobodnie 
i rozszyfrowywał świat/problemy, które przed nim stoją? Czy „komunitaryzm” jest aspektem, 
który wpłynął na ich wybory, co oznacza, że wybrali grupę lub ruch, ponieważ chcieli, aby ich 
grupa wygrała, lub dlatego, że uważali, że powinni pozostać przy swojej grupie na zawsze?
Testowanie rozumienia „izmów” może pomóc w zrozumieniu podstaw wspólnych ideologii. 
„-izm” są połączone, społeczne wyobrażenia, które są propagowane wśród jednostek 
w społeczeństwie. Jest to zjawisko społeczne; odnosi się do zbiorowego światopoglądu, 
w przeciwieństwie do osobistych stereotypów lub światopoglądów, jakie może mieć jedna 
osoba. Mogą być dobre lub złe. Możesz przeprowadzić uczestników przez następujące 
czynności:

Koloryzm (jest to tylko ilustracja, dla celów pedagogicznych)

Feminizm

Rasizm

System walidacji: ustalenie różnicy kolorów powinno być naczelną zasadą w naszym
światopoglądzie.
Interpretacja pomysłów: przypisywanie kolorów ludziom lub rzeczom jako sposób na
uporządkowanie otaczającego nas świata.
Adaptacja lub zmiana: wybieranie określonych kolorów lub grupowanie kolorów lub 
używanie kolorów do określania, co należy zrobić (bronić tego przed innymi)

System walidacji: ustalenie, że płeć i płeć powinny być brane pod uwagę w naszym
światopoglądzie.
Interpretacja idei: nasze wartości mają być zorientowane na poczucie sprawiedliwości, 
które uwzględnia płeć i role płciowe (będzie oceniać sytuację zgodnie z tym, widząc 
równowagę lub brak równowagi sił związanych z płcią i/lub płcią)
Adaptacja lub zmiana: wybór konkretnych działań w celu wzmocnienia pozytywnych 
działań feministycznych lub zwalczania przemocy wobec kobiet (zmiana lub utrzymanie 
statusu „normalności”)

System walidacji: ustalenie, że rasa jest aspektem branym pod uwagę w naszych
światopoglądach
Interpretacja pomysłów: interpretacja działań lub sytuacji w oparciu o rasę
Adaptacja lub zmiana: wybieranie konkretnych działań w celu przedefiniowania lub 
utrzymania kontekstu zgodnie z naszym postrzeganiem rasy i tego, jak powinna ona 
rozgrywać się w naszym świecie
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Możesz odnieść się do jednego z filmów na temat „Eksperymentu z małpą”, aby wyjaśnić
inspirację dla tego ćwiczenia:

• Eksperyment Małpy: https://www.youtube.com/watch?v=9BUstrn_DKs

• Pięć małp — eksperyment pokazuje paradygmat:
https://www.youtube.com/watch?v=zjdFgxx81qk

• Pięć małp – jak stworzyć mentalność 85% ludzi, których nazywamy MASĄ:
https://www.youtube.com/watch?v=y-PvBo75PDo

• https://www.pewresearch.org/politics/quiz/political-typology/
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Proponowana ewaluacja

Jako pracę domową możesz też wskazać quiz Pew Research:

Materiały wspierające i bibliografia

Więcej informacji na temat schematów pomagających wyjaśnić ideologię można znaleźć w
Crawford, Jarret & Jussim, Lee & Madon, Stephanie & Cain, Thomas & Stevens, Sean. (2011).
Wykorzystanie stereotypów i informacji indywidualizujących w percepcji osoby politycznej.
Biuletyn osobowości i psychologii społecznej. 37. 529-42. 10.1177/0146167211399473. 
W niniejszym artykule przedstawiono model percepcji osoby politycznej, który identyfikuje 
warunki, w jakich odbiorca opiera się na stereotypach (przynależność do partii), informacjach
indywidualizujących (pozycja problematyczna) lub na obu w percepcji osoby politycznej. Trzy
badania potwierdziły przewidywania modelu. Badanie 1 wykazało, że postrzegający dawali
pierwszeństwo informacjom docelowym, które były ściśle związane z osądem, niezależnie 
od tego, czy informacje te były stereotypowe, czy indywidualizujące. Badanie 2 wykazało, 
że postrzegający polegali wyłącznie na informacjach indywidualizujących, gdy były one ściśle
związane z osądem, i polegali zarówno na informacjach stereotypowych, jak i
indywidualizujących, gdy indywidualizujące informacje nie były ściśle związane z osądem, 
ale sugerowały ideologię polityczną. Badanie 3 powtórzyło te odkrycia w bardziej 
uzasadnionym ekologicznie kontekście i wykazało, że ludzie polegali na informacjach 
partyjnych w przypadku braku ściśle istotnych stanowisk politycznych i gdy indywidualizacja 
informacji nie sugerowała ideologii politycznej. Omówiono implikacje dla percepcji osoby 
politycznej i teorie stereotypizacji.
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Zdjęcie opisujące działania

Zdjęcie opisujące działania
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Światopoglądy, przekonania, ideologie, uprzedzenia poznawcze, krytyczne myślenie

• 

• 

• 

• 

• 
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• 
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3. Jedyny idealny ja

Niepewność jest jednym z najsilniejszych stresorów człowieka. Tak więc nieustannie
poszukujemy sensu tego, co jest przed nami, albo aby się chronić, albo zbliżyć się do tego 
(jeśli to sprawia, że czuję się dobrze, zbliżam się do tego, jeśli źle się czuję, odchodzę ). Jest 
to nierozerwalnie związane z przetrwaniem gatunku. To instynktowne znaczenie, jakie 
nadajemy czemuś lub sytuacji, jest całkowicie automatyczne. Zajmuje to ułamki sekundy 
i opiera się na tym, co już znamy, a nawet na stereotypach. Tak więc, w obliczu nieznanej 
sytuacji lub zdarzenia, jeśli znaczenie, jakie jej nadajemy, jest powiązane z potencjalnym
niebezpieczeństwem, trzy zachowania mogą zostać wywołane w bardzo prosty sposób:

Jeśli damy się ponieść tego typu reakcji opartej na automatyzmach, nigdy nie będziemy 
w stanie zbliżyć się do prawdziwej istoty tego, co jest przed nami. Dzięki ćwiczeniom
zwiększającym świadomość na ten temat możemy spróbować wyjść poza to postrzeganie, 
te odruchy i stworzyć możliwości zbliżenia się do tego, czego się jeszcze nie zna, aby zbliżyć 
się do innych ludzi i dostać poznać ich lepiej i co kryje się za ich światopoglądem.

Co więcej, nasze umysły nieustannie interpretują i oceniają nasze doświadczenia, 
wydarzenia i sytuacje. W każdej chwili jesteśmy nieustannie bombardowani sygnałami z co 
najmniej czterech z pięciu zmysłów. Ale nasze mózgi mają ograniczoną zdolność 
przetwarzania wszystkiego, co się dzieje, więc stosuje to, co nazywa się selektywnym 

W naszym mózgu mamy system zwany „systemem aktywacji siatkowej (RAS)”, który
kontroluje naszą świadomość. RAS działa jak filtr dla wszystkich otaczających nas bodźców 
i  informac j i ,  k tóre  doc iera ją  do  naszego mózgu poprzez  nasze  zmysły. 

Poruszony temat:

Cele kształcenia:

� Danie uczestnikom możliwości wizualizacji swojego światopoglądu i zaprezentowania 
  go innym
� Wizualizacja, jak mózg interpretuje niedopasowania intelektualne lub nieznane, 
  podnosząc świadomość, aby wziąć to pod uwagę
� Zrozumienie, że różnice w perspektywach i/lub światopoglądzie nie oznaczają, że nie 
  podzielamy wspólnych wartości lub interesów
� Uświadomienie sobie wady stosowania jednej wizji lub perspektywy na innych
� Pomoc w wywołaniu lub pogłębieniu samoświadomości i świadomości uprzedzeń
  w przekonaniach, decyzjach i zachowaniu
� Zwiększenie krytycznego myślenia, aby radzić sobie z innymi i różnymi „ideologiami”
� Aktywne aktywne słuchanie i interpretację analityczną

Tło teoretyczne i kontekst:

� Błędy poznawcze: czy nasz mózg może płatać nam figle?

ucieczka lub unikanie, atak, oszołomienie lub odłączenie od sytuacji.

filtrowaniem lub selektywną uwagą.
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• Myślenie krytyczne: przeciwwaga dla ideologii?
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� 

Opierając się w dużej mierze na przemyśleniach psychologa i filozofa Johna Deweya, 

Natychmiastowa akceptacja pomysłu, który nasuwa się jako rozwiązanie problemu […] to
„myślenie bezkrytyczne, minimum refleksji”. Ciągłe zawieszanie osądu w świetle wątpliwości
co do możliwego rozwiązania nie jest myśleniem krytycznym. Krytyka kierowana
dogmatycznie wyznawaną ideologią polityczną lub religijną nie jest krytycznym myśleniem.
[…] Osoby mające na myśli hipotezę, nawet taką, do której mają bardzo słabe zaangażowanie,
mają tzw. „tendencyjność potwierdzenia”: prawdopodobnie zwrócą uwagę na dowody 
potwierdzające hipotezę i zignorować dowody, które przemawiają przeciwko temu lub dla 

Niektóre definicje […] [odnoszą się] rozmaicie do „rozważania jakiegokolwiek przekonania 
lub domniemanej formy wiedzy w świetle podstaw, które je wspierają i dalszych wniosków, 
do których zmierza”; „metody logicznego dociekania i rozumowania”; „konceptualizowanie,
stosowanie, analizowanie, syntezowanie i/lub ocenianie informacji zebranych lub
wygenerowanych przez obserwację, doświadczenie, refleksję, rozumowanie lub
komunikację”; wymóg, że „jest wrażliwy na kontekst, opiera się na kryteriach i jest
samokorygujący”; „rozważania dowodowe, koncepcyjne, metodologiczne, kryterialne lub
kontekstowe”; oraz „plus minus względy produktu w zakresie odpowiednich norm (lub
kryteriów)”. Proponuje się również, że koncepcja krytycznego myślenia ma do czynienia

Być może najlepszym sposobem konceptualizacji procesu krytycznego myślenia jest użycie
listy kontrolnej, której zdarzenia składowe mogą wystąpić w różnych porządkach, wybiórczo 

RAS odfiltrowuje wszystko, co nie wspiera naszych najbardziej rozpowszechnionych myśli 
i zachowań. W ten sposób nasz umysł ma tendencję do zauważania i zwracania uwagi 
przede wszystkim na rzeczy i doświadczenia, które pasują do jego wcześniej istniejących 
myśli i przekonań. Np. „Jestem w ciąży i nagle widzę na ulicy wiele kobiet w ciąży” lub „Chcę 
kupić czerwony samochód i nagle miasto zapełniło się czerwonymi samochodami” lub, jak 
w naszym działaniu „Nie widzę żadnych ani kształtu, ani zwierzęcia, ani przedmiotu, ani 
ludzkiej twarzy, chyba że jest bardzo podobna do tego, co uważam za kształt, zwierzęcą 

Dlatego miej świadomość, że w zależności od tego, na czym się skupisz, Twój RAS pokaże 
Ci rzeczy, które udowodnią, że tak jest w Twoim przypadku. Im więcej dowodu widzisz 
(widząc, identyfikując i wskazując różne części kształtu, przedmiotu, zwierzęcia lub twarzy, 
które widzisz), tym silniejsze jest twoje przekonanie, że to prawda. I możemy to przenieść 
na pojęcie ideologii. Im silniejsze jest twoje przekonanie, że coś jest dobre i słuszne lub złe, 
tym częściej sobie to powiesz, nie będąc w stanie zidentyfikować różnych możliwości. 
I niezależnie od tego, w jaki sposób jesteś skłonny myśleć, za każdym razem, gdy to robisz, 
wzmacniasz ten szczególny sposób myślenia, interpretowania i wyjaśniania rzeczy.

lub ludzką twarz – lub chyba że ktoś mi to wyraźnie wskaże.

Stanford Encyclopaedia of Philosophy stwierdza, że:

jakiejś konkurencyjnej hipotezy.

z racjonalnością, czyli racjonalną uprawomocnieniem wiedzy.

i więcej niż raz. 
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• Rysowanie i kolaż

Działalność pozaformalna oparta na podejściu artystycznym i kreatywnym

• Czas trwania: 75 minut
• Ilość osób: 4 do max 6 uczestników w wieku od 17 do 30 lat

• Materiały: biała kartka A4 do wycięcia na identyfikatory dla uczestników; Wydruk A4 
z dwóch arkuszy szablonów (słowa kluczowe/tematy i kółko do kolażu załącznik 1 
i załącznik 2) po jednym dla każdej osoby; papier transparentny A4 – dla grupy czterech 
po cztery kartki na osobę; Markery, długopisy, klej, nożyczki, niebieska nalepka
– wystarczająca dla każdego; Tektura.

• 

-

-
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Podejście artystyczne, opis i korzyści:

� 

Poprzez rysowanie uczestnicy są w stanie zademonstrować wiele uczuć, emocji i myśli.
Korzyści dla zdolności motorycznych: Używanie różnych przyborów do rysowania, takich 
jak ołówki ,  węgiel  lub pędzle ,  pomaga rozwi jać  umiejętności  motoryczne.

Korzyści dla zdrowia psychicznego: Rysowanie wyraźnie korzystnie wpływa na zdrowie
psychiczne. Z jednej strony rysowanie pomaga rozwijać koncentrację, z drugiej strony
pomaga poprawić skupienie. Dzieje się tak dlatego, że kiedy ludzie rysują, mają tendencję 
do skupiania się na przesłaniu, które chcemy przekazać, a nie na wydarzeniach zewnętrznych.

Ustawienia offline

Te zdarzenia składowe mogą obejmować (1) dostrzeżenie trudności, (2) zdefiniowanie 
problemu, (3) podzielenie problemu na podproblemy możliwe do rozwiązania,
(4) sformułowanie różnych możliwych rozwiązań problemu lub podproblemu, (5 ) ustalenie,
jakie dowody są istotne dla podjęcia decyzji wśród możliwych rozwiązań problemu lub
podproblemu, 6) opracowanie planu systematycznej obserwacji lub eksperymentu, który
pozwoli odkryć istotne dowody, 7) wykonanie planu systematycznej obserwacji lub
eksperymentu, (8) odnotowywanie wyników systematycznej obserwacji lub eksperymentu,
(9) zbieranie odpowiednich zeznań i informacji od innych, (10) ocenianie wiarygodności
zeznań i informacji uzyskanych od innych, (11) wyciąganie wniosków z zebranych dowodów 
i zaakceptowanych zeznań, oraz (12) zaakceptowanie rozwiązania, które odpowiednio

Koncepcje procesu krytycznego myślenia oparte na listach kontrolnych są otwarte na zarzut,
że są zbyt mechaniczne i proceduralne, aby pasowały do wielowymiarowych i naładowanych
emocjonalnie zagadnień, dla których krytyczne myślenie jest pilnie potrzebne. W przypadku
takich kwestii zalecany jest bardziej dialektyczny proces, w którym identyfikuje się
konkurujące ze sobą światopoglądy, bada ich implikacje i podejmuje próbę twórczej syntezy.

wspierają dowody.

Korzyści komunikacyjne:

Przygotowanie:

Upewnij się, że wcześniej skompilowałeś wszystkie materiały potrzebne dla odpowiedniej
liczby uczestników.
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 ° Opis czynności w krokach
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Powitaj grupę. Ważne jest, aby mówić o nieosądzaniu innych i ich przekonaniach oraz 
o tym, że celem nie jest wszczynanie ideologicznej debaty. Zapytaj uczestników o ich 
potrzeby, aby czuć się bezpiecznie podczas warsztatów, zbierając ich wkład. Ponadto nie 
ma obowiązku dzielenia się, jeśli ktoś czuje się nieswojo, robiąc to w obecności innych.
Rozdaj materiały. Rozdaj małe kartki, na których uczestnicy wpiszą swoje nazwiska 
(dwie na uczestnika). Gdy uczestnicy napiszą na nich swoje imiona, użyj niebieskiej 
pinezki/gumki, aby przykleić je do ściany (lub umieścić na podłodze) pionowo i poziomo, 
aby utworzyć matrycę (patrz model poniżej, „P” oznacza nazwać).

Zaplanuj pomieszczenie z wystarczającą ilością miejsca na ścianie, aby powiesić
prześcieradła. Alternatywnie możesz położyć arkusze na podłodze, chociaż możesz 
stracić perspektywę, ponieważ odległość, gdy uczestnicy cofają się, aby spojrzeć na 

Wydrukuj arkusz z kółkiem (załącznik 1), a także arkusz ze słowami kluczowymi 
(załącznik 2) i wytnij je wcześniej. Możesz również dostosować lub dodać inne słowa, 

Wytnij małe kawałki czystego papieru, aby uczestnicy mogli później napisać na nim 
swoje imiona i przyklej je na ścianie (lub na podłodze) – będziesz potrzebować dwóch 

Zapoznaj się z listą wartości (załącznik 3), aby mieć jasny obraz wartości, które możesz

Zapoznaj się z pojęciami krytycznego myślenia i zniekształceń poznawczych (patrz Teoria
poniżej), ponieważ po zakończeniu ćwiczenia możesz chcieć omówić te tematy z grupą.
Zastanów się nad kryteriami lub zasadami zaproponowanymi grupie w sprawie karty
bezpieczeństwa (karty, której należy przestrzegać, aby uczestnicy czuli się komfortowo 

Jeśli to możliwe, wykonaj z uczestnikami przed tym ćwiczenie „Paradygmat Małpy”.
Jeśli nie, lub dodatkowo, możesz pomyśleć o szybkim przełamaniu lodów jako
rozgrzewce. Najlepiej wybrać „lodołamacz”, który zachęca do wyrażania indywidualności 
i zwiększa poziom adrenaliny, ponieważ może to pomóc uczestnikom poczuć się 
komfortowo i aktywować mózg (np. uczestnicy mogą stać w kręgu i każdy powinien 
znaleźć coś, co według nich jest dla nich wyjątkowe, a następnie dzielić się z innymi). 
Czas na tę czynność nie jest wliczany do uwzględnionych tutaj  75min.
Pamiętaj, że współtworzysz z nimi ćwiczenie, staraj się sprawiać przyjemność i sprawiać, 
by uczestnicy czerpali przyjemność z aktywności.

• 

• 

„twórczość” z kolażem/rysunkami, może być ograniczona.

aby pracować z twoją grupą.

na uczestnika.

zaproponować po osiągnięciu tego etapu w ćwiczeniu.

i bezpiecznie podczas dzielenia się swoimi opiniami).

Instrukcja:
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• 

• Wyjaśnij, że poprzez kolaż wykorzystujący słowa kluczowe na kawałkach papieru,
będą reprezentować swoje światopoglądy, które odpowiadają temu, co uważają za
ważne dla ich spojrzenia na życie.

• Używając kleju, powinni wkleić w kółko niektóre lub wszystkie słowa, które uważają
za ważne zgodnie z ich życiową perspektywą. Mogą również użyć pustych kawałków, 
aby wymyślić własne słowa / tematy dla swoich światopoglądów. Im bliżej środka koła, 
tym słowo jest dla nich ważniejsze. Poza obramowaniem koła powinni wkleić słowa, 
które nie odpowiadają ich perspektywom. Tutaj też mogą dodać dowolne inne słowa, 
jeśli chcą (pamiętaj, że mogą dzielić się tym, co czują się komfortowo, dzieląc się – bez 
presji!).

• Kiedy już skończą przyklejać słowa do własnych kolaży, aby przedstawić ich perspektywę 
życiową, przyklej arkusze do ściany (lub połóż je na podłodze), tworząc pierwszy rząd 
matrycy.

• � Poproś ich, aby obejrzeli kolaże i krótko wyjaśnili swoje wybory.
• Następnie poproś ich, aby usiedli i odwrócili się plecami do kolaży, aby nie mogli na nie 

patrzeć. Nie patrząc na kolaże, poproś uczestników o wymienienie 3 najważniejszych 
słów kluczowych, które według nich pojawiały się częściej . Możesz je policzyć, aby 
zobaczyć, czyje przypuszczenie było najbliższe rzeczywistym liczbom.  Dodatkowo 
zapytaj ich, czy słowa mają coś wspólnego, czym są lub czy wiedzą, co reprezentują.

• 
�
Rozdaj uczestnikom przezroczystą kartkę. Powiedz im, że teraz umieszczą przezroczysty 
papier na wierzchu kolaży swoich kolegów i narysują linię, która utrzyma się wewnątrz 
wszystkich tych słów kluczowych/światopoglądów, do których w pewnym sensie się 
odnoszą, i poza tymi wszystkimi słowami kluczowymi/światopoglądami, których albo im 
się nie podobają, albo na których im nie zależy . Rezultatem będzie nieco zniekształcony 
okrąg. Powinni to zrobić dlawszystkich kręgów innych niż własne.

• Następnie, używając niebieskiej gumki, umieść te rysunki na ścianie (lub na podłodze), 
zgodnie z macierzą (dopasowując rysunki do odpowiedniego uczestnika, P1 będzie miał 
na przykład rysunek dla P2, P3 i P4 w swoim rzędzie).
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Rozdaj wydrukowany arkusz z kółkiem (załącznik 1) oraz już pocięte kawałki papieru
ze słowami kluczowymi lub puste, jeśli chcesz je dodać/dostosować (załącznik 2).
Rozdaj uczestnikom markery, długopisy, klej, nożyczki, klej /gumę 
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• 

• 

• 

• 

Celem tego działania jest identyfikacja i wizualne wyrażenie założonych różnic wynikających 
z ideologii lub światopoglądów oraz skontrastowanie ich ze wspólnymi wartościami 

Postrzeganie (zakorzenione w kulturze, religii, nauce lub ogólnie w osobistych przekonaniach) 
może wprowadzać w błąd i podkreślać różnice. Wskazując, że pomimo różnic w sposobie 
organizacji naszej dynamiki w interakcjach społecznych, nadal dzielimy znaczną część 
struktury społecznej (fakt, że większość ludzi ma przekonania, większość ludzi rozumie, czym 
jest rodzina, a jednak przekonania i rodziny przybierają różne składy/formy/znaczenia ), 
mamy nadzieję zbadać krytyczne myślenie i wspierać wzajemne zrozumienie.

42

Teraz poproś uczestników, aby wrócili do swojego początkowego kolażu. Powinni na nie 
spojrzeć i określić, które wartości wiążą ze sobą wybrane przez nich słowa kluczowe  (w 
razie potrzeby można przeczytać na głos kilka wartości z listy w załączniku 3). Następnie 
powinni wybrać i zapisać te wartości na swoich kartkach na ścianie (lub na podłodze).

Zaproś ich do obejrzenia rysunków. Jak oni to widzą? Czy potrafią rozpoznać kształt? Co 
widzą? Zwierzę? Obiekt? Czy widzą ludzką twarz? Zbadaj ten aspekt bez zmuszania ludzi 
do zobaczenia czegokolwiek lub jakiegokolwiek kształtu. Ale jeśli znajdą kształt, zwierzę 
lub twarz, zapytaj, czy inni się z tym zgadzają. Poproś ich, aby przyszli i wskazali części 
tego, co widzą (oczy, głowa, stopy itp.). Zazwyczaj ludzie będą mniej skłonni do zgadzania 
się co do tego, co widzą.

• 

Po zapisaniu wartości łączących początkowe światopoglądy, uczestnicy powinni
stanąć przed arkuszami kolażu i rysunkami i wybrać najbardziej zniekształcony
rysunek, jaki wykonali dla jednego z pozostałych uczestników. Znajdą go, patrząc
na swój wiersz lub kolumnę z wykonanymi przez siebie rysunkami.

Po zidentyfikowaniu najbardziej zniekształconego obrazu, który narysowali na podstawie 
kolażu innych uczestników, uczestnicy wybierają kolejną przezroczystą kartkę i powtarzają 
wcześniejszy proces rysowania linii, zachowując wartości wybrane przez ich rówieśników
 i które również uważają za ważne dla nich.

Gdy wszyscy uczestnicy wykonają ten krok, poproś ich, aby cofnęli się i przyjrzeli 
wynikom. Czym różnią się te rysunki od początkowych? Czy są mniej czy bardziej
zniekształcone? Czy mogą łatwiej rozpoznać kształt, zwierzę, przedmiot, ludzką twarz? 
Jeśli tak, poproś ich o rozwinięcie tego. Zazwyczaj łatwiej rozpoznają ten kształt. Jak 
możemy to wyjaśnić?
Omów i podsumowuj. Przede wszystkim zbierz myśli, uczucia, emocje uczestników.
Możesz to zrobić wstecz, zaczynając od tego, dlaczego nasz mózg rozpoznaje kształty, 
które już znamy, a nie zniekształcone obrazy, takie jak początkowy okrąg/rysunek (i jak 
to się ma do błędu poznawczego). Następnie opowiedz o słowach, które mogli 
zapamiętać i pomyśleć, częściej pojawiały się w kolażach VS faktyczne pojawienie się
/powtórzenie słów (i jak to się ma do błędu poznawczego). Mówienie o tym, jak wartości 
mogą czasami przybierać inną formę, gdy są wciąż takie same u podstaw różnych 
światopoglądów (i jak to się ma do krytycznego myślenia). Na koniec możesz wprowadzić 
uczestników w pojęcia tendencyjności poznawczej i krytycznego myślenia.

• 

Podsumowanie:

i strukturami społecznymi.
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• Poproś wszystkich uczestników o zapisanie na karteczkach samoprzylepnych głównych
pomysłów, które mogliby pojąć z ćwiczenia (koncepcje, słowa kluczowe, uczucia).
Następnie poproś ich, aby utworzyli klaster, łącząc karteczki/pomysły (na ścianie lub na
podłodze).

Przenoszenie oceny

• Poproś wszystkich uczestników, aby wyobrazili sobie linię na podłodze. Po prawej
stronie jest to strona odpowiedzi „tak”, po lewej stronie odpowiedzi „nie”, a pośrodku
wszystko pomiędzy dwiema odpowiedziami.

• Poproś wszystkich, aby pozostali w centrum. Zadawaj pytania tak/nie dotyczące
rozwoju ćwiczenia i powiedz uczestnikom, aby odpowiedzieli, ustawiając się gdzieś w tej
wyimaginowanej linii. Poproś dwie lub trzy osoby, aby wyjaśniły dlaczego.

Przykład: Czy uważasz, że warsztat był dla Ciebie przydatny?

Możliwe pytania:

• Czy czułeś, że możesz swobodnie wyrażać siebie podczas tych warsztatów?

• Czy podczas tych warsztatów nauczyłeś się nowych rzeczy?

• Czy dobrze się bawiłeś podczas tych warsztatów?
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Jednak strategie edukacyjne zapobiegające radykalizacji powinny być wdrażane ostrożnie,
aby nie wzmacniać wykluczenia lub stygmatyzacji uczniów związanych z ekstremistami 
lub zidentyfikowanych jako ekstremiści, a także w celu uczłowieczenia wszystkich uczniów, 
w tym grup mniejszościowych, aby uniknąć tworzenia kultury nadzoru nad konkretnymi 
uczniami . W tym ćwiczeniu upewnij się, że zbadasz zarówno słowa, pojęcia i znaczenia, 
jakie wywołują uczestnicy, ale także emocje, rysunki i interpretacje, które oferują.

Badania wydają się być niejednoznaczne, czy edukacja czy sztuka może jedynie
przeciwdziałać ekstremizmowi. Uważamy jednak, że strategie profilaktyczne powinny 
opierać się na autentycznych ideałach pedagogiki relacyjnej, humanistycznej 
i włączającej.

 Poradnik:

• 

Proponowana ewaluacja
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Zdjęcie opisujące działania
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Zobacz:  https://www.e-ir.info/2018/02/13/irs-isms-are-evil-all-hail-the- isms/
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Aktywizm
Agnostycyzm
Anarchizm
Animalizm
Ateizm
komunitaryzm
Konserwatyzm
Konstruktywizm
Kreacjonizm
darwinizm
Demokracja
Feminizm
Internacjonalizm
Ekologia
Etnocentryzm
Humanitaryzm
Indywidualizm
Lewicowość
Liberalizm
 Militaryzm
Wielokulturowość
Mistycyzm
Naturalizm
Pacyfizm
Patriarchizm
Patriotyzm
Postkolonializm
Różnojęzyczność
Proaborcja
Queer
Religijność
Relatywizm
Republikanizm
Seksizm
Tradycjonalizm
Uniwersalizm
Wegetarianizm
Weganizm

Lista słów kluczowych/tematów związanych ze światopoglądami (tj. wierzeniami,
ideologiami i „izmami” (1).

1 „izm” to przyrostek oznaczający mniej lub bardziej systematyczny zestaw przekonań, opinii i/lub wartości
dotyczących świata. Przyrostek jest dodawany, gdy coś zmienia się z dość specyficznego na bardziej
ekspansywne lub ogólne poglądy, przekonania i postawy. 
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Lista wspólnych wartości

1. Władza                                                                            21. Skromność

2. Autonomia                                                                      22. Otwartość

3. Równowaga                                                                   23. Optymizm

4. Współczucie                                                                   24. Pokój

5. Obywatelstwo                                                               25. Duma

6. Społeczność                                                                   26. Uznanie

7. Ciekawość                                                                      27. Religia

8. Determinacja                                                                 28. Reputacja

9. Równość                                                                         29. Szacunek

10. Uczciwość                                                                    30. Odpowiedzialność

11. Wiara                                                                             31. Bezpieczeństwo

12. Wolność                                                                        32. Szacunek do samego siebie

13. Wzrost                                                                          33. Usługa

14. Szczęście                                                                      34. Solidarność

15. Uczciwość                                                                    35. Duchowość

16. Harmonia                                                                     36. Stabilność

17. Sprawiedliwość                                                          37. Sukces

18. Życzliwość                                                                   38. Wiarygodność

19. Miłość                                                                           39. Bogactwo

20. Lojalność                                                                      40. Mądrość
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Poruszany temat:

Kultura, tożsamość i poczucie przynależności

Cele kształcenia

• Zabawa z różnymi tożsamościami, aby przyswoić i zrozumieć pojęcia

• Stwórz świadomość zmiany tożsamości w czasie i zastanów się, jak projektować
siebie w przyszłości

• Bądź ciekawy i szanuj tożsamość innych

• Rozwijaj pewność siebie

• Aktywuj aktywne słuchanie i interpretację analityczną

Tło teoretyczne i kontekt:

• Osobista niepewność

Niepewność osobista to kolejny indywidualny czynnik ryzyka radykalizacji. Kwestie tożsamości
i identyfikacji oraz procesy idealizacji są kluczowe w okresie dojrzewania. Dla kilku autorów
kwestie te stanowią sedno procesu radykalizacji. Neotożsamość związana z grupą radykalną 
i ideologią może nadać nowe i uspokajające znaczenie przeżyciu młodego człowieka.
Radykalizacja może być postrzegana jako akt odzyskania tożsamości” lub „odzyskania utraconej 
godności”. Członkowie identyfikują się z władzą i prestiżem lidera, które rekompensują 
niepowodzenia ich indywidualnego narcyzmu. Teorie narcyzmu i pompatyczności w grupach 
podkreślały fakt, że postać przywódcy i ideologia staje się dla członków grupy ich ideałem ego. 
Dla Doosje osobista niepewność jest jednym z trzech głównych wyznaczników radykalnego 
systemu przekonań, wraz z postrzeganą niesprawiedliwością i postrzeganym zagrożeniem 
międzygrupowym. To odkrycie opiera się na teorii „niepewności-tożsamości” Hogga: im więcej 
jednostek jest niepewnych w swoim otoczeniu, tym większe prawdopodobieństwo, że będą 
masowo identyfikować się z grupami i tym bardziej właściwości tej grupy tworzą jednostkę, 
w której jednostki wydają się wymienne, im skuteczniej ta grupa zmniejsza niepewność.

• Rysowanie i kolaż

Korzyści komunikacyjne: Poprzez rysowanie uczestnicy są w stanie zademonstrować wiele 
uczuć, emocji i myśli.

Korzyści dla zdolności motorycznych: Używanie różnych przyborów do rysowania, takich 
jak ołówki, węgiel lub pędzle, pomaga rozwijać umiejętności motoryczne.
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4. Zegar tożsamości

Podejście artystyczne, opis i korzyści:
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Korzyści dla zdrowia psychicznego: Rysowanie wyraźnie korzystnie wpływa na zdrowie 
psychiczne. Z jednej strony rysunek pomaga rozwijać koncentrację i poprawia koncentrację. 
Dzieje się tak dlatego, że kiedy ludzie rysują, zwykle skupiają się na przesłaniu, które chcemy 

Ponadto pomaga odwrócić uwagę od trudnych problemów lub trudnych sytuacji, przez które 
ludzie mogą przechodzić, jednocześnie robiąc coś relaksującego. (4)

Ustawienia offline i offline

Działalność pozaformalna oparta na podejściu artystycznym i kreatywnym

• 

• 

• 

Przygotowanie:

• Upewnij się, że wcześniej skompletowałeś wszystkie materiały potrzebne dla
odpowiedniej liczby uczestników.

• Zaplanuj pomieszczenie z wystarczającą ilością stołów i krzeseł dla wszystkich uczestników.
• 

• 

• 

• 

Instrukcje:

• � Budowa zegara

1. Powitaj grupę. Facylitator pyta uczestników o ich potrzeby, aby podczas warsztatów czuć
się bezpiecznie, zbierając ich wkład. Ważne jest, aby mówić o nieosądzaniu innych i ich
przekonań oraz o tym, że celem nie jest wszczynanie ideologicznej debaty. Ponadto nie 
ma obowiązku dzielenia się, jeśli ktoś czuje się nieswojo, robiąc to w obecności innych.

4 https://steptohealth.com/5-benefits-of-drawing/
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Wybierz różne „warstwy naszej tożsamości”. Przykłady: narodowość, płeć, orientacja
seksualna, tożsamość zawodowa, religia, kolor skóry, wiek, sytuacja finansowa, język 
ojczysty, poziom studiów, sytuacja rodzinna, sytuacja administracyjna, status zatrudnienia.
Zapoznaj się z pojęciami osobistej niepewności, ponieważ po zajęciach dotyczących tych 

Zastanów się nad kryteriami lub zasadami, które mają zaproponować grupie w sprawie 
karty bezpieczeństwa (karty, której należy przestrzegać, aby uczestnicy czuli się

Pomyśl o szybkim „lodołamaczu”, który możesz uruchomić, zanim zaczniesz ćwiczyć.
Najlepiej wybrać taki, który zachęca do wyrażania indywidualności i zwiększa poziom
adrenaliny, jak te może pomóc uczestnikom poczuć się komfortowo i aktywować mózg.

przekazać, a nie na wydarzeniach zewnętrznych.

Czas trwania: 75 minut

Ilość osób: 4 do max 6 uczestników w wieku od 17 do 30 lat

Materiały: papier kartonowy A2/A3 do narysowania koła zegara i wycięcia; Kolorowe
papiery do kolażu; Czasopisma do kolażu; Markery, długopisy, klej, nożyczki; Zapięcie
do papieru.

tematów możesz przeprowadzić podsumowanie z grupą.

komfortowo i bezpiecznie podczas dzielenia się swoimi opiniami).
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2. Przedstaw kategorie uczestnikom i upewnij się, że są one zrozumiałe dla wszystkich.  

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

1. 

2. 

3. 

Podsumowanie:
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Poproś uczestników, aby wyobrazili sobie siebie w wieku 10 lat i zadali sobie pytanie o
swoją tożsamość: umieść małą wskazówkę na najmniej cenionej tożsamości, a dużą

Poproś uczestników, aby omówili w parach swoje wybory. Czy wybrali tę samą tożsamość?

Powtórz to samo ćwiczenie w wieku 18 lat (gdzie zaczyna się tożsamość zawodowa) 

Każdy uczestnik będzie musiał wybrać 12 tożsamości i umieścić je w miejscu cyfr 

Poproś każdego uczestnika o narysowanie lub wykonanie kolażu, który przedstawia 
każdą tożsamość na zegarze. Pomysł polega na tym, że każdy uczestnik musi mieć swój 

Na koniec poproś uczestników o przymocowanie dwóch wskazówek zegara za pomocą
papierowych zapięć.

Zapewnij czasopisma, klej, kredki i markery

Rozdaj kartki wycięte w formacie kółek

z zegara. Przykład: w miejsce „12” wpiszę „Narodowość”.

własny zegar z umieszczonymi i reprezentowanymi 12 tożsamościami.

Dyskusje

Na koniec poproś uczestników, aby przedstawili siebie w przyszłości (w wieku około 30 lat) 
i poproś ich, aby wskazali, która tożsamość jest ich zdaniem ważniejsza w tym wieku.
Następnie, skoro mówimy o projekcji, jaka byłaby najbardziej ceniona tożsamość, najmniej
ceniona w wieku od 30 lat dla społeczeństwa.

wskazówkę na najbardziej cenionej przez nich tożsamości w tym momencie.

Dlaczego ją wybrali? Poproś ich, aby omówili różnice i podobieństwa.

i w obecnym wieku.

Praca nad tożsamością ewoluuje w czasie i pozwala projektować się na tożsamość, jaką
chciałoby się stać w przyszłości i wiąże się z pojęciem niepewności tożsamości.
Działanie to ma na celu umożliwienie młodym rozpoznanie swojej tożsamości w chwili
obecnej i próby projekcji swojej tożsamości w przyszłości w celu stworzenia poczucia
przynależności i uniknięcia poczucia wykluczenia, które mogłoby motywować proces
radykalizacji.
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Na koniec warsztatu warto zapytać uczestników:

• Jak się czułeś wykonując tę czynność?
Czy odkryłeś coś o sobie i/lub o innych?
Czy czujesz się bardziej pewny swojej tożsamości?

• 

• 

Proponowana ewaluacja:

• 

• 

Przykład: Czy uważasz, że warsztat był dla Ciebie przydatny?

Możliwe pytania:

• Czy czułeś, że możesz swobodnie wyrażać siebie podczas tych warsztatów?

Czy podczas tych warsztatów nauczyłeś się nowych rzeczy?

Czy dobrze się bawiłeś podczas tych warsztatów?

• 

• 
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� 
Poproś wszystkich uczestników, aby wyobrazili sobie linię na podłodze. Po prawej
stronie znajduje się strona odpowiedzi „tak”, po lewej stronie odpowiedzi „nie”, a

Poproś wszystkich, aby pozostali w centrum. Zadawaj pytania tak/nie dotyczące
rozwoju ćwiczenia i powiedz uczestnikom, aby odpowiedzieli, ustawiając się gdzieś na
tej wyimaginowanej linii. Poproś dwie lub trzy osoby, aby wyjaśniły dlaczego.

pośrodku wszystkie możliwości pomiędzy dwiema odpowiedziami.
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Poruszony temat:

Krytyczne myślenie, fałszywe wiadomości i informacje wprowadzające w błąd, aktywne
obywatelstwo, kultury, tożsamość i poczucie przynależności .

Cele kształcenia:

• Praca nad tożsamością jako wiedzą o rzeczywistości i tym, co nas otacza. Umiejętność
zaakceptowania siebie i zmiany, która jest generowana we mnie iw innych.

Praca nad różnorodnością i kontrastem między słowami i terminami w celu
wyeliminowania uprzedzeń i stereotypów z umysłów uczestników oraz stymulowania
powstawania krytycznego myślenia.

Temat aktywnego obywatelstwa: drugi jest inny ode mnie, a tę różnicę trzeba chronić,
bo jest wzbogacająca dla obu stron.

• 

• 
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Medium fotograficzne jest obecne w życiu każdego z nas; wystarczy pomyśleć o telefonach
komórkowych najnowszej generacji, wyposażonych w aparaty o bardzo wysokiej rozdzielczości.
Jego użycie jest teraz natychmiastowe i proste, podobnie jak w przypadku pióra. W ostatnich
dziesięcioleciach szerokie rozpowszechnienie środków technologicznych sprawiło, że fotografia
stała się sposobem na zaznaczenie codziennego życia poprzez „zamrożenie” istotnych

Jednak to, co dla wielu wydaje się prostym aktem archiwizacji, jest w rzeczywistości oknem do
wnętrza tych, którzy fotografowali tę scenę. Właśnie dlatego fotografia jest potężnym 
sposobem na budowanie pomostu między nami a innymi. Na poziomie emocjonalnym 
w fotografii nic nie jest przypadkowe; u podstaw danego ujęcia są bardzo konkretne wybory, 
niezależnie od tego, czy są świadomi, czy nieświadomi. Pragnieniem, które przesuwa wskaźnik 
na przycisku migawki, jest opowiedzenie historii, nawet jeśli stopień świadomości bycia 

Analiza zdjęcia, momentu, w którym fotograf zdecydował się uchwycić, oraz sposobu, w jaki to
.
Kultura obrazów może odbywać się poprzez rekonstrukcję wydarzeń związanych z rozwojem
fotografii i jej upowszechnianiem lub wychodząc z hipotezy, że fotografia stanowi relację między
fotografem a przedmiotem/podmiotem sfotografowany. Kilka badań skupiło się na dwóch
modelach kulturowych, które kierują wykorzystaniem fotografii: pierwszy twierdzi, że opisuje
rzeczywistość i czyni z niej instrument władzy i kontroli, druga traktuje fotografię jako narzędzie 
do eksploracji i poznania kontekstu. Fotografia może być zatem wykorzystywana jako narzędzie 
do odkrywania i rozwijania relacji, ukierunkowując je na osiąganie wspólnych celów.
Fotografowanie to pisanie, rysowanie światłem, ale też powrót chęci przedstawiania
rzeczywistości. 

5. Fotografia i tożsamość

Tło teoretyczne i kontekt:

zrobił, dostarcza głębokiego wglądu w osobowość autora

narratorem może być różny.

momentów.
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Warsztaty wykorzystujące narzędzia cyfrowe, takie jak fototerapia, okazały się szczególnie
skuteczne, jeśli były skierowane do odbiorców cyfrowych. Ponadto, mając na względzie
zapobieganie zjawiskom radykalizacji, wykorzystanie narzędzi cyfrowych pełni podwójną
funkcję. Jest środkiem do natychmiastowego zrozumienia i wykorzystania przez odbiorców, 
a jego stosowanie kierowane przez profesjonalistów, pozwala zaangażować badanych 
w szkolenie i doświadczenie korekcyjne. Cel warsztatu nie jest pedagogiczno-informacyjny, 
lecz formująco- doświadczalny. Niewiele będzie się mówiło o właściwych lub złych 
zachowaniach, jakie należy przyjąć, a będzie dużo miejsca na refleksję nad tym, jak ważne 
jest kultywowanie własnego, indywidualnego wymiaru, aby móc, po rozpoznaniu go w sobie, 
rozpoznawać i doceniać także w innych, a zatem szanować to. Laboratorium nie jest 
przedstawiane jako pojęciowa ścieżka, której należy się nauczyć, ale raczej jako punkt wyjścia 
do refleksji i przewodnik w pracy nad sobą. Zapewnione narzędzia to możliwość budowania 
dobrej relacji z cudzą myślą i doświadczania nowego poziomu komunikacji między jednostkami 
w związkach. Poznawanie własnego wizerunku, wizerunku innych i otaczającego nas świata 
pozwala nie tylko zwiększenie dialog z samym sobą, ale także wzbogacenie go o inny i twórczy 
język i gramatykę. Przeżywanie tego doświadczenia z pomocą profesjonalistów pozwala 
uczestnikom na świadomą refleksję nad tym, czego doświadczają, docierając do obszarów 
świadomości, dla których środki werbalne mogą okazać się niewystarczające, szczególnie 
w przypadku osób zaangażowanych w osobistą podróż odkrywania cudzych świat.

Od najdawniejszych czasów człowiek „fotografował rzeczywistość” poprzez rysowanie, 
próbując zapanować nad rzeczywistością: nakreślenie wizerunku zwierzęcia przed 
polowaniem na nie oznaczało dla myśliwego zdobycie nad nim władzy. Niektórzy uczeni 
uważają, że prymitywny człowiek był już w stanie zaobserwować zjawisko fizyczne, przez 
które światło przechodząc przez otwór w jaskini odtwarzało obraz postaci, który był zgodny 
ze źródłem światła. Jest to zasada działania camera obscura, rozumianej jako odwrócony 
obraz utworzony przez promienie słoneczne przechodzące przez otwór w ciemnym 
pomieszczeniu. Badania nad tą zasadą, odkryte w V wieku p.n.e., będą kontynuowane przez 
wieki, aż do 1839 roku, w którym umownie datuje się narodziny fotografii we Francji. Przez 
lata, od tamtego pamiętnego 1839 roku, następowały niezliczone postępy: aparaty 
fotograficzne stają się coraz bardziej poręczne i gotowe do użycia, a jednocześnie fotograf 
zaczyna być „niezauważony”, aby uchwycić to, co go interesuje w tym samym czasie, 
w którym to się dzieje . Fotografia jawi się w ten sposób jako narzędzie informacji i poznania 
bardzo odmiennych rzeczywistości i staje się bardziej oczywiste, że obrazy opowiadają 
określoną wizję autora i mówią o relacji między fotografem a fotografowanym podmiotem. 
Jak przekonuje fotografka Gisèle Freund w Photography and Society (1974), obrazy wykonane 
aparatem nie pokazują rzeczywistości, ale są ściśle powiązane ze sposobem widzenia 
fotografa i potrzebami jego klientów. Począwszy od lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 
XX wieku przyspieszenie technologiczne, które doprowadziło, jak już wspomniano, do rozwoju 
smartfonów i urządzeń zdolnych do wykonywania „prawie” profesjonalnych zdjęć, zmieniło 
również sposób pojmowania i wykorzystywania fotografii jako użytecznego narzędzie do 
rozwijania relacji, eksperymentowania z alternatywami dla kontroli. Fotografia w tym sensie 
może być wykorzystana do przemyślenia swoich pasji i zintegrowania ich z własną pracą lub 
kontekstem życia, analizując ich pochodzenie, rozwój i kulturę. Może zatem prowadzić do tego, 
że zaangażowane osoby stają się protagonistami swoich emocji i działań, działając w pierwszej 
osobie w relacjach, w których uczestniczą i interweniują.

Podejście artystyczne, opis i korzyści:
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Zajęcia nieformalne oparte na podejściu 
artystycznym i twórczym  

• 

• 

• 

Zajęcia nieformalne oparte na podejściu
artystycznym i twórczym.  

• Czas trwania: 1- 30 do 2 godzin 
w ciągu trzech dni.

• Liczba osób: działanie jest otwarte 
dla wszystkich i nie przewiduje 
maksymalnej liczby uczestników.

• Potrzebne materiały lub platformy: 
Do materiałów potrzebny jest tylko 
smartfon do zdjęć i autoportretów.  

Rodzaj platformy nie jest istotny, 
ponieważ ćwiczenie nie wymaga użycia
cyfrowych narzędzi ułatwiających, 
a jedynie kamery wideo, która będzie 
obecna nawet z daleka. Platformą, która 
zostanie użyta może być zoom, meet 
lub skype.

53

Wychodzenie od niewerbalnych środków wyrazu może być zatem ważnym ogniwem 
edukującym uczestników warsztatów w zakresie rozpoznawania, zarządzania 
i doświadczania  swoich emocji.

Pierwszego dnia uczestnicy zostaną
poproszeni o zaprezentowanie się przed
aparatem w celu wykonania portretu
mającego na celu zarówno "przełamanie 
lodów", jak i ustalenie punktu wyjścia dla

Podejście cyfrowe, opis i korzyści:

Jak już wspomniano, pojawienie się na rynku fotografii cyfrowej, a w szczególności 
smartfonów z wbudowanymi aparatami, miało duże znaczenie w kulturze obrazu. Fotografia 
stała się dostępna dla wszystkich; liczba fotografów-amatorów wzrosła wraz z możliwością 
dzielenia się swoimi zdjęciami. Internet, smartfony, aplikacje i portale społecznościowe 
przyczyniły się do zmiany sposobu myślenia o fotografii: dziś wydaje się, że „wszyscy jesteśmy 
trochę fotografami”. Coraz szybsze i wydajniejsze narzędzia postprodukcji pozwalają także 
korygować błędy popełnione w fazie zdjęciowej oraz zmieniać, a czasem zniekształcać sens 

Tak więc technologia cyfrowa może być zasobem, którym należy zarządzać i nim zarządzać.

obrazu (a tym samym swoją tożsamość).

Czas trwania: 1 - 30 do 2 godzin 

Liczba osób: działanie jest otwarte dla 
w s z y s t k i c h  i  n i e  p r z e w i d u j e 
maksymalnej l iczby uczestników. 
Podczas pierwszego dnia spotkania 
u c ze s t n i c y  zo s t a n ą  p o p ro s ze n i 
o wybranie partnera i ułożenie się 
w pary,  twarzą do siebie. Taki podział 
pozostanie przez wszystkie trzy randki.
Potrzebne materiały: Refleks,Polaroid, 
film natychmiastowy, smartfony.

Ustawienia offline 
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w ciągu trzech dni.

Opis działania w krokach:

proponowanych doświadczeń.

Ustawienia online 

Opis działania w krokach:

Pierwszego dnia uczestnicy zostaną 
poproszeni o przedstawienie siebie przed 
aparatem fotograficznym. Równocześnie 
z warsztatem o obecności, zostaną 
poproszeni o wykonanie  maksymalnie 
pięciu wybranych przez siebie zdjęć,



Podsumowanie:

Na zakończenie warsztatów przewidziana
jest chwila dyskusji, aby porozmawiać 
o  p r z e p ro w a d z o n yc h  d z i a ł a n i a c h
artystycznych, od emocjonalnego punktu
widzenia do bardziej konceptualnego.
Na zakończenie zostaną poproszeni 
o wskazanie znaczącego słowa na temat
przeżytego doświadczenia.
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Następnie zostaną utworzone pary, 
a uczestnicy staną naprzeciwko siebie 
i zostaną poproszeni o poznanie, poprzez 
dotyk, osoby stojącej przed nimi. Po kolei. 
Najpierw jedna, potem druga. Podczas 
tego działania zostaną sfotografowani. 
Ta prosta czynność jest eksploracją bytu 
drugiego, doświadczeniem poza własną
podmiotowością utrwaloną przez gest, 

Podczas drugiego spotkania, zdjęcia 
wykonane podczas pierwszego dnia 
z o s t a n ą  p o k a z a n e  u c z e s t n i k o m .
Wyświetlone z nadanymi przeze mnie
tytułami, które zawierają sprzeczne 
słowa w stosunku do obrazu, aby 
pokazać, jak obraz i związane z nim słowo 
mogą być wszystkim i przeciwieństwem
wszystkiego. Ćwiczenie to uwalnia umysł
od  uprzedzeń,  założeń i  pomaga

N a  t r z e c i m  s p o t k a n i u  z o s t a n ą
wykonane inne zdjęcia portretowe
dwoma różnymi aparatami. Celem jest
umieszczenie ich w obecności nowej
tożsamości po doświadczeniu. Zdjęcia
p o l a ro i d owe  zo s t a n ą  p r ze ka z a n e
u c z e s t n i ko m ,  a by  p o z o s t a w i ć  i m

a nie przez słowa.

zrozumieć nieporozumienia.

namacalną pamiątkę.

Drugiego dnia  wszystkie zdjęcia, 
zarówno te w obecności, jak i te online, 
będą porównywane z zafałszowanymi 
podpisami niż rzeczywista "intencja" 
zdjęć. Będą więc podlegały porównaniu 

Trzec iego dnia ,  na  zakończen ie 
warsztatu, zostanie zrealizowany 
autoportret, tak aby oddać nowy 
"kawałek" swojej tożsamości również 
uczestnikom w sieci. W tej części praca 
jest powiązana z końcowym rezultatem 
warsztatów rzeźb iarsk ich .  Czy l i 
autoportret z namacalną częścią tego, 
czego nauczyli się podczas tych trzech 

reprezentujących tyle samo stanów 
umysłu. Zdjęcie to zostanie wysłane 
przed zakończeniem pierwszego dnia 
warsztatów.

Podsumowanie:

Na zakończenie warsztatów przewidziana 
jest chwila dyskusji, aby porozmawiać 
o  p r z e p ro w a d z o n yc h  d z i a ł a n i a c h 
artystycznych, od emocjonalnego punktu 
widzenia do bardziej konceptualnego.
Na zakończenie uczestnicy zostaną 
poproszeni o wskazanie znaczącego 
s ł o w a  n a  t e m a t  p r z e ż y t e g o 
doświadczenia.

z całą grupą.

dni.
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pod koniec kursu uczestnicy będą musieli opracować autobiografię poznawczą dotyczącą
aktywności pracy grupowej i indywidualnej. Autobiografia poznawcza będzie administrowana 
za pośrednictwem formularza Google i będzie miała na celu umożliwienie zarówno 
uczestnikom oceny ich udziału pod względem informacji zwrotnej i znaczącej nauki, jak 
i organizatorom zweryfikowanie skuteczności proponowanego formatu.
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Materiały wspierające i bilbliografia

Proponowana ewaluacja
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Zdjęcie opisujące działania

Zdjęcie opisujące działania

D
Z

IA
ŁA

N
IA



Krytyczne myślenie, aktywne obywatelstwo, kultury, tożsamość i poczucie przynależności

• Celem warsztatów artystycznych jest wzajemne poznanie się za pomocą różnych
środków wyrazu. Poznanie się poprzez poznanie się, obserwowanie różnic fizycznych,
które nas różnicują, podkreślając mocne strony, a nie wady, pomaga uniknąć
radykalizacji jednostki, która zawsze będzie czuła się częścią czegoś większego, ale bez

Bycie „osobą towarzyską”, aby przeciwstawić się silnemu indywidualizmowi 
i oportunizmowi. Z pewnością doceniając wartość innych ludzi i znając cechy, które czynią 

Rozwój empatii. Nawiązywanie kontaktu z innymi i ich emocjami, możliwość łączenia się
z nimi poprzez reprodukcję artystyczną i rzeźbę.  

• 

• 
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W 2006 roku UNESCO zorganizowało pierwszą Światową Konferencję Edukacji Artystycznej 
w Lizbonie. Efektem prac Konferencji jest Mapa Drogowa Edukacji Artystycznej, dokument 
mający na celu promowanie wspólnego rozumienia przez wszystkich aktorów wagi edukacji 

Sztuka pozwala nam kształcić myśl, która jest w stanie „myśleć bez zamykania pojęć,
przełamywać zamknięte sfery, przywracać artykulacje między tym, co rozłączne, dążyć do
zrozumienia wielowymiarowości, myśleć pojedynczo, lokalność, czasowość, aby nigdy nie
zapominać o całości integrujących” (Morin, 1995, s. 35). Aby sfinalizować tę koncepcję, w
ramach tematu uczenia się i włączenia, potrzebne jest podejście systemowe, które zajmuje się 
kwestią potrzeby osiągalnego nauczania, które odchodzi od praktyk analitycznych w celu
skupienia się na całości i na poszczególnych częściach, w Wizja Gestalt, w której całość jest 
czymś więcej niż sumą części. Jak stwierdza Francesca Salis, z tej perspektywy należy rozpocząć 
uważną refleksję nad złożonymi reprezentacjami należącymi do splotu powiązanych, ale różnych 
ról, z których każda ma osobliwe indywidualne postrzeganie siebie, rzeczywistości, zawodu lub 

Proces artystyczny i inkluzywny proces edukacyjny spotykają się na poziomie doświadczenia,
odnoszącego się do osoby, rzeczywistości i jej znaczenia, jak stwierdza John Dewey w Art and
Education, w którym umieszcza naturę ludzkiego doświadczenia splecioną z naturą i
środowiskiem społecznym : sztuka i doświadczenie estetyczne „intensyfikują i wzbogacają 
nasze ogólne doświadczenie, sprawiając, że przezwyciężamy różne rodzaje kontrastów lub 

Tworzenie Sztuki to sposób na utrzymywanie kontaktu z samym sobą, odczuwanie swoich
potrzeb i przekazywanie ich, ważne jest implikowanie ze strony pedagogicznej: wykorzystanie
Sztuki do harmonizowania Innego i dążenie do Jego włączenia społecznego, patrzenie na Sztukę
jako na wehikuł nowych możliwości i połączeń, inkluzywna inspiracja w podwójnej roli tłumacza
złożonej rzeczywistości i jej własnej złożoności. 

6. Działania z rzeźbą

Poruszony temat:

Cele kształcenia:

Tło teoretyczne i kontekt:

utraty siebie .

ich innymi, ale wyjątkowymi, byłoby to łatwiejsze.

roli, świat.

podziałów, które czasami pojawiają się w procesie doświadczania”.
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artystycznej i jej zasadniczej roli w podnoszeniu jakości kształcenia.



Podejście, które zamierzamy zastosować, ma charakter rzeźbiarski, aby móc poradzić sobie 
z nieistniejącym materiałem, który zaczyna tworzyć trójwymiarowy kształt. Korzyści płynące 
z tworzenia trójwymiarowego opracowania to: - możliwość dzielenia się doświadczeniem
tworzenia we wszystkich trzech wymiarach, pozwalająca na całkowite zanurzenie się 
w opracowania - zbliżając się do techniki odlewu ciała, można poznać lepiej „Naszą przestrzeń”
(rozumianą jako nasze ciało) i odnoszą się do otaczającej przestrzeni, uzyskując wrażenie 
nas samych, że zajmujemy miejsce w przestrzeni.

Nie ma potrzeby korzystania z materiału cyfrowego, aby zrealizować artystyczną 
interwencję poprzez rzeźbę. To chyba jedna z najpiękniejszych rzeczy w świecie sztuki, jaką 
osiąga się niezależnie od świata cyfrowego, który jednak staje się zasobem do dzielenia się 

Internet staje się więc siecią zatruwania doświadczeń i pozwalania na skażenie siebie, 
niezależnie od braku fizycznego kontaktu z tym, co się robi. Dlatego jest to narzędzie do 
poznawania i przekazywania tego, czego się uczysz, robiąc.

Zajęcia nieformalne oparte na podejściu
artystycznym i twórczym. 

Czas trwania: 1 i 30 do 2 godzin na trzy 
dni, plus ostatnia na podsumowanie i
ewaluację.

Liczba osób: ćwiczenie jest otwarte dla 
wszystkich i nie obejmuje maksymalnej 

 Podczas pierwszego dnia spotkania
u c z e s t n i c y  z o s t a n ą  p o p r o s z e n i 
o wybranie partnera i ułożenie się w pary, 
twarzą do siebie. Taki podział pozostanie 
przez wszystkie trzy terminy.

Czas trwania: 1 i 30 do 2 godzin na trzy
dni, plus ostatnia na podsumowanie
i ewaluację.  

58

W szczególności rzeźba, wchodząc w bezpośredni kontakt z materiałem, pozwala kształtować 

Doświadczenie, kreatywność, zdolności manualne jako chwile refleksji nad sobą, nad innym 
przed sobą i nad swoją rolą w świecie.

materiał zgodnie z własnymi emocjami i własnymi przeżyciami. 

Podejście artystyczne, opis i korzyści:

Podejście cyfrowe, opis i korzyści:

i wymiany.

Ustawienia offline 

liczby uczestników.
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Ustawienia online 

Zajęcia nieformalne oparte na podejściu
artystycznym i twórczym. 

Liczba osób: ćwiczenie jest otwarte dla 
wszystkich i nie obejmuje maksymalnej 

liczby uczestników.



Potrzebne materiały: woda, gips i gaza.
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Pierwszego dnia spotkania poprosimy 
u c z e s t n i k ó w  o  w y b r a n i e  p a r t n e r a 
i ustawienie się w parach, naprzeciw siebie. 
W ten sposób poprosimy ich, aby wybrali 
przed sobą część ciała partnera. Część, 
którą lubi najbardziej lub która według 
nich najlepiej go reprezentuje. Wtedy będą 
mogli się lepiej poznać, przyjrzeć się 
szczegółom. Dodaj kolejny element do ich
tożsamości nigdy nie widzianej, a przede 
wszystkim opracowanej przez kogoś innego. 
Po wybraniu odpowiedniej części ciała 
(może to być ręka, klatka piersiowa, noga 
lub twarz itp.) przejdziemy do wykonania 
odlewu tej części z gazy w prążki. Operacja 
ta stymuluje współpracę między stronami, 
ponieważ jedna z nich będzie musiała 
pozostać tak nieruchoma, jak to możliwe, 
p o d c z a s  g d y  d r u g a  w y k o n a  f o r m ę 
zainteresowanej części. Daj się dotknąć, 
niech inna osoba przybierze kształt 
własnego ciała. Pozwalanie mu na to jest
g e s t e m  d z i e l e n i a  s i ę ,  w s p ó l n e g o 
studiowania ze sobą iz drugim. Poznawanie 

Drugiego dnia będziemy kontynuować 
formowanie ciał  ( jeśl i  to konieczne) 
i w międzyczasie zastanowimy się nad 
konkretną kompozycją tych części, aby 
u f o r m o w a ć  p o j e d y n c z ą  j e d n o s t k ę 
utworzoną z części każdego ciała. Każdy 
włożył kawałek siebie, aby zrobić coś
większego. Montaż elementów będzie 
w y k o n y w a n y  p r z e z  z s z y c i e  t y c h 
elementów gipsowych bawełnianą nicią. 
Drut symbolizuje ścieżkę, którą podążają, 
która łączy ich razem, tworząc mocną 

Opis czynności w krokach:

się nawzajem.

spoinę. Nić zszywa relacje i rany.

D
Z

IA
ŁA

N
IA

Prosimy uczestników, którzy śledzą nas
online, aby zdobyli to, co jest im
potrzebne, aby móc dreptać po jednej 
lub kilku częściach ciała, a następnie móc 
je pokolorować i ozdobić wewnątrz tym, 
co chcą (jeśli będą mogli pracować 
w parach, mogą się nawzajem odlewać). 
To działanie będzie rozłożone na dwa 
pierwsze dni. Po zakończeniu będą mogli 
wysłać ją do kogo tylko zechcą między 
uczestnikami połączonymi online (lub 
wymienić się z partnerem, jeśli to 
możliwe), aby pobudzić dyskusję i temat 
"oddania" części nas, co niestety trudno 
osiągnąć na odległość.

Potrzebne materiały lub platformy:
m a t e r i a ł e m  j e s t  m o d e l i n a .
Rodzaj platformy nie jest istotny,
ponieważ ćwiczenie nie wymaga użycia
narzędzi cyfrowych, a jedynie kamery
wideo, która musi być obecna nawet 
w dużej odległości. Platformą do
wykorzystania może być zoom, meet 
lub skype.

Opis czynności w krokach:



Trzeciego dnia uczniowie będą mieli do 
dyspozycji dwie części tego konkretnego 
ludzkiego ciała i będą mogli umieścić w nim 
to, co ich pasjonuje, mały charakterystyczny 
znak, który może wahać się od prostego 
słowa do przedmiotu lub zdjęcie lub frazę, 
cokolwiek czują, że należy do nich. Po 
zebraniu przedmiotów konieczne będzie 
zamknięcie formy, połączenie dwóch części, 
przedniej i tylnej, i zobaczenie ich razem. 
W ten sposób na zewnątrz zobaczymy
tylko biały odcień, ale w środku jest on 
pełen kolorów, myśli i esencji. Jak rzeczy, 
których zazdrośnie strzeżemy w sobie.

Na zakończenie warsztatów przewidziana 
jest chwila dyskusji, aby opowiedzieć o
realizowanych działaniach artystycznych, 
o d  e m o c j o n a l n e g o  d o  b a r d z i e j 

Podsumowując, zostaną poproszeni 
o zidentyfikowanie znaczącego słowa 
na temat przeżytego doświadczenia.
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Podsumowanie:

konceptualnego punktu widzenia.
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Na zakończenie warsztatów przewidziana
jest chwila dyskusji, aby porozmawiać o
p r z e p r o w a d z o n y c h  d z i a ł a n i a c h 
artystycznych,  od punktu widzenia
emocjonalnego do bardziej konceptualnego.
Na zakończenie zostaną poproszeni 
o żywe doświadczenie

Podsumowanie:



Dallari M., Francucci C. (1998) L’esperienza pedagogica dell’arte. Firenze: La Nuova Italia.

Dewey J., (1995). Arte come esperienza, Italian translation Maltese, Firenze: la Nuova Italia. 
(p.15).

Franco Restaino, Dewey: l’estetica pragmatistico�naturalistica, in Storia dell’estetica mo -
derna, UTET, Torino, 1991, p.248.

Francesca Salis, Disabilità Cognitiva e Narrazione, 2016, Eanicia edizioni.

Unesco. (2006). Road Map per l’Educazione Artistica. Italian version. Lisbona. Available on 

the website https://www.istruzione.it/archivio/web/istruzione/dg-affari- internazionali/
agenda_seul/as_progetti.1.html.

Na zakończenie kursu uczestnicy LTTA będą musieli opracować autobiografię poznawczą 
dotyczącą aktywności pracy grupowej i indywidualnej. Autobiografia poznawcza będzie 
administrowana za pośrednictwem formularza Google i będzie miała na celu umożliwienie 
zarówno uczestnikom oceny ich udziału pod względem informacji zwrotnej i znaczącej nauki, 
jak i organizatorom zweryfikowanie skuteczności proponowanego formatu.
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Materiały wspierające i bilbliografia:

Proponowana ewaluacja:
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Zdjęcie opisujące działania:

Zdjęcie opisujące działania:
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 Krytyczne myślenie, kultury, tożsamość i poczucie przynależności

• Cele kształcenia:
Umiejętność kierowania impulsywnym zachowaniem.
Przejmowanie kontroli nad własnym życiem.
Współpraca i praca zespołowa.
Tworzenie, a nie konsumpcja.
Aktywne obywatelstwo
Dostęp do wyobraźni.
Wykorzystywanie informacji.

• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

W praktyce teatralnej zachęcamy do wyrażania i kierowania impulsywnych reakcji i zachowań.
Pokazujemy, jak okiełznać i wykorzystać spontaniczność i błyskawiczną ekspresję. Młodzi
ludzie są zachęcani do wykorzystywania swoich uczuć i impulsów do tworzenia
improwizowanych i wymyślonych przedstawień w bezpiecznym i zachęcającym otoczeniu.
Przyzwyczajają się do kierowania nagłych uczuć, silnych reakcji, odpowiedzi na bodźce
zewnętrzne w sposób zdrowy i nieagresywny.

Aktywne zaangażowanie uczestników w zajęcia teoretyczne i praktyczne poprzez zajęcia
pozaformalne, działania twórcze i artystyczne, zajęcia integracyjne;

• 

• 

• 

• 
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Uczenie się włączające i oparte na współpracy: uczestnicy będą aktywnie zaangażowani 
w proces uczenia się; współpraca między uczestnikami była wspierana poprzez pracę 
grupową i interakcję oraz stymulowana podczas całego programu szkoleniowego;
Partnerskie uczenie się: uczestnicy będą zachęcani do dzielenia się swoją wiedzą,
doświadczeniami i pomysłami nie tylko podczas zajęć, ale także w nieformalnych 

Uczenie się przez sztukę: sztuka będzie wykorzystywana jako narzędzie do wspierania
dialogu międzykulturowego i zapobiegania powstawaniu radykalnych pomysłów: dzięki
warsztatom artystycznym uczestnicy mieli okazję bezpośrednio doświadczyć metodologii
uczenia się pozaformalnego i wykorzystania różnych formy sztuki zapobiegające 

Kreatywne myślenie: razem ze sztuką ta metodologia będzie stosowana podczas całego
ćwiczenia. Pomoże uczestnikom znaleźć innowacyjne rozwiązania problemów związanych 

7. Dramat jako narzędzie do walki z radykalizacją

Poruszony temat:

Tło teoretyczne i kontekst:

Główne podejścia metodologiczne będą oparte na:

Technologia Open Space: interaktywna metoda, która pozwoliła uczestnikom dzielić się
pomysłami i możliwe sposoby rozpoczęcia lub kontynuowania współpracy, wykorzystując 
przestrzeń jako kreatywne narzędzie do dzielenia się pomysłami, opracowywania propozycji 
i maksymalizacji czasu.

wzrostowi radykalizacji

momentach

z radykalizacją, dialogiem międzykulturowym i włączeniem społecznym.
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Działalność pozaformalna oparta na podejściu artystycznym i kreatywnym

• Czas trwania - 5 dni warsztatów
Liczba osób – ćwiczenie jest otwarte dla wszystkich i nie obejmuje maksymalnej liczby
uczestników
Potrzebne materiały: tkaniny, papier, farby, flipchart

• 

• 

Opis czynności w krokach:

Pierwszy dzień będzie poświęcony Podejściu Wzajemnej Maieutycznej (RMA). Uczestnicy
będą mieli okazję zapoznać się z metodologią RMA i zapoznać się z nową techniką, która
promuje zrozumienie międzykulturowe i dialog demokratyczny. Warsztaty RMA przydadzą 
się zidentyfikować konkretne problemy i podejścia do wdrożenia w każdym własnym
kontekście, najlepiej podsumowując poprzednie sesje i przygotowując grunt pod inne

Po przyswojeniu tego podejścia uczestnicy mogą stworzyć nowe środowisko integracji 
i równych szans dla młodych ludzi, z którymi pracują, oraz zagrożonych radykalizacją.
Drugiego dnia uczestnicy zostaną uformowani w dwie grupy, zgodnie z ich zainteresowaniami: 
Teatr Uciśnionych i Sztuk Wizualnych. Ideą organizacji tych 2 warsztatów jest to, że korzystanie 
z różnych form sztuki może być innowacyjnym sposobem wzmocnienia dialogu 
międzykulturowego wśród młodych ludzi i promowania integracji młodych ludzi zagrożonych 

Trzeciego dnia - grupa zostanie zapoznana z historią Teatru Uciśnionych i Teatru Forum,

Poprzez zbiorową refleksję i sesję kreatywnego pisania uczestnicy opracują historię, którą
chcą stworzyć dla swojego występu, głównych bohaterów i sposób, w jaki mogą uwzględnić

Grupa skupi się na pracy z tematami wykluczenia społecznego, dyskryminacji, zrozumienia
międzyreligijnego poprzez historie migrantów, uchodźców i osób znajdujących się w

Dzień czwarty – próby teatralne i przygotowanie kostiumów. Młodzież dostanie wszystkie

Piąty dzień - FINAL PERFORMANCE młodzież zaprezentuje się w miejscu publicznym (na placu 
lub sali publicznej) dla uczestników projektu i dla mieszkańców.
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Dramat to niesamowite narzędzie, dyscyplina, która zmusza twórców do nieszablonowego
myślenia, opowiedzenia historii i wyjścia poza świat „sztuki performatywnej”, aby akcja się
wydarzyła. Podczas dramy warsztaty będą promować dialog międzykulturowy i rozwijać 
umiejętności młodzieży w zakresie przekazywania wartości wolności, tolerancji, demokracji 

Pracownicy młodzieżowi odgrywają obecnie ważną rolę we wzmacnianiu i angażowaniu
młodzieży w aktywne obywatelstwo oraz w przekazywaniu tych wartości marginalizowanym
młodym ludziom, przy jednoczesnym wzmacnianiu ich poczucia przynależności do wspólnej
społeczności.

Podejście artystyczne, opis i korzyści:

i poszanowania praw człowieka.

Ustawinia offline

warsztaty projektu. 

radykalizacją.

począwszy od twórczości A. Boala.

idee radykalizacji.

niekorzystnej sytuacji. Grupa zaprojektuje również kostiumy.

materiały potrzebne do przygotowania kostiumów: tkaniny, papier, farby.
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Na zakończenie warsztatów przewidziana jest chwila dyskusji, aby opowiedzieć o
realizowanych działaniach artystycznych, od emocjonalnego do bardziej konceptualnego
punktu widzenia. Podsumowując, zostaną poproszeni o zidentyfikowanie znaczącego słowa 
na temat przeżytego doświadczenia.  

Augusto Boal Theatre of the Oppressed (London: Pluto Press, 1979)
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Ocena doświadczeń uczestników w zakresie działań prowadzonych na szkoleniu, ale także
ich czasu wolnego i doświadczenia goszczącego, będzie odbywać się zarówno w sposób

Na co dzień, po zakończeniu warsztatów, uczestnicy zostaną podzieleni na małe grupy, aby
w bardziej kreatywny sposób ocenić swoje codzienne doświadczenia, wykorzystując głównie
wizualne metody ewaluacji grupowej. Korzystając z flipchartu z narysowaną na nim górą,
każda osoba zaprezentuje swoją pozycję w innej części góry. Koordynator, trenerzy i personel
pomocniczy zaprezentują się podczas ewaluacji w celu zadawania pytań i robienia notatek

Podsumowanie:

Materiały wspierające i bilbliografia:

Proponowana ewaluacja:

formalny, jak i pozaformalny.

na temat tego, co należy poprawić oraz ich sugestii.
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Zdjęcie opisujące działania

Zdjęcie opisujące działania
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Krytyczne myślenie Fałszywe wiadomości i informacje wprowadzające w błąd Prawa 
człowieka Aktywne obywatelstwo Kultura, tożsamość i poczucie przynależności  

• 

• 
• 

• 
• 

Fotografia zaangażowania społecznego - prace, które eksplorują lub realizują społeczny 
wymiar wspólnego przedsięwzięcia, zacierają problematykę autorstwa, przekraczają granice 
społeczne i angażują uczestników na okres od dni do miesięcy, a nawet lat. TOM FINKLEPEARL 
„Co zrobiliśmy” (2013)

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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8. “Gadające głowy”

Poruszony temat:

Cele kształcenia:

Tło teoretyczne i kontekst:

Rozwój krytycznego myślenia
Odejście od fałszywych wiadomości i wprowadzających w błąd informacji
Poszanowanie praw człowieka
Bardziej aktywne obywatelstwo
Społeczne wykorzystanie sztuki w celu oddania głosu klasom pracującym 
i marginalizowanym kobietom.

Walter Benjamin: „znacznie większa liczba uczestników zmieniała sposób uczestnictwa”

Jacques Ranciere: „fotografia jako akt partycypacyjny i polityczny. Zarówno partycypacja, 
jak i polityczna forma fotografii to główne społecznie zaangażowane praktyki artystyczne, 

Ariella Azoulay: „fotografia nigdy nie jest tylko realizacją z góry ustalonego planu czy 
wizji  jednego autora, ale raczej wynikiem spotkania (umowa społeczna)”.

W dokumencie wykonanym w formie sondy, utrzymanym - jak sugeruje tytuł - w poetyce
"gadających głów" Krzysztof Kieślowski zadaje swoim bohaterom w wieku od jednego 
do stu lat proste pytania: "Kim jesteś?" , "Co byś chciał?”

Teorie fotografii o fotografii zaangażowanej społecznie:

które mają wspólne cele – demokrację deliberatywną i etykę dyskursu”

„Gadające głowy”, reż. Krzysztof Kieślowski*

"W Talking Heads ludzie rozmawiają do kamery o przemożnej potrzebie wolności, 
demokracji i szacunku dla ludzi, którą odczuwają w 1980 roku, kiedy powstał film" 
- słusznie stwierdza Mikołaj Jazdon w swojej książce "Dokumenty Kieślowski" 
(Poznań 2002). , s. 126). )

• 
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Opis kroków krok po kroku

Zajęcia nieformalne oparte na podejściu
artystycznym i twórczym
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* (ur. 27 czerwca 1941 w Warszawie, zm. 13 marca 1996 ibid.) – polski reżyser i scenarzysta filmowy, 

przedstawiciel nurtu znanego jako kino moralnego niepokoju, kawaler Orderu Sztuki i Literatury. Karierę 

reżyserską zaczynał jako dokumentalista (Życiorys, Z punktu widzenia nocnego portiera), ale z czasem 

zaangażował się w realizację filmów fabularnych. Sporadycznie występował także jako reżyser teatralny. 

Na jego wczesną twórczość fabularną składały się filmy ukazujące ówczesną rzeczywistość Polski (Personel, 

Blizna, Amator, Blind). Następnie, za sprawą prawnika i scenarzysty Krzysztofa Piesiewicza – późniejszego 

stałego współpracownika – zwrócił się w stronę motywów metafizycznych. Jego twórczość została 

wzbogacona o filmy psychologiczne o tematyce moralnej i egzystencjalnej (serial telewizyjny Dekalog, 

Podwójne życie Weroniki, trylogia Trzy kolory). Zmieniła się również estetyka. O ile wczesną fazę twórczości 

Kieślowskiego cechowała asceza formalna, podobna do dokumentów, o tyle fazę późną charakteryzowały 

wyrafinowane zabiegi wizualne. Otrzymał liczne nagrody na międzynarodowych festiwalach, m.in. Grand Prix 

MFF w Mannheim (1975), Złoty Medal MFF w Moskwie (1979), Europejska Nagroda Filmowa „Felix” (1988),

Złoty Lew na MFF w Wenecji (1993) oraz Nagroda Główna „Air Canada” w Vancouver MFF (1994). Dwukrotnie 

został nagrodzony Złotymi Lwami na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych (1979, 1988). Wielokrotnie 

odznaczany nagrodą FIPRESCI (1979, 1988, 1989,1991). Jego wpływy dotknęły takich reżyserów jak: Jerzy 

Stuhr, Tom Tykwer, Grzegorz Zgliński, Abbas Kiarostami.

Podejście artystyczne, opis i korzyści:

Ustawinia offline

Czas trwania - 2 godziny, 2 razy w tygodniu, 
projekt może trwać miesiąc lub rok

Ilość osób - 4-8, lat 14-18 lat

Niezbędne materiały - aparaty cyfrowe, 
telefony, instax
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Creative Approach to kurs, który poprowadzi młodzież przez wszystkie narzędzia 
potrzebne do poszerzenia kreatywności i podniesienia jakości obrazu. Aparaty fotograficzne 
są tylko narzędziami ekspresji, eksploracji i dokumentacji. Często jednak coś dzieje się 
z procesem. Blokady kreatywności sprawiają, że fotografowie czują się pozbawieni inspiracji, 
pomysłów i nie wiedzą, jak wyjść z nałogu. Ten warsztat sprawi, że zaczniesz myśleć 
o nowych możliwościach, fotografować używając innych technik, przekraczając strefę 
komfortu i napinając mięśnie twórcze w nowy, zabawny sposób.

Ustawienia online 

Zajęcia nieformalne oparte na podejściu
artystycznym i twórczym

Na pierwszych zajęciach poznajemy się
nawzajem. Zamierzamy zainteresować 
się, o doświadczeniach z fotografią 
(które nie są wymagane na zajęciach), 
o odpowiednim nastawieniu do zajęć. 
Prowadzący odpowiada również na te 
same pytania, które zadaje student.

Opis kroków krok po kroku

Czas trwania - 2 godziny, 2 razy w tygodniu, 
projekt może trwać miesiąc lub rok

Ilość osób - 4-8, lat 14-18 lat

Niezbędne materiały - aparaty cyfrowe, 
telefony, instax

Na pierwszych zajęciach poznajemy się
nawzajem. Zamierzamy zainteresować 
się, o doświadczeniach z fotografią 
(które nie są wymagane na zajęciach), 
o odpowiednim nastawieniu do zajęć. 
Prowadzący odpowiada również na te 
same pytania, które zadaje student.
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Prezentacja projektów związanych z
tematem konsultacji, m.in. "Portrety i
marzenia" Wendy Ewald, Anna Hartman
-Ksycińska W poszukiwaniu tożsamości,
"Rineke Dijkstra: Retrospektive". Po lub 
w trakcie prezentacji projektów dobrze 
jest zadać każdemu uczniowi pytanie: 
Co widzi? Takie proste i bezpośrednie 
pytanie często otwiera nowe. Każdy 
uczeń może zupełnie inaczej spojrzeć na 
sam obraz. Taki sposób widzenia uczy, 
że oglądamy fotografie nie tylko poprzez 
zmysł  wzroku,  a le  także poprzez 
kontekst kulturowy i społeczny, wiedzę 

Na kolejnych zajęciach oglądamy lub
ro z m a w i a m y  o  f i l m i e  K r z y s z t o f a 
K i e ś l o w s k i e g o  " G a d a j ą c e  g ł o w y ". 
Uczestnicy proszeni są o sfotografowanie 
trzech pytań: Kim jestem? "Co jest 
najważniejsze w moim życiu" "Co myślę 

W zależności od rozmów i zaangażowania 
te trzy pytania mogą być rozłożone na 
kolejne dni. Ważne jest, aby każdy 
z uczestników miał aparat fotograficzny
i przyniósł zdjęcia związane z danym 
zadaniem na kolejne zajęcia. Prowadzący 
robi zdjęcia i wspólnie je omawiamy.

Gdy odpowiedzi na pytania zostaną
sfotografowane,  przechodzimy do 
kolejnego etapu zadania: ja i miasto, 
w którym mieszkam: uczestnicy proszeni 
są o sfotografowanie swoich ulubionych 
miejsc, następnie tych, które budzą 

Na każdych zajęciach zrób zdjęcia 
każdemu z uczestników i wspólnie je 

czy własną wrażliwość.

o przyszłości?" 

strach lub obrzydzenie.

omówcie, unikając krytyki.

Prezentacja projektów związanych z
tematem konsultacji, m.in. "Portrety i
marzenia" Wendy Ewald, Anna Hartman
-Ksycińska W poszukiwaniu tożsamości,
"Rineke Dijkstra: Retrospektive". Po lub 
w trakcie prezentacji projektów dobrze 
jest zadać każdemu uczniowi pytanie: 
Co widzi? Takie proste i bezpośrednie 
pytanie często otwiera nowe. Każdy 
uczeń może zupełnie inaczej spojrzeć na 
sam obraz. Taki sposób widzenia uczy, 
że oglądamy fotografie nie tylko poprzez 
zmysł  wzroku,  a le  także poprzez 
kontekst kulturowy i społeczny, wiedzę 

Na kolejnych zajęciach oglądamy lub
ro z m a w i a m y  o  f i l m i e  K r z y s z t o f a 
K i e ś l o w s k i e g o  " G a d a j ą c e  g ł o w y ". 
Uczestnicy proszeni są o sfotografowanie 
trzech pytań: Kim jestem? "Co jest 
najważniejsze w moim życiu" "Co myślę 

W zależności od rozmów i zaangażowania 
te trzy pytania mogą być rozłożone na 
kolejne dni. Ważne jest, aby każdy 
z uczestników miał aparat fotograficzny
i przyniósł zdjęcia związane z danym 
zadaniem na kolejne zajęcia. Prowadzący 
robi zdjęcia i wspólnie je omawiamy.

Gdy odpowiedzi na pytania zostaną
sfotografowane,  przechodzimy do 
kolejnego etapu zadania: ja i miasto, 
w którym mieszkam: uczestnicy proszeni 
są o sfotografowanie swoich ulubionych 
miejsc, następnie tych, które budzą 

Na każdych zajęciach zrób zdjęcia 
każdemu z uczestników i wspólnie je 

czy własną wrażliwość.

o przyszłości?" 

strach lub obrzydzenie.

omówcie, unikając krytyki.
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Może się zdarzyć, że uczestnicy nie
fotografują konkretnych zadań, ale coś
zupełnie innego, co uczestnik chciałby

Ważnym aspektem wszystkich tych 
działań nie są zdjęcia, ale rozmowy, 
które będą się wokół nich toczyć. Bardzo 
ważny jest jednak element kończący
projekt: wystawa, zin lub stworzenie 
własnego albumu. Udział w spotkaniach 
powinien być nagrodzony wydarzeniem 
eksponującym prace uczestników.

Podsumowanie. 

naśladować i potrafi zrobić.

Może się zdarzyć, że uczestnicy nie
fotografują konkretnych zadań, ale coś
zupełnie innego, co uczestnik chciałby

Ważnym aspektem wszystkich tych 
działań nie są zdjęcia, ale rozmowy, 
które będą się wokół nich toczyć. Bardzo 
ważny jest jednak element kończący
projekt: wystawa, zin lub stworzenie 
własnego albumu. Udział w spotkaniach 
powinien być nagrodzony wydarzeniem 
eksponującym prace uczestników.

Podsumowanie. 

naśladować i potrafi zrobić.



“Gadające głowy” Krzysztof Kieślowski
https://www.youtube.com/watch?v=cRVncgtT6GE

Seeking identity – Anna Hartman Ksycińska

https://annahartmanksycinska.com/seeking-identity/

Rineke Dijkstra

https://www.artsy.net/artist/rineke-dijkstra

Wendy Ewald

https://wendyewald.com/portfolio/portraits-and-dreams/
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Ocena doświadczeń uczestników w zakresie działań prowadzonych na szkoleniu, ale także 
ich czasu wolnego i doświadczenia goszczącego, będzie odbywać się zarówno w sposób 

Na co dzień, po zakończeniu warsztatów, uczestnicy zostaną podzieleni na małe grupy, aby 
w bardziej kreatywny sposób ocenić swoje codzienne doświadczenia, wykorzystując głównie
wizualne metody ewaluacji grupowej. Korzystając z flipchartu z narysowaną na nim górą, 
każda osoba zaprezentuje swoją pozycję w innej części góry. Koordynator, trenerzy i personel
pomocniczy zaprezentują się podczas ewaluacji w celu zadawania pytań i robienia notatek 

Materiały wspierające i bibliografia:

Proponowana ewaluacja

formalny, jak i pozaformalny.

na temat tego, co należy poprawić oraz ich sugestii
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Źródło : “Gadające głowy” Krzysztof Kieślowski
https://www.youtube.com/watch?v=cRVncgtT6GE
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Zdjęcie opisujące działania

Zdjęcie opisujące działania
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Fałszywe wiadomości i wprowadzające w błąd informacje

• 

• 

• 

• 

• 

Tło teoretyczne i kontekst:
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9. Fałszywe wiadomości i wprowadzające w błąd informacje

 

� 
Tworzenie i zapisywanie wiadomości w formie krótkich akapitów zachęciłoby młodych 
ludzi do zauważenia, co jest prawdziwe, a co „fałszywe wiadomości”. Źródła informacji, 
które wykorzystaliby do napisania tej wiadomości, stworzą świadomość tego, gdzie 

Ćwiczenia polegające na odgrywaniu ról zachęcają młodych ludzi do bardziej
krytycznego myślenia o złożonych i kontrowersyjnych tematach oraz do patrzenia

Aktorstwo pozwala uczestnikom wyrazić siebie w wymyślonej sytuacji i pomóc im

Omawianie powodów, dla których ludzie wierzą, czy jedna rzecz jest prawdziwa,

Burza mózgów umożliwia ludziom wyciąganie wniosków w drodze konsensusu,
prowadząc do bardziej zaokrąglonej i świadomej ścieżki naprzód.

Ćwiczenia polegające na odgrywaniu ról dają młodym ludziom możliwość wcielenia się w
role i odegrania danej sytuacji. Role te mogą być wykonywane przez pojedynczych uczniów,
w parach lub w grupach, które mogą odgrywać bardziej złożony scenariusz. Odgrywanie ról
angażuje ludzi w sytuacje lub scenariusze z prawdziwego życia, które mogą być „stresujące,
nieznane, złożone lub kontrowersyjne”, co wymaga od nich zbadania osobistych uczuć
wobec innych i ich okoliczności (Bonwell i Eison, 1991, s.47). Pomocna jest pomoc grupom
ludzi w przygotowaniu się na nieznane lub trudne sytuacje. Może być używany do ćwiczenia
i otwierania trudnych emocjonalnie rozmów lub w sytuacjach rozwiązywania konfliktów.
Ćwiczenia polegające na odgrywaniu ról są zwykle krótkimi, spontanicznymi prezentacjami,
ale mogą też być wcześniej ustalonymi zadaniami badawczymi. Odgrywając scenariusze, 
różni ludzie prawdopodobnie zareagują na określone wydarzenia i konteksty. Przygotowując 
się do sytuacji za pomocą odgrywania ról, można budować doświadczenie i pewność siebie 
w radzeniu sobie z sytuacjami w prawdziwym życiu, a także rozwijać szybkie i instynktownie 
poprawne reakcje na sytuacje. Może również wykorzystywać odgrywanie ról, aby wywołać 
burze mózgów, poprawić komunikację między członkami zespołu i zobaczyć problemy lub 
sytuacje z różnych perspektyw. Burza mózgów pozwala ludziom swobodniej myśleć, bez 
strachu przed osądem. Ma na celu zachęcenie do otwierania tematów, których zwykle unika 
się lub które są uprzedzane. Podczas burzy mózgów ludzie czują się bardziej komfortowo, 
odbijając od siebie pomysły. Burza mózgów i wymienianie powodów pewnych przekonań 
i skłonności do pomysłów pozwoliłaby ludziom współpracować w celu rozwiązania 
problemów.

 Poruszony temat:

Cele kształcenia:

w rzeczywistości szukać informacji.

na sytuacje z innej perspektywy.

określić, co to znaczy przeżyć wydarzenie odgrywania ról.

czy fałszywa, pomaga im uzyskać wgląd w ich własne myśli.
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Nie ma potrzeby korzystania z materiałów cyfrowych do dyskusji na temat odgrywania ról i
burzy mózgów. Tylko wtedy, gdy uczestnicy napiszą fałszywe i prawdziwe wiadomości, będą
potrzebować źródeł internetowych do tworzenia własnych krótkich akapitów. Jednak
wszystkie szkolenia mają również zastosowanie za pośrednictwem internetowych platform
wideorozmów.

Podejście cyfrowe, opis i korzyści:
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Odgrywanie ról obejmuje różne umiejętności komunikacji. Kreatywność i wyobraźnia to
najważniejsze aspekty, które stymulują doskonalenie umiejętności artystycznych.
Odgrywanie ról obejmuje ogólne zachowania związane z prezentacją, takie jak kontakt
wzrokowy, gesty, projekcja głosu, użycie rekwizytów, specyficzny język, którego należy 
użyć, taki jak słownictwo związane z treścią. Odgrywanie ról zawiera aspekt rozwoju, 
w którym kluczowy jest podział na "ja" i "ty". Kiedy dziecko jest w stanie odróżnić siebie od 
innych jako jednostkę, udawana zabawa zwana odgrywaniem ról będzie możliwa do 
kontynuowania. Bardzo ważne jest ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych i społecznych 
w bezpiecznym, niezagrażającym środowisku. Odgrywanie ról może pomóc w rozważaniu 
różnych perspektyw i rozwijaniu empatii poprzez dostrzeganie, jak ich decyzje mogą 
wpływać na innych, a także w rozwiązywaniu problemów społecznych i odkrywaniu 
nowych pomysłów. W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną poproszeni o przedstawienie 
wiadomości zawierających treści polityczne, religijne i inne specyficzne treści, które 
prezentują w telewizyjnych wiadomościach. Dla niektórych uczestników wiadomości będą 
emocjonalnie trudne do przekazania, a dla innych mogą nie być takie same. Ćwiczenia 
w odgrywaniu ról zachęcą uczestników do bardziej krytycznego myślenia o złożonych 
i kontrowersyjnych tematach oraz do spojrzenia na sytuacje z innej perspektywy. 
Odgrywanie ról może zmotywować młodych ludzi do dyskusji i zastanowienia się nad tymi 
trudnymi treściami w zabawny i angażujący sposób.

Podejście artystyczne opis i korzyści:



Ustawienia offlione

Zajęcia nieformalne oparte na podejściu 

artystycznym i twórczym

• 
• 

• 

1. 

2. 

3. 

4. 

• Czas trwania: od 2 do godzin
• 

• 

1. Wszyscy uczestnicy zostaną powitani
za pomocą aplikacji do wideorozmów, 
a wszystkie kamery będą musiały być
w ł ą c z o n e  p o d c z a s  ć w i c z e n i a .
Facylitatorzy rozpoczną rozmowę,
prosząc uczestników o krótkie
przedstawienie się sobie nawzajem.

2. Facilitator będzie zadawał proste
pytania stymulujące do dalszego
zadania, takie jak "Co sądzisz o
mediach masowych?" "Czy śledzisz
wiadomości? Jeśli tak to z jakich
źródeł?" "Jakiego rodzaju wiadomości
na ogół śledzisz?" itp.

3. Po zakończeniu  15 minutowej
rozmowy wprowadzającej moderator
przedstawia zadanie, które uczestnicy
mają wykonać.  
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Wszyscy uczestnicy zostaną powitani

i usiądą wokół dużego stołu w kręgu.

Facilitator rozpocznie rozmowę prosząc

uczestników o krótkie przedstawienie

się.

Facilitator będzie zadawał proste

pytania stymulujące dalsze zadanie np.

"Co sądzisz o mass mediach?" "Czy

śledzisz wiadomości? Jeśli tak to z

jakich źródeł?" "Jakiego rodzaju

wiadomości na ogół śledzisz?" itp. 

Po zakończeniu  15 minutowej

rozmowy wprowadzającej moderator

przedstawia zadanie, które uczestnicy

mają wykonać.

Czas trwania: 3 do 4 godzin
Liczba osób: minimum 10, maksimum 
30 osób i jeden lub dwóch 
moderatorów.
Potrzebne materiały: źródła
internetowe, papiery i długopisy, jedna
czarna tablica.

Opis czynności w krokach:
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Zadanie: każdy z uczestników jest

zobowiązany do napisania 4 newsów 

w  f o r m i e  k r ó t k i e g o  a k a p i t u 

z e  s z c z e g ó ł a m i  n a  k a r t k a c h . 

Wiadomości muszą dotyczyć polityki, 

religii, terroryzmu, animalizmu, zmian 

klimatycznych, szczepień, COVID-19, 

teorii spiskowych lub innych tego typu 

tematów. Połowa z nich będzie 

prawdziwymi wydarzeniami, które 

miały lub mają miejsce na świecie.

 

Ustawienia online 

Opis czynności w krokach:

Zajęcia nieformalne oparte na podejściu 

artystycznym i twórczym

Liczba osób: Minimum 10 maksimum
3 0  o s ó b  i  j e d e n  m o d e r a t o r.
Potrzebne materiały lub platformy:
stabilne połączenie internetowe oraz
dowolna aplikacja do prowadzenia
rozmów wideo i źródła internetowe 
do tworzenia wiadomości przez
uczestników.

4. Zadanie: każdy z uczestników jest

zobowiązany do napisania 4 newsów 

w  f o r m i e  k r ó t k i e g o  a k a p i t u 

z e  s z c z e g ó ł a m i  n a  k a r t k a c h . 

Wiadomości muszą dotyczyć polityki, 

religii, terroryzmu, animalizmu, zmian 

klimatycznych, szczepień, COVID-19, 

teorii spiskowych lub innych tego typu 

 tematów.



5. 

6. 

7. 

8. 

5. 

6. 

7. 

8. 
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Facilitator rozpocznie sesję burzy
mózgów. Sesja burzy mózgów będzie
obe jmować  dyskus ję  na  temat
"dlaczego" i "jak" wiadomości wydają
się prawdziwe lub fałszywe. Jak ludzie 
zdobywają informacje o świecie. 
Dlaczego fake news istnieje, jak  
z m i e n i a  w y o b r a ż e n i a  l u d z i 
o  konkretnych treściach.  Burza 
mózgów będzie kierowana przez 
facylitatora, każdy z uczestników
będzie wyrażał swoje własne pomysły. 

Połowa z  tych newsów będz ie
prawdziwymi wydarzeniami, które
miały miejsce lub dzieją się na świecie.
Druga połowa wiadomości będzie z
pewną edycją lub nawet 4. fałszywe,
ale logiczne informacje. Uczestnicy
mogą korzystać z dowolnych źródeł 
do wyszukiwania w celu stworzenia
wiadomości.

Fa c i l i t a t o r  z b i e r ze  w i a d o m o ś c i
poprzez e-mail, wymiesza je i losowo
przypisze każdemu z uczestników
w y s y ł a j ą c y c h  r ó w n i e ż  e - m a i l .
Uczestnicy będą mieli 5 minut na
przygotowanie się (myślenie o gestach, 
treści, głosie, mimice twarzy) i są 
proszeni o przedstawienie wiadomości 
działając jako prezenter w telewizji.

Po zaprezentowaniu każdego newsa
w ramach odgrywania roli, każdy
uczestnik będzie anonimowo głosował 
na odsłuchany news w Google Surveys, 
aby sprawdzić, czy jest to prawdziwy 
czy fałszywy news. Anonimowe 
głosowanie jest ważne, aby uniknąć 
poczucia wpływu opinii publicznej.

Głosy będą wyszczególnione dla
każdego newsa, a obok nich będą
znajdować się poprawne informacje 
na wspólnym ekranie facylitatora.

D r u g a  p o ł o w a  n e w s ó w  b ę d z i e 

z pewnymi zmontowanymi lub nawet

s f a ł s z o w a n y m i ,  a l e  l o g i c z n y m i

informacjami. Uczestnicy mogą użyć

dowolnego źródła do stworzenia tych

Facilitator zbiera te  wiadomości, 

m i e s z a  j e  i  l o s owo   p r z yd z i e l a 

uczestnikom. Uczestnicy mają 5 minut 

na przygotowanie się  (myślenie 

o gestach, treści, głosie, mimice twarzy) 

i mają za zadanie przedstawić co 

najmniej 1 wiadomość, odgrywając rolę 

prezentera w telewizji. Uczestnicy mogą 

korzystać z niektórych materiałów do 

celów aktorskich, takich jak mikrofony, 

słuchawki, foldery itp.

Po zaprezentowaniu wszystkich

wiadomości w ramach odgrywania 

ról, każdy uczestnik będzie głosował 

w tajnym głosowaniu na każdą

wysłuchaną wiadomość, czy jest ona

prawdziwa czy fałszywa. Tajne

głosowanie jest ważne, aby uniknąć

poczucia wpływu opinii publicznej.

Głosy będą wypisane na tablicy przy

każdym newsie, a obok nich będą

znajdować się poprawne informacje.

Facilitator rozpocznie sesję burzy

mózgów. Sesja burzy mózgów obejmie

dyskusje na temat "dlaczego" i "jak"

wiadomości wydawały się prawdziwe

lub fałszywe. Jak ludzie zdobywają

informacje o świecie?  Dlaczego istnieją

fake newsy, jak zmieniają wyobrażenia

ludzi o konkretnych treściach? Burza

mózgów będzie kierowana przez

facylitatora, każdy uczestnik będzie

wyrażał swoje własne pomysły.

wiadomości. 

9. Na koniec burzy mózgów powstanie

schemat.



10.

Podsumowanie:

Bonwell, C. C., & Eison, J. A. (1991). Active learning: Creating excitement in the classroom. 
Washington, DC: The George Washington University.

Harbour, E., & Connick, J. (2005). Role playing games and activities rules and tips. 
https://www.businessballs.com/roleplayinggames.htm

Northern Illinois University Center for Innovative Teaching and Learning. (2012). Role playing. 
In Instructional guide for university faculty and teaching assistants.

Proponowana ewaluacja:
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Po zakończeniu wszystkich działań wszyscy uczestnicy otrzymają krótką ankietę na temat
wyników. Będzie od 10 do 20 pytań w skali Likerta, które będą prosić o ocenę, czy i w jaki
sposób ćwiczenie to wpłynęło na ich postawę, świadomość i spostrzeżenia na temat
fałszywych wiadomości, wprowadzających w błąd informacji, a także pomysłów na
zradykalizowaną grupę ludzi. Będą również 2 pytania otwarte dotyczące ich opinii i sugestii
dotyczących odbytego szkolenia.

Materiały wspierające i bibliografia
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Odgrywanie ról jest ważne, ponieważ
uczestnicy mają okazję doświadczyć i
p r z y g o t o w a ć  s i ę  d o  p r e z e n t a c j i
wiadomości poprzez odgrywanie scenek, 
które mogą kojarzyć i mieć rzeczywiste 
doświadczenia związane z wiadomościami. 
B u r z a  m ó z g ó w  i  d y s k u s j a  n a d 
rozwiązaniem jest częścią podsumowania 
tego ćwiczenia i ważne jest, aby pomóc 
każdemu uczestn ikowi  poczuć  s ię 
s w o b o d n i e  w  w y r a ż a n i u  s w o i c h 
pomysłów.

Po dniu realizacji zadania wszyscy
uczestnicy zostaną poproszeni o
wypełnienie ankiety ewaluacyjnej
składającej się z pytań w skali Likerta 

Podsumowanie:

Odgrywanie ról jest ważne, ponieważ
uczestnicy mają okazję doświadczyć 
i przygotować się do prezentowania
wiadomości poprzez działanie w taki
sposób, w jaki mogą kojarzyć i mieć
rzeczywiste doświadczenie dotyczące
wiadomości. Burza mózgów i dyskusja
nad rozwiązaniem jest rozstrzygającą
częścią tego ćwiczenia i ważne jest, aby
dać każdemu uczestnikowi możliwość
swo b o d n e g o  w y r a ż e n i a  swo i c h
pomysłów.

10.

11.

W ostatnim kroku uczestnicy zostaną 
zmotywowani do zastanowienia się 
nad rozwiązaniami przeciwko fake 
newsom oraz nad tym, jak wykrywać 
i odróżniać fake newsy od wiarygodności 
źródeł, z których otrzymują wiadomości.

9. Na koniec burzy mózgów zostanie
stworzony Schemat.

i pytań otwartych.

W ostatnim kroku uczestnicy zostaną

z m o t y w o w a n i  d o  w y m y ś l e n i a

rozwiązań przeciwko fake news. Jak

w y k r y ć  i  o d r ó ż n i ć  f a k e  n e w s

Na koniec wszyscy uczestnicy zostaną

poproszeni o wypełnienie ankiety

ewaluacyjnej składającej się z pytań 

w skali Likerta i pytań otwartych.

i wiarygodność źródeł.

11.
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Zdjęcie opisujące działania

Zdjęcie opisujące działania
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• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 
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Zapobiegaj ryzyku gwałtownej radykalizacji.
Popraw umiejętność krytycznego myślenia.
Podnosić świadomość zagrożeń związanych z ekstremizmem i radykalizacją wśród
członków rodziny i społeczności.
Zwiększenie świadomości wpływu sztuki na młodych ludzi zagrożonych radykalizacją.
Stabilizacja życia młodych ludzi zagrożonych radykalizacją z użyciem przemocy.
Wzmocnij „czynniki ochronne” (takie jak rodzina, przyjaciele i wykształcenie).
Chroń młodych ludzi narażonych na gwałtowną radykalizację przed negatywnymi
zachowaniami. Zminimalizuj ich kontakt z nimi.
Promuj integracyjne społeczeństwa, pokojowy dialog i autoekspresję.
Zidentyfikuj oznaki pozwalające rozpoznać różne rodzaje brutalnej radykalizacji.
Zwiększona świadomość potrzeb młodych ludzi ze środowisk defaworyzowanych.
Świadomość różnego rodzaju gwałtownej radykalizacji w społeczeństwie.
Zwiększona pewność siebie i odnowienie motywacji do pracy przeciwko radykalizacji.
Zdefiniuj, zbadaj, przeanalizuj i oceń postać jako element pisarstwa beletrystycznego.
Zdefiniuj i zidentyfikuj charakterystykę, dialog i punkt widzenia w utworach
beletrystycznych.
Uwzględnij charakterystykę, dialog i punkt widzenia we własnym piśmie.
Pisz dla różnych odbiorców: rówieśników, nauczycieli, rodziców, społeczności w całej
szkole i nie tylko.
Jasno wyrażaj pomysły w ramach dyskusji grupowej.

Ponieważ akcja opiera się na fikcyjnej postaci, która popełniła przestępstwo, uczestnik nie
będzie mógł się z nią utożsamić.
Uczestnicy przedstawią scenariusz bycia młodą osobą zagrożoną gwałtowną radykalizacją.
Uczestników zachęca się do kreatywności i ożywiania młodych ludzi zagrożonych 
radykalizacją postaw.
To ćwiczenie umożliwia i umożliwia uczestnikom swobodne omawianie pomysłów, wyzwań 
i osobistych wyzwań przy użyciu postaci, a nie osobistych okoliczności.
Możesz także zapewnić uczestnikom możliwość napisania alternatywnej narracji. 
To ćwiczenie nie ma charakteru konfrontacyjnego, wykorzystuje postacie do odkrywania 
i unikania obwiniania.
Ważną rzeczą do przeanalizowania jest to, że postacie mają potrzeby wsparcia, aby stworzyć
akceptację, tolerancję i zrozumienie.

10. Działania w zakresie akceptacji, tolerancji i zrozumienia

Poruszony temat:

Kultury, tożsamość i poczucie przynależności

Cele kształcenia:

• 
• 

• 

• 

• 

Tło teoretyczne i kontekst:
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• 
• 

• NARZĘDZIA 
do wykorzystania podczas SPOTKANIA

• Zoom: https://zoom.us/ (Powiększ bardziej formalnie)

• Mentimeter: https://www.mentimeter.com/  ( ankiety na żywo, quizy, chmury słów, 
pytania i odpowiedzi).

• Jamboard: https://jamboard.google.com/

• Canva: https://www.canva.com/ (Projekt).

DO MONTAŻU

Powtoon: https://www.powtoon.com/ (Animowane filmy i prezentacje).

LibreOffice (bardziej profesjonalne prezentacje).

DO DYSKUSJI I BURZY MÓZGÓW

Padlet: https://padlet.com/dashboard (kilka rzeczy).

Ustawienia offline

Działalność artystyczna pozaformalna 
kreatywny na podejściu

• 

• 

• 

Zajęcia nieformalne oparte na podejściu
artystycznym i twórczym

• Czas trwania: 1 godz.

• Liczba osób: Grupy 5 osób.

• Potrzebne materiały lub platformy
Jamboard:

https://jamboard.google.com/.

Activity description in steps:

Na platformie internetowej stwórz 
1 slajd na grupę.
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Podejście artystyczne, opis i korzyści:

Rysunek (Narysuj kontur osoby).
Zdjęcia (Odpowiedzi na temat postaci można udzielić za pomocą zdjęć, zamiast je
zapisywać).

Podejście cyfrowe, opis i korzyści:

Czas trwania: 2 godziny
Liczba osób: Grupy po 5 osób
Potrzebne materiały: flipchart, biały 
i kolorowy papier, ołówki, gumki, 
kolorowe farby.

Opis czynności w krokach:

D
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Poproś uczestnika, aby indywidualnie 
lub w grupach narysował kontur osoby.
Każdej narysowanej osobie/postaci należy
nadać imię, wiek i kontekst (przedstawić
scenariusz bycia młodą osobą zagrożoną
gwałtowną radykalizacją).

Ustawienia online 



Na każdym slajdzie musi być sylwetka
osoby i pytania do każdej części ciała
zapisane w notatkach.

Podziel uczestników na grupy 5-osobowe
i przydziel każdej grupie pomieszczenie, 
w którym będzie można się rozdzielić.

Uczestnicy będą mieli 30 minut na pracę
w grupach, aby przedstawić scenariusz
bycia młodą osobą zagrożoną gwałtowną
radykalizacją).

Uczestnicy są zachęcani do bycia
kreatywnymi i ożywienia swoich postaci
młodych ludzi zagrożonych gwałtowną
radykalizacją.

Poproś uczestników o opisanie:
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U c z e s t n i c y  m o g ą  w y k a z a ć  s i ę
kreatywnością i ożywić swoje postacie
młodych ludzi zagrożonych gwałtowną
radykalizacją. 

Poproś uczniów o pisanie:

1. Scenariusz - tożsamość, imię, wiek...

2. Głowa - Jakie emocje, uczucia, postawy
skupiają się w umyśle Twojej postaci?

3. Oczy - Określ perspektywę swojej
postaci, wizje przyszłości dla siebie,
swojego biznesu i dla swojej rodziny. Co
postrzegają jako sukces? Jakie są ich
aspiracje? Co mają nadzieję osiągnąć?

4. Wpływy zewnętrzne, nazwa - Określ
doświadczenia życiowe swojej postaci
(rodzina,  przyjaciele,  środowisko, 
edukacja) 

5. Serce - Pasje, zainteresowania,
podstawowe wartości, hobby, co jest
ważne dla Twojej postaci?

6. Ręce - Jakie umiejętności posiada twoja 
postać?

7. Biodra - określ wyzwania, z którymi 
mogą się zmierzyć osobiście

8. Kolana - System wsparcia (usługi, 
organizacje...)

9. Stopa - Określ kluczowe działania 
wspierające Twoją postać (Plan działania, 
kroki do sukcesu...)

10. Stopy - Co twoja postać mogłaby 
zrobić inaczej?

D
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1. Scenariusz - tożsamość, imię, wiek...

2. Głowa - Jakie emocje, uczucia, postawy
skupiają się w umyśle Twojej postaci?

3. Oczy - Określ perspektywę swojej
postaci, wizje przyszłości dla siebie,
swojego biznesu i dla swojej rodziny. Co
postrzegają jako sukces? Jakie są ich
aspiracje? Co mają nadzieję osiągnąć?

4. Wpływy zewnętrzne, nazwa - Określ
doświadczenia życiowe swojej postaci
(rodzina,  przyjaciele,  środowisko, 
wykształcenie) 

5. Serce - Pasje, zainteresowania,
podstawowe wartości, hobby, co jest
ważne dla Twojej postaci?

6. Ręce - Jakie umiejętności posiada twoja 
postać?



Podsumowanie:

• 
• 

• 

To ćwiczenie nie jest konfrontacyjne, 
używamy postaci do zbadania i uniknięcia 
winy. Ważną rzeczą do podsumowania 
jest to, że bohaterowie mają potrzeby 
wsparcia, aby stworzyć akceptację, 
tolerancję i zrozumienie.

82

Czy łatwo było stworzyć tę postać?
Czy są jakieś podobieństwa między 
postaciami i jakieś różnice?
Jak myślisz, co społeczeństwo może 
zrobić, aby temu zapobiec? Jaka jest 
rola świadków, społeczności, osób 
pracujących z młodzieżą, rodziny, 
przyjaciół?
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Po zakończeniu procesu każda grupa lub
osoba jest proszona o przedstawienie
p ro f i l u  swo j e j  m ł o d z i e ż y  ( 1 5 m ) . 
Ćwiczenie to umożliwia uczestnikom 
swobodną dyskusję na temat pomysłów, 
wyzwań i  ich osobistych wyzwań 
z wykorzystaniem postaci ,  a  n ie 
osobistych okoliczności.

Po zakończeniu procesu każda grupa lub
osoba jest proszona o podzielenie się
profilem swojej młodzieży. Ćwiczenie to
umożliwia uczestnikom swobodną
dyskusję na temat pomysłów, wyzwań i
ich osobistych problemów na przykładzie
postaci, a nie ich osobistych okoliczności.
Na koniec należy dać uczestnikom
możliwość napisania alternatywnej
narracji.

7. Biodra - określ wyzwania, z którymi 
mogą się zmierzyć osobiście

8. Kolana - System wsparcia (usługi, 
organizacje...)

9. Stopa - Określ kluczowe działania 
wspierające postać (plan działania, kroki 
do sukcesu...)

10. Stopy - Co twoja postać mogłaby 
zrobić inaczej?

Podsumowanie:

• 
• 

• 

To ćwiczenie nie jest konfrontacyjne, 
używamy postaci do zbadania i uniknięcia 
winy. Ważną rzeczą do podsumowania 
jest to, że bohaterowie mają potrzeby 
wsparcia, aby stworzyć akceptację, 
tolerancję i zrozumienie.

Czy łatwo było stworzyć tę postać?
Czy są jakieś podobieństwa między 
postaciami i jakieś różnice?
Jak myślisz, co społeczeństwo może 
zrobić, aby temu zapobiec? Jaka jest 
rola świadków, społeczności, osób 
pracujących z młodzieżą, rodziny, 
przyjaciół?



http://www.c-linq.nl/wp-content/uploads/2012/05/Blagg-final-report.pdf

• 

• 

• 

• 

• 
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NARZĘDZIA DO OCENY/OPINIE

       Szybkie odpowiedzi: sli.do, menti.com, Jamboard.

      Aby uzyskać głębszą ocenę: Ankieta Google, padlet.com.

Możliwe pytania:
    
      Czego nauczyłeś się z tego ćwiczenia?
      W jaki sposób ćwiczenie spełniło Twoje oczekiwania?
      Co moglibyśmy zrobić inaczej?

Materiały wspierające i bibliografia

Proponowana ewaluacja

Zdjęcie opisujące działania

D
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IA
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Zdjęcie opisujące działania
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Krytyczne myślenie, Aktywne obywatelstwo, kultury, tożsamość i poczucie przynależności

• 

• 

• 
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W 2006 roku UNESCO zorganizowało pierwszą Światową Konferencję Edukacji Artystycznej 
w Lizbonie. Efektem prac Konferencji jest Mapa Drogowa Edukacji Artystycznej, dokument 
mający na celu promowanie wspólnego rozumienia przez wszystkich aktorów wagi edukacji 

Sztuka pozwala nam kształcić myśl, która potrafi „myśleć bez zamykania pojęć, przełamywać
zamknięte sfery, na nowo ustalać artykulacje między tym, co rozłączne, dążyć do zrozumienia
wielowymiarowości, myśleć z jednostkowością, z lokalnością, czasowość, by nigdy nie 
zapominać o całości integrujących” (Morin, 1995, s. 35). Aby sfinalizować tę koncepcję, 
w ramach tematu uczenia się i włączenia, potrzebne jest podejście systemowe, które zajmuje 
się kwestią potrzeby osiągalnego nauczania, które odchodzi od praktyk analitycznych i skupia 
się na całości i na poszczególnych częściach, w wizji Gestalt gdzie całość jest czymś więcej niż 
sumą części. Jak stwierdza Francesca Salis, z tej perspektywy należy rozpocząć uważną 
refleksję nad złożonymi reprezentacjami należącymi do splotu powiązanych, ale różnych ról, 
z których każda ma osobliwe indywidualne postrzeganie siebie, rzeczywistości, zawodu lub roli, 

Proces artystyczny i inkluzywny proces edukacyjny spotykają się na poziomie doświadczenia,
odnoszącego się do osoby, rzeczywistości i jej znaczenia, jak stwierdza John Dewey w Art and
Education, w którym umieszcza naturę ludzkiego doświadczenia splecioną z naturą 
i środowiskiem społecznym : sztuka i doświadczenie estetyczne „intensyfikują i wzbogacają 
nasze ogólne doświadczenie, sprawiając, że przezwyciężamy różne rodzaje kontrastów lub 

11. Twarz Europy

Poruszony temat: 

Cele kształcenia:

Celem warsztatów artystycznych jest pobudzenie współpracy i kreatywności w
opracowywaniu materiału artystycznego, który jednak zawiera w sobie niezwykłość

Poznawanie się poprzez proces twórczy. Ten sposób poznania pomaga uniknąć
radykalizacji jednostki, która zawsze będzie czuła się częścią czegoś większego, ale bez

Dialog nawiązany z niektórymi zaproponowanymi pytaniami pomaga uczestnikom poznać
różne lub podobne opinie na temat radykalizacji, a tym samym stać się „osobą towarzyską”,

Rozwój empatii. Nawiązywanie kontaktu z innymi i ich emocjami, możliwość łączenia się z
nimi poprzez reprodukcję artystyczną.

• 

każdego z nich.

utraty siebie.

aby przeciwstawić się silnemu indywidualizmowi i oportunizmowi.

Tło teoretyczne i kontekst:

podziałów, które czasami pojawiają się w procesie doświadczania”.

świat.

artystycznej i jej zasadniczej roli w podnoszeniu jakości kształcenia.
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Ustawienia offline

• 

• 

• 

Zajęcia nieformalne oparte na podejściu
artystycznym i twórczym

• Czas trwania: 3 godziny podzielone 
na 1:30 godziny, plus ostatnia na 
debriefing i ewaluację.

• Liczba osób: w działaniu może wziąć 
udział maksymalnie 10 uczestników

• 
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Podejście, które zamierzamy zastosować, to kolaż lub puzzle połączone z całkowicie 
swobodną aktywnością twórczą. W akcję zaangażowani są wszyscy uczestnicy, którzy 
wspólnie będą musieli stworzyć Wizerunek taryfy. Konieczność współpracy i dzielenia się 
pomysłami. Korzyści płynące ze wspólnego stworzenia kolażu to: - możliwość dzielenia 
przestrzeni za pomocą osobistego elementu, czyli tylko z innymi elementami. Widzą całą 

Podejście cyfrowe ma zastosowanie w przypadku platform internetowych, takich jak tablica 
Google, a my podamy wszystkie instrukcje i „png”. kawałków, aby mogli również stworzyć 

Podejście artystyczne, opis i korzyści:

Tworzenie Sztuki to sposób na utrzymywanie kontaktu z samym sobą, odczuwanie swoich 
potrzeb i przekazywanie ich, ważne jest implikowanie ze strony pedagogicznej: wykorzystanie 
Sztuki do harmonizowania Innego i dążenie do Jego włączenia społecznego, patrzenie na 
Sztukę jako nawehikuł nowych możliwości i połączeń, inkluzywna inspiracja w podwójnej roli 

W szczególności, poprzez bezpośredni kontakt z materiałem, proces artystyczny pozwala na
kształtowanie materiału zgodnie z własnymi emocjami i własnymi przeżyciami. Doświadczenie,
kreatywność, zdolności manualne jako chwile refleksji nad sobą, nad innym przed sobą i nad 
swoją rolą w świecie.

tłumacza złożonej rzeczywistości i jej własnej złożoności.

Mogą przedyskutować trzy pytania i uzupełnić fragmenty na swoich komputerach, a następnie
podzielić się odpowiedziami na tablicy ze schematem twarzy. Działalność traci empatię w sieci, 
ale piękną rzeczą warsztatu artystycznego jest kontakt reżysera z emocjami i jest to możliwe 
tylko osobiście.

twarz tylko za pomocą wszystkich kawałków.

„twarz” online. 

Czas trwania: 3 godziny podzielone 
na 1:30 godziny, plus ostatnia na 
debriefing i ewaluację.
Liczba osób: działanie jest otwarte dla 

Potrzebne materiały: Jedna kartka 
papieru 1x1,20m, prawdopodobnie 
nie biała. Kawałki do kolażu, które 
podamy ze schematem „zrobić” formę. 
Jedno płótno bawełniane 1x1,20m 
mniej więcej oraz kolory akrylowe, 
węgielki, pędzle, ołówki.

maksymalnie 10 uczestników.
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Potrzebne materiały lub platformy:
Rodzaj platformy nie jest istotny, ale 
Google meet jest idealny, ponieważ 
posiada białą tablicę Google do 
tworzenia,  wirtualnie,  kolażu.

Ustawienia online 

Zajęcia nieformalne oparte na podejściu
artystycznym i twórczym



w ciągu częściowego dnia spotkania 
poprosimy uczestników o odpowiedzi na 
trzy pytania:

1. 

2. 

3. 
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P r z e p i s z ą  g o  n a  k a w a ł k i  z g o d n i e 
ze schematem wymiarów. Te średnie są 
na pierwsze pytanie, ponieważ musimy 
je dobrze widzieć. Najmniejsze są dla 
drugiego pytania, ponieważ problemy
trzeba mieć na uwadze, ale nie mogą nas 
blokować. Te ostatnie to rozwiązania 
z największymi i najbardziej marginalnymi 
kawałkami, ponieważ definiują figurę i są 
najważniejszą częścią zmiany. Podczas 
zajęć facylitatorzy poproszą o odpowiedzi 
i podzielą się ze wszystkimi uczestnikami, 
aby nawiązać dialog. Zamiast tego druga 
c z ę ś ć  z a o f e r u j e  p e ł n ą  s w o b o d ę 
kreatywnego przepływu, która pozwoli 
emocjom i odczuciom uczestników mówić 
o  p ro p o n owa ny m  t e m a c i e .  W  t y m 
przypadku muszą dzielić kawałek płótna 
i pracować w parach. Mogą interweniować 
za pomocą dowolnej formy artystycznej, 
o d  k o l a ż u  p o  o b r a z y  l u b  r y s u n k i .
Ten rodzaj aktywności pomaga ludziom 
rozmawiać o ważnych pojęciach, takich 
j a k  p o d a t n o ś ć  n a  z a g r o ż e n i a , 
społeczeństwo, osobiste doświadczenia 
i  r a d y k a l i z a c j a ,  b e z  ż a d n e j  p re s j i .
Racjonalny sposób mówienia o radykalizacji 
i  pozostawiony swobodny przepływ 
twórczy tworzą kolejne, ale jednocześnie 
lekkie doświadczenie. Aktywność można 
rozszerzyć na więcej dni.

Opis czynności w krokach:

Opisz jednym słowem formę 
radykalizacji.

Jakie problemy stworzył 
w społeczeństwie?

Jakie rozwiązania możemy znaleźć?
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Poproś uczestników, którzy śledzą nas 
online, aby napisali na swojej kartce 
"papieru",  która jest  zastąpiona 
obrazkami PNG, odpowiedzi na pytania. 
Następnie umieszczą tę kartkę na
schemacie na tablicy Google. W trakcie 
ćwiczenia uczestnicy wyjaśniają swoje 
pomysły i opinie na ten temat. Druga 
część ćwiczenia nie jest możliwa do 
stworzenia przy współdzieleniu płótna, 
więc mogą pracować indywidualnie na 
komputerze osobistym, a następnie 
podzielić się pracą plastyczną z innymi 
uczestnikami, rozmawiając o emocjach 

Opis czynności w krokach:

i uczuciach.



Dallari M., Francucci C. (1998) L’esperienza pedagogica dell’arte. Firenze: La Nuova Italia

Dewey J., (1995). Arte come esperienza, Italian translation Maltese, Firenze: la Nuova Italia.

(p.15)

Franco Restaino, Dewey: l’estetica pragmatistico�naturalistica, in Storia dell’estetica mo -

derna, UTET, Torino, 1991, p.248

Francesca Salis, Disabilità Cognitiva e Narrazione, 2016, Eanicia edizioni

Unesco. (2006). Road Map per l’Educazione Artistica. Italian version. Lisbona. Available on 

the website https://www.istruzione.it/archivio/web/istruzione/dg-affariinternazionali/

agenda_seul/as_progetti.1.html

Podsumowanie:

Na zakończenie warsztatów przewidziana
jest chwila dyskusji, aby opowiedzieć 
o realizowanych działaniach artystycznych, 
o d  e m o c j o n a l n e g o  d o  b a r d z i e j 
ko n ce p t u a l n e g o  p u n k t u  w i d z e n i a .
Podsumowując, zostaną poproszeni 
o zidentyfikowanie znaczącego słowa 
na temat przeżytego doświadczenia.
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Na zakończenie kursu uczestnicy LTTA będą musieli opracować autobiografię poznawczą 
dotyczącą aktywności pracy grupowej i indywidualnej. Autobiografia poznawcza będzie 
administrowana za pośrednictwem formularza Google i będzie miała na celu umożliwienie 
zarówno uczestnikom oceny ich udziału pod względem informacji zwrotnej i znaczącej nauki, 

Materiały wspierające i bibliografia:

Proponowana ewaluacja:

jak i organizatorom zweryfikowanie skuteczności proponowanego formatu.
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N a  z a k o ń c z e n i e  w a r s z t a t ó w 
nadzorowany jest moment dyskusji, 
aby porozmawiać o przeprowadzonych 
d z i a ł a n i a c h  a r t y s t y c z n y c h ,  o d 
emocjonalnego punktu widzenia do 

Na zakończenie uczestnicy zostaną 
poproszeni o określenie znaczącego 
s ł o w a  n a  t e m a t  p r z e ż y t e g o 
doświadczenia.

Podsumowanie:

bardziej konceptualnego.
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Zdjęcie opisujące działania
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SŁOWNICZEK

1 Art definition, Oxford Dictionaries.
2 Cohesion definition, Cambridge Dictionary.
3 Community definition, ibid.
4 “What drives discrimination and how do we stop it?”. www.amnesty.org . Amnesty International.
5 Empowerment definition, Collins Dictionary.
6 Equality definition, Cambridge Dictionary.
7 Ethnicity definition, Oxford Dictionaries.
8 Extremism definition, Cambridge Dictionary.
9 Ibid, The Free Dictionary.
10 Extremist definition, Cambridge definition.
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Sztuka: Wyrażanie lub stosowanie ludzkich umiejętności twórczych i wyobraźni, zazwyczaj 
w formie wizualnej, takiej jak malarstwo lub rzeźba, tworzące dzieła doceniane przede 

Spójność: sytuacja, w której członkowie grupy lub społeczeństwa są zjednoczeni (2)

Społeczność: ludzie mieszkający w jednym konkretnym obszarze lub ludzie, którzy są 
uważani za jednostkę ze względu na ich wspólne zainteresowania, grupę społeczną 

Dyskryminacja: sytuacja, w której dana osoba nie jest w stanie korzystać ze swoich praw 
człowieka lub innych praw na równi z innymi z powodu nieuzasadnionego rozróżnienia 
w polityce, prawie lub traktowaniu. Kiedy dokonuje się wyraźnego rozróżnienia między 
grupami ludzi, które powoduje, że osoby z niektórych grup mają mniejsze możliwości 
korzystania ze swoich praw niż inne, jest to dyskryminacja bezpośrednia. Gdy prawo, 
polityka lub praktyka są przedstawiane w neutralny sposób, ale nieproporcjonalnie działają 

Empowerment: Proces nadawania osobie lub grupie osób władzy i statusu w określonej 
sytuacji. Reprezentuje poziom autonomii i samostanowienia w ludziach i społecznościach, 
co umożliwia im reprezentowanie ich interesów działając w ich autonomii 

Równość: prawo różnych grup ludzi do posiadania podobnej pozycji społecznej 

Pochodzenie etniczne: cecha lub fakt przynależności do grupy ludności lub podgrupy 
składającej się z osób, które mają wspólne pochodzenie kulturowe lub pochodzenie (7)

Ekstremizm: fakt, że ktoś ma przekonania, które większość ludzi uważa za nierozsądne 

Termin ten jest używany głównie w sensie politycznym lub religijnym, w odniesieniu 
do ideologii, która jest uważana (przez mówiącego lub przez jakiś dorozumiany wspólny 
konsensus społeczny) za daleko poza głównym nurtem postaw społeczeństwa (9)

 

1Definicja sztuki, Słowniki Oksfordzki.

2Definicja spójności, Słowniki Oksfordzki.

3Definicja społeczności, ibid.

4

„Co nakręca dyskryminację i jak ją powstrzymać?". Www.amnesty.org. Amnesty International.

5Definicja empowermnent, Collins Dictionary.

6Definicja rowności , Cambridge Dictionary.

7Definicja pochodzenia etnicznego, Oxford Dictionaries.

8Definicja Ekstremizmu, Cambridge Dictionary.

9

Ibid, The Free Dictionary.

10Definicja ekstremisty, Cambridge definition

wszystkim ze względu na ich piękno lub siłę emocjonalną (1)

lub narodowość (3)

na niekorzyść określoną grupę lub grupy, jest to dyskryminacja pośrednia (4)

i samostanowieniu (5)

i otrzymywania tego samego leczenia (6)

i niedopuszczalne (8)

Ekstremista: osoba z skrajnymi myślami lub opiniami (10)



11 https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/femininity.
12 https://www.britannica.com/topic/feminism.

13 International Monetary Fund, Globalization: A Brief Overview, 2008,  https://www.imf.org/external/np/
exr/ib/2008/053008.htm.

14  Belavusau, Uladzislau. “Hate Speech”. Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law (Oxford 
University Press, 2017 Forthcoming) (2017).

15  Definicja pomysłu, Collins Dictionary.
16  https://dictionary.apa.org/identity.
17  Definicja ideologii, Collins Dictionary.
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Kobiecość: może to oznaczać bycie kobietą, która uosabia cechy, takie jak bycie opiekuńczym,
wrażliwym, skromnym lub słodkim. Ale kobiecości nie można rozumieć jako stałego zestawu
podstawowych cech, które charakteryzują wszystkie kobiety. Jako koncepcja naukowa, 
kobiecość może nieść różne znaczenia, z licznymi interpretacjami. W kontekście związków 
heteroseksualnych przedstawienia kobiecości mogą wykorzystywać różne scenariusze. 
Skrypty te działają jako wytyczne dla indywidualnych zachowań i interakcji społecznych. Uczą 
się ich w młodym wieku i wzmacniają przez całe życie. Ideologiczna koncepcja kobiecości rzuca 
pewne hegemoniczne, dominujące formy, marginalizując i podporządkowując inne wersje 
kobiecości (11)

Feminizm: wiara w społeczną, ekonomiczną i polityczną równość płci. Choć w dużej mierze 
wywodzący się z Zachodu, feminizm manifestuje się na całym świecie i jest reprezentowany 
przez różne instytucje zaangażowane w działalność na rzecz praw i interesów kobiet (12)

Globalizacja: Termin „globalizacja” odnosi się do procesu integracji rządów, kultur i rynków 
finansowych poprzez handel międzynarodowy w jednolity rynek światowy (13)

Mowa nienawiści: polega na komunikacji werbalnej lub niewerbalnej, która wiąże się 
z wrogością wobec określonych grup społecznych, najczęściej ze względu na rasę 
i pochodzenie etniczne (rasizm, ksenofobia, antysemityzm itp.), płeć (seksizm, mizoginia), 
seksualność orientacja (homofobia, transfobia), wiek (ageizm), niepełnosprawność (ableizm), 
dyskryminacja (dyskryminacja rasowa, dyskryminacja ze względu na płeć, prawa osób LGBTI, 
dyskryminacja ze względu na wiek) (14)

Pomysł: każda koncepcja istniejąca w umyśle w wyniku mentalnego zrozumienia, 
świadomości lub działania (15)

Tożsamość: poczucie własnej wartości jednostki określone przez (a) zestaw cech fizycznych,
psychologicznych i interpersonalnych, które nie są w pełni dzielone z żadną inną osobą oraz 
(b) szereg przynależności (np. przynależność etniczna) i role społeczne. Tożsamość obejmuje 
poczucie ciągłości lub poczucie, że jest się dzisiaj tą samą osobą, którą było się wczoraj lub 
w zeszłym roku (pomimo zmian fizycznych lub innych). Takie poczucie wywodzi się z doznań 
cielesnych; obraz własnego ciała; oraz poczucie, że wspomnienia, cele, wartości, oczekiwania 
i przekonania należą do jaźni. Nazywana również tożsamością osobistą (16)

Ideologia: zbiór przekonań, zwłaszcza przekonań politycznych, na których opierają swoje 
działania ludzie, partie lub kraje (17)

Włączenie: Czynność włączenia osoby lub rzeczy do grupy lub kolekcji. Lub politykę lub praktykę
zapewniania wszystkim członkom społeczeństwa dostępu do zasobów i możliwości (18)

18  Definicja włączenia, ibid.
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19 Definicja lewicy Britannica.
20 https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/masculinity
21 https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803100138854
22 https://www.iom.int/node/102743

23  Definicja wielokulturowości, Collins Dictionary.
24  Definicja nacjonalizmu, Cambridge Dictionary.
25 https://www.thefreedictionary.com/Nazism
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27

Lewica: lewica, w polityce, część spektrum politycznego związana ogólnie z egalitaryzmem 
i ludową lub państwową kontrolą głównych instytucji życia politycznego i gospodarczego (19)

Męskość: Męskość jest definiowana jako konfiguracja praktyk, które są zorganizowane 
w odniesieniu do struktur tożsamości płciowych i relacji (Connell, 1987). Męskość i kobiecość 
odnoszą się do ról społecznych, zachowań i znaczeń przypisanych mężczyznom i kobietom 
w każdym społeczeństwie w dowolnym czasie (20)

Maskulizm: męski odpowiednik feminizmu. Maskulinista lub „meninista” może odrzucić 
ideę uniwersalnego patriarchatu, argumentując, że przed feminizmem większość mężczyzn 
była tak samo pozbawiona władzy jak większość kobiet. Jednak w epoce postfeministycznej 
argumentują, że mężczyźni są w gorszej sytuacji ze względu na nacisk na prawa kobiet. 
Podobnie jak feminizm, maskulizm odzwierciedla szereg stanowisk, od pragnienia równych 
praw dla mężczyzn (na przykład w przypadku dostępu do dzieci po rozwodzie), po bardziej 
bojowe wezwania do całkowitego zniesienia praw kobiet (21)

Migrant: Migrant to termin ogólny, nawet jeśli nie jest zdefiniowany w prawie 
międzynarodowym, odzwierciedla powszechne rozumienie osoby, która wyprowadza się 
ze swojego miejsca zwykłego pobytu, czy to w kraju, czy za granicą, czasowo lub na stałe, 
i z różnych powodów. Termin ten obejmuje szereg dobrze zdefiniowanych kategorii 
prawnych osób, takich jak pracownicy migrujący, a także osoby, których status lub sposób 
przemieszczania się nie są szczegółowo określone w prawie międzynarodowym, 
np. studenci zagraniczni (22)

Wielokulturowość: oznacza składanie się lub nawiązanie do ludzi z wielu różnych 
narodowości i kultur (23)

Nacjonalizm: uczucia przywiązania i dumy, jakie ludzie mają dla swojego kraju. Nacjonalizm 
to także pragnienie politycznej niezależności w kraju kontrolowanym przez inny kraj lub 
będący jego częścią (24)

Nazizm: ideologia i praktyka nazistów, zwłaszcza polityka rasistowskiego nacjonalizmu, 
ekspansja narodowa i państwowa kontrola gospodarki. Forma socjalizmu z rasizmem 
i ekspansjonizmem oraz posłuszeństwem wobec silnego przywódcy (25)

Uprzedzenie: z góry przyjęty i nierozsądny osąd lub opinia, zwykle niekorzystna, 
naznaczona podejrzliwością, strachem lub nienawiścią 26. Uprzedzenie to nieuzasadniona 
lub niewłaściwa postawa (zwykle negatywna) wobec jednostki oparta wyłącznie 
na przynależności jednostki do grupy społecznej (27)

26  Definicja uprzedzenia, Collins Dictionary.

https://www.simplypsychology.org/prejudice.html.
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28  Definicja zapobiegania, Collins Dictionary.
29  Australijska Komisja Praw Człowieka, Czym jest rasizm, 

https://www.humanrights.gov.au/our-work/racediscrimination/what-racism
30  Radykałowie i radykalizm, https://www.encyclopedia.com/history/dictionaries-thesauruses-pictu -

res-and-pressreleases/radicals-and-radicalism
31   33. sesja Rady Praw Człowieka, Report A/HRC/33/29, para. 19

https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/33/29
32   Definicja religii, Cambridge Dictionary.

33   Amerykańskie Stowarzyszenie Psychologów, Budowanie odporności, 2012
 https://www.apa.org/topics/resilience.

34 https://www.dictionary.com/browse/right-wing .
35 https://www.sciencedaily.com/terms/society.html.
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Zapobieganie: jest zatrzymaniem czegoś, co się dzieje lub jest robione (28).

Rasizm: przybiera wiele form i może się zdarzyć w wielu miejscach. Obejmuje uprzedzenia,
dyskryminację lub nienawiść wobec kogoś ze względu na kolor skóry, pochodzenie etniczne 
lub narodowość. Rasizm to coś więcej niż tylko słowa, przekonania i czyny. Obejmuje 
wszystkie bariery, które uniemożliwiają ludziom cieszenie się godnością i równością 

Radykalizm: Słowo „radykalny” jest powszechnie używane do oznaczania osób, partii 
i ruchów, które chcą radykalnie zmienić każdą istniejącą praktykę, instytucję lub system 

Radykalizacja: Pojęcie „radykalizacji” jest powszechnie używane [przez niektóre państwa] 
do przekazania idei procesu, w ramach którego jednostka przyjmuje coraz bardziej 
ekstremistyczny zestaw przekonań i aspiracji. Może to obejmować, ale nie jest przez to 
zdefiniowane, gotowość do przyzwolenia, wspierania, ułatwiania lub używania przemocy 

Religia: wiara i czczenie boga lub bogów lub jakikolwiek inny system wierzeń i kultu (32).

Odporność: Proces dobrego przystosowania się w obliczu przeciwności losu, traumy, tragedii, 
zagrożeń lub znaczących źródeł stresu — takich jak problemy rodzinne i w związkach, 
poważne problemy zdrowotne lub stresy w miejscu pracy i finanse. O ile odporność wiąże się 
z „odbiciem się” po tych trudnych doświadczeniach, może ona również obejmować głęboki 

Prawica:  ta część organizacji politycznej lub społecznej, która opowiada się 

Społeczeństwo: społeczeństwo lub społeczeństwo ludzkie to grupa ludzi powiązanych ze 
sobą poprzez trwałe relacje lub duża grupa społeczna dzieląca to samo terytorium 
geograficzne lub społeczne, zwykle podlegająca temu samemu autorytetowi politycznemu 

ze względu na ich rasę (29).

społeczny (30).

rozwój osobisty (33).

za konserwatywnym lub reakcyjnym stanowiskiem (34).

i dominującym oczekiwaniom kulturowym (35).

w celu realizacji celów politycznych, ideologicznych, religijnych lub innych (31).
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37 https://www.simplypsychology.org/katz-braly.html
38 https://www.britannica.com/topic/terrorism

39 Definicja tolerancji, Cambridge Dictionary.
40 https://www.apa.org/topics/gun-violence-crime.
41 https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/xenophobia .
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Terroryzm: wykalkulowane użycie przemocy w celu stworzenia ogólnego klimatu strachu 

Tolerancja: Istnieją dwa główne wyjaśnienia tolerancji; gotowość do zaakceptowania 
zachowań i przekonań, które różnią się od twoich, chociaż możesz się z nimi nie zgadzać 
lub je aprobować, a także zdolność do znoszenia czegoś nieprzyjemnego lub denerwującego 

Przemoc: jest skrajną formą agresji. Przemoc ma wiele przyczyn, w tym frustrację, kontakt 
z brutalnymi mediami, przemoc w domu lub sąsiedztwie oraz tendencję do postrzegania 
działań innych ludzi jako wrogich, nawet jeśli tak nie jest. Niektóre sytuacje zwiększają 
również ryzyko agresji, takie jak picie, obelgi i inne prowokacje oraz czynniki środowiskowe, 

Ksenofobia: odnosi się do strachu przed nieznajomym, który przybierał różne formy 
w historii  i jest konceptualizowany zgodnie z różnymi podejściami teoretycznymi (41).

takie jak upał i przeludnienie (40)

lub kontynuowania działań pomimo trudności (39)

w populacji, a tym samym osiągnięcia określonego celu politycznego (38).

Stereotyp: ustalony pomysł, jaki ludzie mają na temat tego, kim jest ktoś lub coś, zwłaszcza 
pomysł, który jest błędny (36). Stereotyp to utrwalone, nadmiernie uogólnione przekonanie 
o określonej grupie lub klasie ludzi. Przez stereotypizację wnioskujemy, że dana osoba ma 
cały szereg cech i zdolności, które, jak zakładamy, posiadają wszyscy członkowie tej grupy (37)

36   Definicja streotypu, Cambridge Dictionary.
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