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PAKIET HAPPY DAYS DLA NAUCZYCIELI
Drogi Nauczycielu,
Chcielibyśmy przedstawić Ci projekt Happy Days realizowany w ramach Europejskiego programu „Uczenie
się przez całe życie” (LLP). Ma on na celu stworzenie materiałów – Tool Kit, które umożliwią poprawę
psychofizycznego zdrowia uczniów. Grupa projektowa prowadzona jest przez koordynatora z Irlandii -  Komitet
Edukacji Zawodowej z Hrabstwa Meath (Country Meath Vocational Education Committee). Grupa składa się z
partnerów: Beja’s Polytechnic Institute z Portugalii, 1st EPAL Neas Ionias Magnesia Ellas z Grecji, Krakowskiego
Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych (prowadzone przez Krakowskie Centrum Zarządzania i Administracji Sp.
z o.o.) z Polski, Timesnap Productions Limited również z Irlandii oraz Vytautas Magnus University z Litwy.
Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez
całe życie”. Projekt i jego treść odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów i Komisja Europejska nie ponosi
odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
Projekt Happy Days zwraca uwagę na warunki, w których funkcjonują uczniowie, biorąc pod  uwagę postawy,
pozycję i poglądy uczniów oraz nauczycieli i rodziców. Wszystko to ma wpływ na zdrowie psychiczne i poczucie
bezpieczeństwa uczniów, jako że prawidłowy rozwój mentalny to nie tylko zdobywanie wiedzy i umiejętności, lecz
także dbanie o prawidłowe kształtowanie osobowości.
Pakiet Happy Days dla nauczycieli składa się z szerokiej gamy scenariuszy lekcyjnych, wzorów materiałów, źródeł,
instrukcji i propozycji do zastosowania podczas zajęć w ramach różnych przedmiotów szkolnych. Zastosowanie
Pakietu pomoże rozwijać i realizować szkolną politykę promocji pozytywnego zdrowia psychicznego.
Przewodnik używania Pakietu Happy Days dla nauczyciela:
●

Pakiet podzielony jest na pięć tematycznych działów i w każdym z nich znajdują się scenariusze lekcji.

●

Scenariusze lekcji są propozycją do wykorzystnia podczas zajęć. Można wprowadzić je w całości i zgodnie
ze wskazówkami i instrukcjami w nich zawartymi lub dostosować do potrzeb tematu lekcji, uczniów, szkoły i
własnych.

●

Autorzy proponują, by wyniki pracy podczas lekcji prowadzonej w oparciu o scenariusze z Pakietu były
przekazywane jako informacja zwrotna do Reprezentacji Uczniów ze Szkolnej Drużyny Happy Days. Więcej
na ten temat w Przewodniku dla dyrektorów i nauczycieli pt. „Jak realizować program Szkoły Happy Days?”

●

Jeśli masz wątpliwości, jakieś kwestie nie są jasne lub potrzebujesz pomocy teraz lub w przyszłości, chętnie
pomoże Ci Ekipa Wsparcia projektu Happy Days, z którą można skontaktować się w następujący sposób:

Country Meath Vocational Education Committee
County Meath VEC Administrative Offices Abbey Road Navan Co. Meath
Contact: Alan Larkin, alarkin@meathvec.ie, +35318359085
Beja’s Polytechnic Institute of Portugal
Rua Pedro Soares Beja, 7800-295 Portugal
Contact: Clara Rodrigues, clara.rodrigues@gmail.com, +351963639040
Krakowskie Centrum Zarzadzania i Administracji Spolka of Poland
10/3 Plac Matejki Krakow, 31-157 Poland
Contact: Maria Francuz, mf@kszia.internetdsl.pl, +48124294141
Vytautas Magnus University of Lithuania
K. Donelaicio g. 58, Kaunas, 44248 Lithuania.
Contact: Zymante Jokubauskaite, Z.Jokubauskaite@trt.vdu.lt, +37037327986
1st EPAL Neas Ionias Magnesia Ellas
Terma Panagouli 38446 Volos Hellas
Contact: Maria Boura, mpouram13@gmail.com, +306974730060
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1
Zastraszanie i antypołeczne zachowania

1.1.
Zastraszanie w celu zdobycia popularności –
zastraszanie pod presją rówieśników.

chool bullying for popularity
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Zastraszanie w celu zdobycia popularności
– zastraszanie pod presją rówieśników.
W skrócie:
Definicje:
Znęcanie, zastraszanie (ang.Bullying) - akt agresywnego, zamierzonego zachowania, które jest podejmowane
w sposób powtarzalny, przez dłuższy czas, przez jednostkę lub grupę osób wobec ofiary, która nie jest w stanie
się skutecznie bronić. W tej definicji kładzie się nacisk na intencjonalność tego zachowania, którego celem
jest spowodowanie u ofiary fizycznego lub psychicznego uszczerbku. Ponadto, istotna jest też powtarzalność i
nierównowagą sił między ofiarą i sprawcą, który posiada przewagę np. pod względem siły fizycznej, wieku itp.1
Zastraszanie pod presją rówieśników (ang. Peer bullying) - presja wywierana przez rówieśnika/grupę rówieśników,
pod którą osoba podejmuje pewne działania, przyjmuje wartości lub w inny sposób dostosowuje się, w celu bycia
zaakceptowaną jako część tej grupy.
Potrzeba, by czuć się akceptowanym może być szczególnie silna w okresie dorastania, gdy własna tożsamość
nie jest jeszcze w pełni rozwinięta, co może często prowadzić do uczucia niepewności i może przyczyniać się
do faktu, iż niektórzy młodzi ludzie mocno ulegają presji otoczenia, zgadzając się na niemal wszystkie warunki,
które im dyktuje to otoczenie. Ta uległość może przybierać różne formy (np. ubieranie się w ten sam sposób,
co inni, mówienie w takim samym stylu, słuchanie tej samej muzyki, itp.), a w skrajnych przypadkach potrzeba
bycia akceptowanym może doprowadzić młodych ludzi do działania w sposób, w który normalnie nigdy by się
nie zachowali. Na przykład, jeśli młody człowiek chciałby dołączyć do grupy znajomych, którzy regularnie biorą
narkotyki, zapewne odczuje, iż też powinien to robić, aby być całkowicie przyjęty do tej grupy. Zastraszanie pod
presją rówieśników odgrywa kluczową rolę w mentalności uczniów i może się przydarzyć młodemu człowiekowi
zwłaszcza, gdy jest postrzegany jako słaby lub inny, odstający. Znęcając się, chce sam być popularny i nie chce
być nielubiany – dlatego przeważnie ofiarą zastraszania jest łatwy cel – ktoś, w kogo obronie raczej nikt nie stanie.2

●

1. http://www.beatbullying.org

●

2. Bullying in Schools: Lessons From Two Decades of Research, Peter K. Smith and Paul Brain,
AGGRESSIVE BEHAVIOR ,Vol. 26, pages 1–9, 2000

Numer lekcji
Zawartość	Metodologia	Materiały dostarczone 	Materiały do
					
przygotowania
					
przez nauczyciela
Lekacja 1
45 min
Autorefleksja

● Sytuacje
dominacji
I uległości

● Odgrywanie ról

● Zagadnienia
przyjaźni i
popularności

● Odgrywanie ról

● Dyskusja

● Papier do
zapisywania
swoich uczuć

● Tabela z
uczuciami na
różne sytuacje

● Tabelki do
zrobienia listy
rzeczy

● “Kodeks
regulujący kwestie
popularności i
przyjaźni”

“Nadający kierunek
i podążający”
45 m in
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Wymiana - “Co w
Tobie lubię”

● Dyskusja w
grupie
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Lekcja 2

Lekcja 1: Autorefleksja
Cel lekcji:

Postaraj się, by uczniowie rozważyli, jaki wpływ ma zastraszanie na szkołę jako całość, jak również na ucznia,
który doświadcza przemocy i nie uzyskuje stosownej pomocy. Wytłumacz uczniom, że przyjaźnie mogą czasami
prowadzić, niekoniecznie intencjonalnie, do stosowania przemocy i zastraszania innych.

Praca w grupie 1 – Odgrywanie ról: “Nadający kierunek i podążający”

Ustaw uczniów w pary i poproś, by jeden odgrywał rolę lidera nadającego kierunek, a drugi by był podążającym.
Lider powinien przez 5 minut dawać podążającemu krótkie zadania do wykonania (usiądź, przynieś mi ołówek,
otwórz drzwi i sprawdź, kto jest na korytarzu). Rozkazy powinny być krótkie i odpowiadające jakiejś rzeczywistej
potrzebie.

Dyskusja w grupie:

Poproś, by uczniowie opowiedzieli innym, jak się czuli, gdy musieli wykonywać rozkazy. Czy czuli się dobrze?
Czy czuli się pod presją zrobienia czegoś, na co nie mieli ochoty? Czy czuli się bardziej poważani, gdy wydawali
rozkazy? Czy uważali innych za mniej popularnych od siebie? Poproś, aby wymienili rzeczy, które sprawiły, że czuli
się dziwnie, niewygodnie. Niech zapiszą je na kartce.

Praca w grupie – wyniki:

Poproś, aby uczniowie razem wypisali w tabeli uczucia, które odczuwali, odgrywając obie role.

Lekcja 2 : Wymiana - “Co w Tobie lubię”
Cel lekcji:

Uczniowie powinni uzmysłowić sobie, jak ich zachowanie/postawa wpływa na innych. Pokaż im, że czasem,
nawet niechcący, w wyniku przyjaźni, ktoś z zewnątrz może paść ofiarą znęcania, lub też z powodu strachu przed
odrzuceniem ktoś będzie chciał zrobić wszystko dla swoich przyjaciół. Uczniowie powinni umieć wymieć kilka
czynników powodujących zastraszanie związane z przyjaźnią. Naucz ich używać empatii, by rozpoznawać i brać
pod uwagę uczucia innych ludzi.

Praca w grupie 1 – Odgrywanie ról: (10 min)

Uczniowie tworzą pary i mówią sobie na zmianę po jednej rzeczy, którą lubią w drugiej osobie. Następnie zmieniają
osobę. Ćwiczenie może trwać 10 minut.

Praca indywidualna – notatki: (10 min)

Każdy uczeń znajduje miejsce dla siebie i przez 10 minut stara się przypomnieć sobie i zapisać wszystkie miłe
rzeczy, które usłyszał na swój temat.

Praca w grupie 2– Dyskusja 1:

Uczniowie rozmawiają na temat, czy było im trudno wyrazić miłe rzeczy w stosunku do drugiej osoby. Jak czuli się,
gdy sami słyszeli komplementy? Czy usłyszeli coś, o czym wcześniej nie wiedzieli? Która z usłyszanych rzeczy
zrobiła na nich największe wrażenie?

Praca w grupie 2– Dyskusja 2:

Uczniowie dyskutują w grupach o tym, co czyni dobrego, a co złego przyjaciela. Niech uczniowie zapiszą te cechy
w tabeli. Poproś, by zdefiniowali te, które opisują oprawcę (te złe). Niech zastanowią się, czy sami posiadają któreś
z nich. Poproś by także zrobili listę cech określających przyjaźń.

Praca w grupie – wyniki:

Kodeks regulujący kwestie popularności i przyjaźni.
Wyniki pracy na lekcji powinny zostać przekazane jako informacja zwrotna do Reprezentacji Uczniów ze
Szkolnej Drużyny Happy Days.
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2
Umiejętność radzenia sobie i
odpowiedzialność społeczna

2.1.
Smutek i depresja, zapobieganie samobójstwom.
Sadness, Depression and Suicide Prevention
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Smutek i depresja,
zapobieganie samobójstwom
W skrócie:

Każdy z nas od czasu do czasu czuje się źle i jest smutny. Problem pojawia się w momencie, gdy uczucia te
towarzyszą komuś cały czas, a on przestaje cieszyć się życiem, traci zainteresowanie rzeczami, które robił z
chęcią do tej pory, może nawet odczuwać stany depresyjne. Młodzi ludzie są szczególnie podatni na depresję i
myśli samobójcze. Dlatego ważne jest, by wyposażyć młodych ludzi w wiedzę odnośnie tego, jak przezwyciężyć
depresję, jak zrozumieć siebie i innych oraz umieć okazać wsparcie.

Definicje:
Smutek

– negatywny stan emocjonalny, charakteryzujący się poczuciem krzywdy, cierpienia. Objawia się on poprzez
tymczasowe przygnębienie oraz mniejszą energię. Smutek jest uważany za przeciwieństwo szczęścia. Bardzo
często towarzyszy mu płacz . 3
Depresja
– zaburzenia psychiczne, charakteryzujące się obniżeniem nastroju, przygnębieniem, obniżeniem napędu
psychoruchowego, zaburzeniem rytmów okołodobowych i lękiem . 4
Samobójstwo
– akt celowego, świadomego odebrania sobie życia .5

Numer lekcji
Zawartość	Metodologia	Materiały dostarczone 	Materiały do
					
przygotowania
					
przez nauczyciela
Session Title
Content	Methodologies Resources Provided Teacher
To Provide
● Uczucia osobiste

● Dyskusja

Uczucia i
zachowanie

● Emocje

● Praca w grupie

● Koncepcja siebie

● Praca
indywidualna

3. http://pl.wikipedia.org/wiki/Smutek

●

4. http://pl.wikipedia.org/wiki/Zaburzenia_depresyjne

●

5. http://pl.wikipedia.org/wiki/Samobójstwo

● Karta pracy
rodzica Mixed
Media
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●

● Karta pracy ucznia ● Woreczek
Mix Media
wypełniony fasolą
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Lekcja

Lekacja: Uczucia i zachowanie
Ćwiczenie 1: “Mixed Media”

6

Cel lekcji:

Uczniowie powinni poprzez metafory określić koncepcję siebie, porównać to, jak postrzegają ich rodzice/
opiekunowie, rówieśnicy, a jak oni widzą samych siebie.

Wstęp:

Ta lekcja pozwoli uczniom zdefiniować samych siebie używając popularnych mediów jako metafory.

Praca grupowa 1:

Zapytaj uczniów, co oznacza słowo metafora. Użyjcie słownika, jeśli zajdzie taka potrzeba. Niech uczniowie
podadzą przykłady (np. opisz swój dzień, życie, chodzenie do szkoły poprzez metaforę).

Praca grupowa 2:

Daj uczniom chwilę czasu by wypełnili indywidualnie kartę ćwiczeń „Mixed Media”. Pracując w grupie, niech
uczniowie spróbują zgadnąć wybory swoich kolegów, popierając swoje przypuszczenia faktami.

Dyskusja:

Czego nauczyłeś się o sobie? Porównaj swoje wybory z odpowiedziami kolegów. Co sądzisz o ich wyborach? Jak
te informacje mogą Ci się przydać, by lepiej rozumieć innych?

Ciąg dalszy:

Niech uczniowie poproszą swych rodziców/opiekunów o wypełnienie kart ćwiczeń. Poproś uczniów, by
przedyskutowali z nimi ich odpowiedzi. Następnie uczniowie mogą przedstawić opowiedzi rodziców/opiekunów i
powiedzieć, czy zgadzają się z nimi, czy nie, oraz czy rozumieją, dlaczego padły takie, a nie inne odpowiedzi. (To
samo można zrobić wśród przyjaciół zamiast rodziców).

6 Zark Vanzandt, Better Ann Buchan, Lessons for Life,
Career Development Activities Library, Volume 2:
Secondary Grades, Mixed media , Self-Knowledge, “SelfConcept“, 1997, John Wiley & Sons, pp. 36 – 39.
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KARTA ĆWICZEŃ UCZNIA “MIXED MEDIA”
Polecenie:

Niech Twoje odpowiedzi nawiązują do tego, co myślisz o sobie, jak się postrzegasz. Bądź przygotowany, by umieć
obronić swoje odpowiedzi. (Nie mów innym, jakie dałeś odpowiedzi, dopóki nie przyjdzie na to pora).

Tytuł piosenki:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tytuł filmu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tytuł książki:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Instrument muzyczny:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Model samochodu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

)
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KARTA ĆWICZEŃ RODZICA/OPIEKUNA “MIXED MEDIA”
Polecenie:

Poproś Twoich rodziców/opiekunów, by opisali Cię, używając poniższych kategorii. Zapisz ich odpowiedzi oraz ich
uzasadnienie.

Tytuł piosenki:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tytuł filmu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tytuł książki:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Instrument muzyczny:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Model samochodu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Ćwiczenie 2: “TAKt!”
Wstęp:

Zapytaj uczniów jak zdefiniowaliby słowa „takt”. Możesz także użyć słownika.

Cele:

Uczniowie poznają znaczenie słowa takt. Nauczą się rozróżniać sposób komunikacji, której brakuje taktu i
formułować ją tak, by była bardziej taktowna.

Z życia wzięte:

Poproś uczniów, by podali przykłady ze swojego życia, które prezentują brak taktu, np. fragmenty rozmowy: „Aleś
Ty głupi!”, „Nieźła fryzura”(sarkastycznie), „Ale się zrobiłaś czerwona”.

Ćwiczenie:

Odnieś się do definicji. poproś, by uczniowie w małych grupkach przerobili wcześniej podawane historie z ich
doświadczenia w taki sposób, aby stały się taktowne.

Dyskusja:

Dlaczego bycie taktownym jest ważne? Jak na rozmówcę działa to, że jest się taktownym?

Ćwiczenie 3: „Miejsce gdzie czuję się szczęśliwy”
Praca indywidualna:

Poproś uczniów by napisali krótkie wypracowanie na temat miejsca, w którym czują się szczęśliwi.

Dyskusja:

Daj uczniom informację zwrotną na temat tego, co napisali.

Ćwiczenie 4: „Myśl pozytywnie”
Praca grupowa:

Podziel uczniów na kilka grup i poproś, by pomyśleli o trudnej sytuacji, jaka im się przydarzyła. Potem powiedz, aby
znaleźli co najmniej jedną pozytywną, dobrą rzecz w każdej z tych sytuacji.

Dyskusja:

Niech uczniowie zaprezentują swoją sytuację oraz jej pozytywne aspekty przed innymi. Wytłumacz, że nawet, jeśli
spotyka nas coś niemiłego i trudnego, zawsze można znaleźć rozwiązanie problemu.

Wyniki pracy na lekcji powinny zostać przekazane jako informacja zwrotna do Reprezentacji Uczniów ze
Szkolnej Drużyny Happy Days.
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Umiejętność radzenia sobie i
odpowiedzialność społeczna

2.2.
Umiejętność radzenia sobie

14
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Coping Skills

Umiejętność radzenia sobie
W skrócie:

Młodzi ludzie mają szczególnie wiele “wzlotów i upadków” w swym życiu. Każdy dzień jest pełen wyzwań.
Umiejętność radzenia sobie pomaga pokonać trudne sytuacje, zrozumieć lepiej siebie i otoczenie i ulepszać
komunikację z innymi.

Definicje:

Radzenie sobie
– cała aktywność podejmowana przez człowieka w danej sytuacji stresowej; będący w dyspozycji jednostki i
charakterystyczny dla niej zbiór strategii czy sposobów działania, z których część uruchamiana jest w przypadku
konfrontacji z konkretną sytuacją. 7
Umiejętność
– wiedza o czymś, znawstwo, predyspozycja do czegoś. 8

Numer lekcji
Zawartość	Metodologia	Materiały dostarczone 	Materiały do
					
przygotowania
					
przez nauczyciela
Session Title
Content	Methodologies Resources Provided Teacher
To Provide
Uczucia

● Wsparcie

● Praca
indywidualna
● Dyskusja

●

http://malicious.fm.interia.pl/stres.htm

8.

http://definicja.net/Umiejętność-definicja
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7.

● Karta
ćwiczeń „Koło
oddziaływania”
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)

● Komunikacja

Lekcja. Uczucia:
Ćwiczenie: „Rozpoznawanie emocjonalnych reakcji”

9

Cel:

Pokazanie uczniom, jak rozpoznawać i nazywać swoje uczucia oraz emocjonalne reakcje.

Praca indywidualna:

Rozdaj uczniom karty ćwiczeń i poproś, aby napisali obok podanych zdań słowo, które ukazuje pewien stan
emocjonalny. Niech użyją danego słowa tylko raz.

Dyskusja:

Zapytaj uczniów:  
1.

Czy zapisaliście pozytywne, czy negatywne emocje?

2.

Spróbujcie zidentyfikować, z czym jest związany wasz stan emocjonalny?
(Z jakim zdarzeniem, sytuacją, problemem).

3.

Co można zrobić, by polepszyć ten stan, a jeśli jest dobry, to aby go utrzymać?

Zwróć uwagę na to, jakie słowa wybrali uczniowie, by opisać swój stan emocjonalny. jak te słowa odzwierciedlają
ich uczucia? Potem, podziel się z nimi swoimi przemyśleniami.

9 Studentų karjeros valdymo kompetencijų ugdymo vadovas
konsultantui, metodinė priemonė, projekto SFMIS numeris:
BPD 2004-ESF-2.4.0-03-05/0159, praktinės užduotys savęs
pažinimo srityje, antra kompetencija - Tinkamos elgsenos
įgūdžiai, šešta užduotis – Emocinių reakcijų supratimas,
2007, Vilnius, pp. 52 – 53.
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KARTA ĆWICZEŃ “STAN EMOCJONALNY”
Gdy jestem sam, czuję
(Jestem).......................................................................................................................................................................
Ale czasami czuję
(Jestem).......................................................................................................................................................................
Gdy jestem z moimi przyjaciółmi, czuję
(Jestem).......................................................................................................................................................................
Ale czasami czuję
(Jestem).......................................................................................................................................................................
Gdy jestem z moją rodziną, czuję
(Jestem).......................................................................................................................................................................
Ale czasami czuję
(Jestem).......................................................................................................................................................................
Gdy jestem wśród ludzi, czuję
(Jestem).......................................................................................................................................................................
Ale czasami czuję
(Jestem).......................................................................................................................................................................
Gdy jestem w szkole, czuję
(Jestem).......................................................................................................................................................................
Ale czasami czuję
(Jestem).......................................................................................................................................................................
Gdy jestem wśród starszych ludzi, czuję
(Jestem).......................................................................................................................................................................
Ale czasami czuję
(Jestem).......................................................................................................................................................................
Gdy jestem wśród ludzi młodszych od siebie
(Jestem).......................................................................................................................................................................
Ale czasami czuję
(Jestem).......................................................................................................................................................................
Wyniki pracy na lekcji powinny zostać przekazane jako informacja zwrotna do Reprezentacji Uczniów ze
Szkolnej Drużyny Happy Days.
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Umiejętność radzenia sobie i
odpowiedzialność społeczna

2.4 Tolerance & Social Responsibility

2.3.
Tolerancja i odpowiedzialność społeczna

)
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Tolerancja i odpowiedzialność społeczna
W skrócie:
Ważną kwestią jest uczenie młodzieży tolerancji i odpowiedzialności za siebie, za innych oraz za środowisko
tak, aby przygotować ich do bycia aktywnymi i mającymi swój wkład w dobro społeczeństwa i świata. Rozwijanie
społecznej odpowiedzialności młodych ludzi może pomóc im zdefiniować, kim są i co mogą zrobić. Fundament
społecznej odpowiedzialności może zostać zbudowany poprzez stworzenie środowiska miłości i troski, w którym
będą uczyć się o tym, jak ważne jest, by byli odpowiedzialni za swoje czyny i decyzje, a także znaczenia wartości
takich jak szacunek i troska o innych. Życie stwarza liczne sytuacje i lekcje, a młodzi ludzie mają tylko być
pokierowani we właściwą stronę. Ważne jest, aby stymulować ich wrodzoną ciekawość, wspomagać ich rozwój
poprzez pogłębianie zrozumienia i poczucia odpowiedzialności za to, co dzieje się w ich najbliższym otoczeniu oraz
na świecie.

Definicje:
Tolerancja
– to „postawa społeczna i osobista odznaczająca się poszanowaniem poglądów, zachowań i cech innych ludzi, a
także ich samych”. 10
Społeczny
– dotyczący postaw lub działań związanych z obywatelami, zbiorowością, społeczeństwem. 11
Odpowiedzialność
– jest ona powszechnie uznawanym dowodem, potwierdzającym dojrzałość jednostki, gotowej wziąć na
siebie wszelkie ewentualne konsekwencje swoich zachowań, oraz przede wszystkim zdolnej przewidzieć jej
prawdopodobne skutki zanim jeszcze zostanie wprowadzona w życie.  12
Etykietowanie
– Proces naznaczania społecznego (przypięcie komuś etykietki) odbywa się zawsze przy określaniu negatywnej
grupy odniesienia, np. określanie kogoś, kto złamał prawo, mianem kryminalisty. Naznaczanie bywa przyczyną
deprecjonowania jednostek i grup społecznych. Jest on też bazowym mechanizmem tworzenia stereotypów. 13
10 http://pl.wikipedia.org/wiki/Tolerancja_(socjologia).
11 http://definicja.net/definicja/Społeczny.
12 http://cotojest.info/odpowiedzialnosc_697.html.
13 http://pl.wikipedia.org/wiki/Etykietowanie.

Numer lekcji
Zawartość	Metodologia	Materiały dostarczone 	Materiały do
					
przygotowania
					
przez
nauczyciela
Session Title
Content	Methodologies Resources Provided Teacher
To Provide
Lekcja

● Etykietowanie

● Dyskusja

Akceptowanie
innych

● Tolerancja

● Praca w grupie

● Zachowanie

● Karta ćwiczeń
”Drogi
Redaktorze”

● Wykresy (arkusz),
pisaki
● Listy do redaktora
z lokalnych gazet
(dla każdej grupy
inny list)
● Etykietki do
przyklejania

)
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Session: Acceptance of others
Lekcja: Akceptowanie innych 14
Cel:

Wytłumacz uczniom, jak etykietki, które przypinamy ludziom, wpływają na to, jak oczekujemy, że będą się
zachowywać i jak ograniczają nasze zrozumienie innych. Pomóż im rozpoznać sytuacje, w których etykietowanie
innych może mieć negatywny wpływ na nasz własny rozwój.

Dyskusja 1:

Poproś uczniów, by przedyskutowali, w jaki sposób „przyczepia się” innym etykiety. Niech przedyskutują
najpopularniejsze etykietki, z którymi się spotkali.

Praca w grupie:

Powiedz uczniom, że etykietki, które przypina się ludziom, są najczęściej nieadekwatne z rzeczywistością.
Poproś o ochotników, których zadaniem będzie chodzić z przyczepioną na czole etykietką, lecz nie będą mogli
wiedzieć, co jest na niej napisane. Przygotuj następujące etykietki: błazen, laluś, geniusz, kozioł ofiarny (lub inne
adekwatne). Następnie klasa ma przedyskutować, jak zdobyć 1000 zł na wycieczkę klasową. Uczniowie powinni
reagować na sugestie innych adekwatnie do tego, jaką ktoś ma etykietkę. Mają w ten sposób dawać ochotnikom
wskazówki odnośnie tego, co jest napisane na ich etykietkach (nie mówiąc wprost). Po 10 minutach dyskusji,
poproś, by ochotnicy spróbowali zgadnąć, co jest na ich etykietkach i wskazać, co naprowadziło ich na ten trop.
Poproś, by ochotnicy podzielili się z resztą klasy tym, jak czuli się traktowani podczas dyskusji.

Dyskusja 2:

Zapytaj uczniów, jak etykietki ograniczają nasze postrzeganie innych? Czy trudno jest zmienić raz przypiętą
etykietę? Jak można tego dokonać? Jak takie etykietki mogą ograniczyć rozwój innych, którym są przypięte, lub
nas samych?

14  Zark Vanzandt, Better Ann Buchan, Lessons for
Life, Career Development Activities Library,  Volume 2:
Secondary Grades, Label talk, Life Roles, “Acceptance
of others“, 1997, John Wiley & Sons, pp. 94 – 95.

)
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Ćwiczenie 2 “Drogi Redaktorze”
Cel:

Uczniowie nauczą się, co oznacza tolerancja, jak wygląda w praktyce i jakie ma zastosowanie w ich życiu, a także,
jak zastosować krytyczne myślenie w ocenianiu opinii wyrażanych publicznie.  

Dyskusja 1:

Poproś uczniów o zdefiniowanie słowa „tolerancja”. Niech spróbują podać przykłady czynów, które by obrazowały,
czym ona jest. Zachęć ich, by spróbowali podać takie przykłady z własnego życia.

Praca w grupie:

Uczniowie mają za zadanie przeczytać i przedyskutować listy nadesłane do redakcji lokalnej gazety. Po 10
minutach rozdaj karty ćwiczeń i poproś, by uczniowie indywidualnie krytycznie ocenili każdy list. Gdy zadanie
będzie ukończone, niech każda grupa podsumuje wyniki i zobaczy, który list wygrał ranking.

Dyskusja 2:

Zapytaj uczniów, w których aspektach swojego życia najbardziej potrzebują tolerancji? W jaki sposób można
praktykować bycie tolerancyjnym na co dzień? Jak zastosowanie tolerancji poprawiłoby atmosferę i jakość życia w
szkole?

Kontynuacja ćwiczenia:

Możesz zasugerować uczniom, by napisali listy do redaktorów lokalnych gazet odnośnie zagadnienia tolerancji.

)
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Ćwiczenie 3 “Wyznaczając granicę ”

15

Cel:

Uzmysłowienie uczniom, jakie zachowania mogą być przykre dla innych, kiedy należy zwrócić uwagę, gdy widzi się
taki zachowanie oraz jakich umiejętności potrzeba, by zwrócić komuś uwagę, samemu nie będąc niemiłym.

Praca grupowa:

Zdefiniujcie terminy “napastliwy (inwazyjny)” i “nienapastliwy” w nawiązaniu do zachowania sprawiającego
przykrość. Niech uczniowie podzielą listę, która powstanie z burzy mózgów, na określenia napastliwe (inwazyjne) i
nienapastliwe. Gdy uczniowie zakończą zadanie, zapytaj, jak radzić sobie z przykrym zachowaniem. Narysuj graf
(wykres) możliwości reagowania w inny sposób (np. uprzejmie poproś, by ktoś przestał, użyj humoru, taktownie
przypomnij o zasadach kulturalnego zachowania).

Dyskusja 1:

Zapytaj uczniów, czego nauczyli się z tej lekcji? Co jest ważne? Jakich konsekwencji można się spodziewać? Czy
trudno jest odnieść się do czyjegoś nieuprzejmego zachowania?

Kontynuacja ćwiczenia:

Użyjcie listy napastliwych i przykrych zachowań, stworzonej w czasie burzy mózgów, do odegrania mini scenek.
Wyniki pracy na lekcji powinny zostać przekazane jako informacja zwrotna do Reprezentacji Uczniów ze
Szkolnej Drużyny Happy Days.

15  Zark Vanzandt, Better Ann Buchan, Lessons for Life,
Career Development Activities Library,  Volume 2: Secondary
Grades, Drawing the line, Life Roles, “Acceptance of others“,
1997, John Wiley & Sons, pp. 100 – 101.

)
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2.5 Money Worries

2.4.
Problemy z pieniędzmi
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Problemy z pieniędzmi
Streszczenie:

W związku z trwającym kryzysem ekonomicznym na obszarze całej Europy, także młodzi ludzie coraz częściej
borykają się z trudnościami finansowymi. Martwią się o swoją przyszłość, o studia, a także o przyszłą pracę.
Problemy, które mają miejsce w domu rodzinnym – utrata pracy, ograniczenie wydatków, kłótnie wywołane brakiem
pieniędzy odbijają się także na nich. Jest więc ważne, aby uczniowie nauczyli się właściwie rozumieć wartość
pieniędzy, nabyli umiejętności właściwego nimi zarządzania, aby pozwolić im uczestniczyć w rozwiązywaniu
problemów finansowych, a przede wszystkim budować ich poczucie własnej wartości niezależne od ilości
posiadanych dóbr materialnych.

Definicje:
Pieniądz
- to materialny lub niematerialny środek, który można wymienić na towar lub usługę. W formie różnych walut, krąży
anonimowo od osoby do osoby i pomiędzy krajami, ułatwiając wymianę handlową. 16
Zmartwienie
– Przykre uczucie niepokoju, smutku spowodowane jakąś nieprzyjemną sytuacją.17

Numer lekcji
Zawartość	Metodologia	Materiały dostarczone 	Materiały do
					
przygotowania
					
przez nauczyciela
Session Title
Content	Methodologies Resources Provided Teacher To Provide
Lekcja

● Budżet miesięczny ● Praca w grupie

Jak zaplanować
swój budżet i
oszczędności?

● Wakacje

● Prezentacje

● Jak efektywnie
oszczędzać?

● Dyskusje

● Karta ćwiczeń
“Budżet
miesięczny”

● Długopisy/ołówki
● Kartki papieru
(A3/A2)

● Karta ćwiczeń
“Wakacje”

16 http://pl.wikipedia.org/wiki/Pieniądz
17 http://definicja.net/definicja/Zmartwienie

)

Happ da s
)

24

Lekcja: Jak zaplanować swój budżet i oszczędności?
Ćwiczenie 1. „Budżet miesięczny”

18

Cel:

Przekazanie uczniom podstawowych umiejętności zarządzania pieniędzmi.

Praca grupowa:

Rozdaj uczniom karty zadań „Miesięczny budżet”. Poproś, by spróbowali oszacować, ile mógłby wynosić ich
osobisty lub rodzinny wymarzony miesięczny budżet; jaki minimalny budżet byłby potrzebny do życia, a następnie,
aby spróbowali policzyć prawdziwy koszt życia przez miesiąc. Aby uwiarygodnić wyniki, zadanie może także być
zrobione lub choćby zweryfikowane przez uczniów w domu.
Uczniowie powinni przeanalizować następujące pytania:
- Czy dobrze orientuję się w tym, ile wydaję?
- Czy mój obecny dochód wystarczyłby na realne wydatki?
- Jaki powinien być mój dochód, by osiągnąć wymarzony budżet?
- Biorąc pod uwagę, jaki zawód chciałbym wykonywać po ukończeniu edukacji, ile mogę oczekiwać, że będę
   zarabiać miesięcznie? Jakie stworzy mi to szanse na prowadzenie życia, jakiego pragnę?
- W jakich dziedzinach mógłbym zaoszczędzić żeby przybliżyć mój budżet do wymarzonego?

Zwróć uwagę na umiejętności uczniów w kwestii określania swoich wydatków.

Indywidualna rozmowa:

W trakcie pracy uczniów, dawaj im wskazówki co do mocnych i słabych stron ich planowanych budżetów.

18 Studentų karjeros valdymo kompetencijų ugdymo
vadovas konsultantui, metodinė priemonė, projekto SFMIS
numeris: BPD 2004-ESF-2.4.0-03-05/0159, praktinės
užduotys savęs pažinimo srityje, antra kompetencija Tinkamos elgsenos įgūdžiai, keturiolikta užduotis – biudžeto
planavimas, 2007, Vilnius, pp. 67-70.
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Dziedzina	

Cel	

Koszt
Realny

Minimalny
Całkowita kwota dochodu
lub
wymarzony

Mieszkanie/Dom

Transport

Jedzenie

Higiena osobista

Ubrania

Podatki

Hobby i zainteresowania

Inne koszty

Koszt całkowity:			

)
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Ćwiczenie 2. „Planując wyjazd na wakacje” 19
Cel:

Uczniowie będą mieć okazję rozwinąć umiejętności rozsądnego wydawania pieniędzy i oszczędzania, kreatywnego
myślenia oraz obmyślania sposobów na zaplanowanie udanych wakacji przy minimalnych kosztach.

Praca w grupie:

Uczniowie są podzieleni na grupy 3-5 osób. Ich zadaniem będzie stworzyć szczegółowy plan na 7 dni wakacji
mając do dyspozycji 1000 złotych. Powinni wypisać listę tego, co chcą zrobić i zobaczyć w ciągu tych dni oraz
jak rozdysponują pieniądze. Zachęcaj uczniów, by byli kreatywni. Możesz także dodać, że wbrew temu, co wiele
osób uważa, często to nie rzeczy, które są drogie, dają nam najwięcej radości. Często to, co okazuje się być
najcenniejsze i zapada nam w pamięci najdłużej jest zupełnie za darmo lub kosztuje niewiele.

Prezentacja:

Każda grupa prezentuje wyniki swojej pracy.

Dyskusja:

Klasa wspólnie decyduje, który pomysł jest najlepszy.

Ewaluacja:

Zwróć uwagę na umiejętności uczniów w zakresie planowania kosztorysu wakacji kreatywnie i zarazem
realistycznie, a także wyszukiwania dobrych usług za niską cenę. Daj uczniom wskazówki w dziedzinie poziomu
realizmu ich planu, kreatywności i pracy grupowej.

19Studentų karjeros valdymo kompetencijų ugdymo
vadovas konsultantui, metodinė priemonė, projekto SFMIS
numeris: BPD 2004-ESF-2.4.0-03-05/0159, praktinės
užduotys savęs pažinimo srityje, antra kompetencija Tinkamos elgsenos įgūdžiai, penkiolikta užduotis – atostogų
planavimas, 2007, Vilnius, pp. 70-71.
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Karta ćwiczeń „Wakacje”

Rodzaj kosztów	Opis	

SumA

Transport

Jedzenie

Miesce do spania

Bilety

Inne

Inne

Inne

Inne

Suma:		
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Ćwiczenie 3 „Jak efektywnie oszczędzać?”
Cel:

Rozwinięcie umiejętności oszczędzania.

Praca w grupie:

Uczniowie pracują w grupach 3-5 osób. Każda grupa dostaje dużą kartkę papieru i pisaki. Mają za zadanie zrobić
burzę mózgów i zapisywać pomysły, w jaki sposób można oszczędzać.

Prezentacja:

Każda grupa prezentuje wyniki swej pracy. Klasa powinna wybrać kilka i wcielić je w życie np. uczniowie mogą
założyć własną skarbonkę, trzymaną u wychowawcy i odkładać każdego tygodnia drobną kwotę (np. można
zmieniejszyć koszty transportu chodząc lub jeżdżąc na rowerze) tak, aby po pewnym czasie wykorzystać pieniądze
na ustalony wcześniej cel.

Wyniki pracy na lekcji powinny zostać przekazane jako informacja zwrotna do Reprezentacji Uczniów ze
Szkolnej Drużyny Happy Days.
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XXX

2.6 Alcohol and drug abuse

2.5.
Nadużywanie alkoholu i narkotyków
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Nadużywanie alkoholu i narkotyków
W skrócie:

Młodzi ludzie, którzy stale nadużywają substancji takich jak alkohol czy narkotyki, doświadczają różnorodnych
problemów na przykład: trudności w nauce, kłopoty ze zdrowiem, złe relacje z rówieśnikami, czy też problemy z
policją i wymiarem sprawiedliwości. Dlatego też niezwykle ważne jest, aby pomóc im zrozumieć problem w celu
zniechęcenia ich do spożywania alkoholu, palenia tytoniu i używania narkotyków.

Definicje:
Alkohol
– bezbarwna, lotna, łatwopalna ciecz, która jest odurzającym składnikiem wina, piwa, wódki i innych napojów; jest
także wykorzystywana jako rozpuszczalnik przemysłowy i jako paliwo. Alternatywne nazwy: etanol, alkohol etylowy;
wzór chemiczny: C2H5OH.
Alternatywne nazwy:
etanol, alkohol etylowy; wzór chemiczny: C2H5OH.
Nazwa:
W połowie XVI  wieku pojawiło się słowo alkohol, od francuskiego słowa alcool, lub też z łaciny średniowiecznej,
od arabskiego al-Kuhl “Kohl”. Na początku używano go w odnisieniu do proszków - Kohla, w szczególności
tych otrzymanych na drodze sublimacji, w późniejszym czasie określanych jako “produkt destylacji lub spirytus
rektyfikowany” (połowa XVII w.).
Narkotyk
- lek lub inna substancja, która po spożyciu lub wprowadzana do organizmu w inny sposób, ma działanie
fizjologiczne; substancja przyjmowana, często nielegalnie, ze względu na jej działanie pobudzające, odurzające.
Narkomania - nałogowe używanie narkotyków.
Nazwa:
angielskie słowo „drug” pochodzi od starofrancuskiego „drogue”, a to prawdopodobnie od holenderskiego Droge
Vate, dosłownie “artykuły suche”, czyli sypkie.  
Tytoń
– spreparowane liście rośliny, które zawierają duże ilości nikotyny. Liście są poddawane procesowi suszenia,
fermentacji i wędzenia, a następnie używane przez ludzi do palenia lub żucia.
Nazwa:
wywodzi się z połowy XVI w. od hiszpańskiego słowa tabaco, zapożyczonego z języka Carib na oznaczenie fajki do
palenia tytoniu, lub od słowa z języka Taino oznaczającego prymitywne cygaro. Możliwe też, że słowo pochodzi z
języka arabskiego.
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Numer lekcji
Zawartość	Metodologia	Materiały dostarczone 	Materiały do
					
przygotowania
					
przez nauczyciela
Session Title
Content	Methodologies Resources Provided Teacher To Provide
Lekacja 1
Nawyki i nałogi

● Dlaczego ludzie
mają różne
nawyki?

● Dyskusja

● Debata (np. na
temat: “Każdy
nowoczesny
● Nawyki (dobre, złe,
człowiek pali”,
neutralne)
“Narkotyki
● Radzenie sobie z
powinny być
nałogami
legalne”
● Praca w grupie
● Prezentacja
(zachęta do
kreatywności w
różnych formach)

● Prezentacja Power
Point – informacje
i wskazówki
dotyczące
dostępnych źródeł
informacji
● Prezentacja Power
Point – prezentacja
sposobów
prowadzenia
debaty
● Zielona i czerwona
kartka
● Nagroda za
najciekaw-szą
prezentację i
za najlepszą
argumentację w
debacie

Lekacja 2
Zdrowy styl życia

● Szkodliwy wpływ
tytoniu, alkoholu i
narkotyków

● Ankieta
● Tworzenie
plakatów
● Jak rzucić
palenie i picie podpowiedzi

● Proponowane
działania

Happ da s
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Obchodzenie  
szczególnych dni
uznawanych w
kraju i na świecie

● Świadomość

32

)

Lekacja 3

Lekcja 1: Nawyki i nałogi
Cel dydaktyczny:

Umożliwić uczniom poznanie i zrozumienie, jakie są dobre i złe nawyki. Jak te nawyki wpływają na życie ludzi i na
ich zdrowie psychiczne? Zbadać, jak przeformułowanie myślenia może zmienić ludzkie przyzwyczajenia i poprawić
zdrowie psychiczne.

Dskusja 1:

Poleć uczniom, aby wymienili różne nawyki (nałogi), które mają. Zapisz je na tablicy. Niech uczniowie zdecydują,
które z nich są dobre, a które złe. Zapytaj uczniów, czy dobrze radzą sobie ze swoimi nawykami? Dlaczego? W
jaki sposób? Zapytaj uczniów o używanie tytoniu, alkoholu i narkotyków. Zapytaj, czy wiedzą, jaki wpływ mają
te substancje na organizm człowieka. Poproś, aby uczniowie podali negatywne skutki używania powyższych
substancji. Niech uczniowie podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w tym względzie. Zapytaj uczniów, jakie
są ich odczucia? Czy ktoś chciałby rzucić palenie lub picie, dlaczego? Czy można to zrobić? Jeśli nie, to dlaczego?
Czy potrzebują pomocy? Kto może pomóc? Zapytaj, czy ich rodzina wie o tym?

Praca w grupie
Debata

Temat debaty: “Każdy nowoczesny człowiek pali”
●

Wszyscy uczniowie przygotowują się do tematu i wybierają stanowisko za lub przeciw

●

Nauczyciel prezentuję metodologię debaty parlamentarnej

●

Nauczyciel prosi ochotników o utworzenie dwu zespołów, które wezmą udział w debacie

●

Najlepiej zastosować formułę – pięciu uczestników debaty „za” i pięciu „przeciw”

●

Reszta klasy tworzy zespół sędziowski

●

Rola nauczyciela jest neutralna i jego zadaniem jest liczenie głosów

●

Uczniowie głosują przy użyciu kart zielonych i czerwonych

●

Po zakończeniu debaty należy ogłosić wyniki

●

Nauczyciel musi być przygotowany na różne pytania (problemy) związane z wynikami debaty (na przykład:
dlaczego wygrali, jakie były ich najmocniejsze argumenty, jakie umiejętności są przydatne podczas debaty,
itp.).

)
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Lekcja 2: Zdrowy styl życia
Cel dydaktyczny:

Dać uczniom możliwość, by rozwinęli swoje zdolności badawcze oraz umiejętności pisania i  prezentacji. Ważne
jest, aby uczniowie sami znaleźli potrzebne informacje w celu pogłębienia swojej wiedzy o szkodliwym wpływie
nadużywania alkoholu i narkotyków.

Praca w grupie 1:

Podziel klasę na 3 grupy. Poleć jednej grupie, aby zbadała i opisała szkodliwy wpływ tytoniu. Drugiej grupie poleć
to samo odnośnie alkoholu, a trzeciej odnośnie narkotyków. Na koniec wszystkie trzy grupy prezentują rezultaty
swoich badań.

Praca w grupie 2:

Poleć uczniom, pracującym w tych samych grupach, aby stworzyli plakaty na temat nadużywania substancji, o
których dowiadywali się w poprzednim ćwiczeniu (zachęć uczniów do kreatywności). Poproś wszystkie trzy grupy o
zaprezentowanie swoich osiągnięć i zawieszenie plakatów na ścianach klasy.

Praca w grupie 3:

Poproś uczniów o spisanie kilku pomysłów na to, aby rzucić palenie ipicie.

Lekcja 3: Obchodzenie szczególnych dni uznawanych w kraju i na świecie
Cel dydaktyczny:

Propagowanie świadomości, zrozumienia i kreatywności wśród uczniów.
●

Proponowane działania w obchodach szczególnych dni uznawanych w kraju i na świecie

●

31 maja – Światowy dzień bez papierosa (sprzątanie środowiska – zbieranie opakowań po papierosach,
butelek, a następnie wystawa (można na przykład zbudować jakąś figurę z tych opakowań, aby uświadomić,
jak dużo ludzie palą)

●

7 kwietnia – Światowy Dzień Zdrowia (przykład: dzień soków ze świeżych owoców)

●

Przykłady alternatywnych obchodów (zdrowy początek dnia – sport, zdrowe śniadanie contra poranna kawa
i papieros).

Wyniki pracy na lekcji powinny zostać przekazane jako informacja zwrotna do Reprezentacji Uczniów ze
Szkolnej Drużyny Happy Days.

)
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3
Różnorodność i rodzina

3.1 Creating opportunities for non discriminating intercultural interactions

3.1.
Nie ma jak rodzina

)
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Nie ma jak rodzina
Streszczenie:
Podczas tej lekcji uczniowie, obok pojęcia rodziny w kilku systemach prawnych wybranych państw europejskich,
poznają i uczą się docenić wartości, które niesie ze sobą rodzina. Poznają, jak ważna jest rodzina w kształtowaniu
się osobowości każdego człowieka. Zadania mają zwrócić uwagę uczniów na to, że każdy z członków rodziny
ma prawa i obowiązki i że państwo ma obowiązek czuwać nad respektowaniem tych praw.W dużej mierze
uniwersalnym pojęciem rodziny posługiwał się papież Jan Paweł II. W jego nauczaniu rodzina to wspólnota
„oparta na małżeństwie, rozumianym jako akt publicznie zatwierdzający i regulujący wzajemne zobowiązania, jako
całkowite przyjęcie odpowiedzialności za drugą osobę i dzieci, a także jako związek pociągający za sobą prawa i
obowiązki oraz jako podstawowa komórka społeczna, na której opiera się życie narodu.”20 Jan Paweł II podkreślał,
iż to „w trwale zjednoczonej rodzinie dzieci osiągają dojrzałość, w niej bowiem przeżywają najbardziej doniosłe i
najbogatsze doświadczenie bezinteresownej miłości, wierności, wzajemnego szacunku i obrony życia.”21
Cele:
Uczeń poznaje różne definicje rodziny w porządkach prawnych wybranych państw europejskich
Zostaje zapoznany z kwestią rodzin opartych na relacjach partnerów tej samej płci  
Potrafi wymienić funkcje rodziny
Wie, jakie miejsce w rodzinie zajmują jej członkowie
Uświadamia sobie jak ważny jest wpływ rodziny w rozwoju każdego człowieka
Potrafi zaprezentować efekty współpracy w grupie

Numer lekcji
Zawartość	Metodologia	Materiały dostarczone 	Materiały do
					
przygotowania
					
przez nauczyciela
Session Title
Content	Methodologies Resources Provided Teacher To Provide
Lekcja

● Definicja rodziny

Nie ma jak rodzina

● Funkcje rodziny i
jej członków
● Relacje w rodzinie

● niedokończone
zdania,

● materiały do
ćwiczeń

● kartki papieru
● pudełko

● praca w grupach,
● burza mózgów,
● rozmowa
kierowana,
● praca z tekstem

20Jan Paweł II Chrońmy rodzinę opartą na małżeństwie. Do rodzin przybyłych z całych Włoch, 20.10.2001,www.opoka.org.pl
21Jan Paweł II Rodzina Syna Bożego. Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański” w Castel Gandolfo, 27. 12. 1998. www.opoka.org.pl
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METODOLOGIA:
1. Definiowanie rodziny przez uczniów.

Uczniowie siadają w długim rzędzie, jeden za drugim. Podaj pierwszemu uczniowi kartkę, na której będzie
napisane słowo „rodzina”. Każdy uczeń pisze to, co kojarzy mu się z tym słowem, zagina kartkę i podaje za siebie.
Gdy ostatnia osoba zapisze swoje skojarzenie, ochotnik, lub nauczyciel odczytuje na głos wszystkie skojarzenia i
tworzą razem definicję. 22

2. Podziel uczniów na pięć grup. Każda grupa dostanie materiały odnośnie tego,

jak definiuje się rodzinę i małżeństwo w pięciu wybranych krajach (są to kraje będące partnerami w projekcie
Happy Days). Pozwól by uczniowie zapoznali się z materiałami i powiedz im, że po upływie wyznaczonego czasu
będą prezentować poznane wiadomości przed resztą klasy. ZAŁĄCZNIK I
* jeśli uważasz, że ćwiczenie nie sprawdzi się w takiej formie, możesz sam przygotować informacje i podzielić się
nimi z uczniami, możecie wspólnie zrobić tabelę zestawiającą różnice.
W podsumowaniu zwróć uwagę na to, że prawo gwarantuje zarówno rodzicom jak i dzieciom szereg swobód i
obowiązków i stoi na straży ich przestrzegania.
Pamiętaj, że w niektórych państwach istnieje prawo dające możliwość parom homoseksualnych na zawarcie
małżeństwa. 19 sierpnia 2013 r., piętnaście państw (Argentyna, Belgia, Brazylia, Kanada, Dania, Francja, Islandia,
Holandia, Nowa Zelandia, Norwegia, Portugalia, Hiszpania, RPA, Szwecja , Urugwaj) i kilka jurysdykcji (części
Meksyku i Stanów Zjednoczonych), pozwala parom tej samej płci na zawarcie małżeństwa. W Wielkiej Brytanii
przyjęto taką ustawę, która ma w pełni wejść w życie w 2014 roku w Anglii i Walii.

3. Nauczyciel dzieli klasę na grupy.
I gr. opracowuje zadania (funkcje) rodziny,
II gr. opracowuje rolę dzieci w rodzinie,
III gr. opracowuje rolę dziadków w rodzinie.
(ZAŁĄCZNIK II ) 23
Poproś, by uczniowie dobrali się w grupy i wybrali lidera. Pracując w grupie, niech zapisują propozycje na kartce.
Poproś liderów o prezentację funkcji, które udało się im wymyślić. Podsumuj pracę uczniów, przytaczając funkcje
i zadania rodziny na podstawie wiedzy własnej z zakresu pedagogiki. Możesz oprzeć się na przykładowych
źródłach:
- Maciaszkowa J., Rola szkoły w przygotowaniu młodzieży do życia w rodzinie, WSiP, Warszawa 1977,
- Pilch T., Lepalczyk J., Pedagogika społeczna. Wyd. Żak, Warszawa 1995,
- Rożnowska A., Wybrane aspekty wychowania w rodzinie. WSP, Słupsk 1998,
- Smarzyński H., Rodzina współczesna jako środowisko wychowawcze. PAN, Kraków 1978.

4. Family pack

Uczniowie mają chwilę na napisanie, czym jest dla nich rodzina. Co im daje, co oni w nią wnoszą. Prace mają być
krótkie i anonimowe. Wszystkie prace mają trafić do przygotowanego wcześniej pudełka „Family pack”. Wylosuj
kilka prac i przeczytaj je na forum.

22 I. Szymańska, Mój dom, moja rodzina, (http://iwonaszymanska1.republika.pl/Moj%20dom.htm)
23B. Bylina, Ja i rodzina, (http://bialapodlaska.lscdn.pl/ob/informacja-pedagogiczn/dzialalnosc-oddzialu/materialy-ze-szkolen/
wychowanie-do-zycia-w/824,Materialy-z-Kursu-kwalifikacyjnego-z-zakresu-zajec-edukacyjnych.html)

)
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5. Niedaleko pada jabłko od jabłoni

Zadaj uczniom pytanie: Co chciałbyś, aby w Twojej przyszłej rodzinie było takie samo jak w obecnej, a co i
dlaczego chciałbyś zmienić?
Uczniowie mają chwilę na zastanowienie się, a następnie chętni mogą na głos podzielić się swoimi
spostrzeżeniami.

6. Rodzinka i ja. (ZAŁĄCZNIK III)

24

Zadanie polega na wypełnieniu arkusza ćwiczeń. Uczniowie powinni wypisać osoby, które są częścią jego rodziny,
czy mieszkają z nimi (mogą podać ich imiona, lecz nie muszą). Przy imieniu każdej osoby, uczeń może napisać
jednym słowem to, co najlepiej opisuje tą osobę (np. dziadek majsterkowicz).
Po zakończeniu ćwiczenia omów je, zwracając uwagę na:
- miejsce, jakie każdy członek zajmuje w rodzinie (unikalność każdego z osobna, a przy tym integralność
wszystkich osób jako całej rodziny).
- budowanie więzi między członkami rodziny, które wymaga zaangażowania każdej ze stron
- fakt, że w rodzinie mamy (lub powinniśmy mieć) przyjaciół, od których możemy otrzymać wsparcie
Wyniki pracy na lekcji powinny zostać przekazane jako informacja zwrotna do Reprezentacji Uczniów ze
Szkolnej Drużyny Happy Days.

24 Brak nazwiska autora, artykuł dostępny na:http://pedagogszkolny.pl/articles.php?article_id=106

)
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ZŁĄCZNIK I
POLSKA

W prawie polskim nie ma jednoznacznej definicji rodziny. Jedną z nich znaleźć można w art. 3 pkt. 16 Ustawy
z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,  Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255, określoną poprzez
wymienienie jej członków: małżonkowie, rodzice dzieci, opiekun prawny faktycznego dziecka oraz pozostające na
utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dzieko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące
się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ten sam artykuł nie zalicza do członków rodziny:
dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także
pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.
Inaczej określono rodzinę w art. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – są to osoby
spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
Są to jedynie dwa przykłady określeń rodziny pochodzące z polskiego prawa.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Rozdział 1, Art. 18: „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina,
macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.”
Art. 48. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:
1. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno
uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.
2. Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i
tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.
Użyte w Konstytucji pojęcie rodzicielstwa stwierdza, że rodziną może być również samotny rodzic z dzieckiem (tzw.
rodzina niepełna).
Prawa te przysługują wszystkim rodzinom zamieszkałym na terytorium RP, także rodzinom cudzoziemców.

IRLANDIA

Artykuł 41 pt. „Rodzina” Konstytucji Irlandii
1. 1° Państwo uznaje rodzinę za pierwotnie naturalną i podstawową grupę społeczną oraz za instytucję moralną,
posiadającą niezbywalne i nienaruszalne prawa, uprzednie i nadrzędne wobec wszystkich praw ustanowionych.
2° W związku z tym, państwo zapewnia ochronę rodziny w jej tworzeniu i autorytecie, jako niezbędnej podstawy
porządku społecznego, koniecznej dla dobra Narodu i państwa.
2. 1° Państwo uznaje w szczególności, że kobieta przez swoją aktywność w domu, daje państwu wsparcie, bez
którego dobro wspólne nie mogłoby zostać osiągnięte.
2° Dlatego, państwo stara się zapewniać takie warunki, aby matki nie były zmuszone ekonomiczną potrzebą do
podejmowania pracy, zaniedbując swoje obowiązki domowe.
3. 1° Państwo zobowiązuje się otaczać szczególną opieką i chronić przed atakiem instytucję małżeństwa, która
stanowi podstawę rodziny. (…)
(dostępna na: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/irlandia2011.html#mozTocId905150)
Konstytucja  Irlandii  nie definiuje małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety, a więc niektórzy uważają, że
konstytucyjna definicja “rodziny” może mówić o relacjach tej samej płci. System prawny interpretuje konstytucyjną
definicję małżeństwa jako związek mężczyzny i kobiety. Konstytucja jest uważana za żywy dokument, podlegający
interpretacji sędziów Sądu Najwyższego, zgodnie ze zmieniającym się społeczeństwem irlandzkim, wartościami i
sytuacją na świecie.
(Źródło: http://www.marriagequality.ie/getinformed/marriage/faqs.html).
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PORTUGALIA

Artykuł 36 pt. „Rodzina, małżeństwo i filiacja” Konstytucji Portugalii
1. Wszyscy mają prawo założyć rodzinę i zawrzeć małżeństwo na zasadzie całkowitej równości.
2. Ustawa określa warunki i skutki zawarcia małżeństwa oraz jego rozwiązania w razie śmierci lub rozwodu,
niezależnie od sposobu, w jaki zostało zawarte.
3. Małżonkowie mają te same prawa i obowiązki w zakresie zdolności prawnej i politycznej oraz utrzymywania i
wychowywania dzieci.
4. Dzieci urodzone poza małżeństwem nie mogą być z tego powodu w żaden sposób dyskryminowane, a ustawy i
urzędy nie mogą używać dyskryminujących określeń dotyczących filiacji.
5. Rodzice mają obowiązek wychowywania i utrzymywania swoich dzieci.
6. Dzieci nie mogą zostać oddzielone od rodziców, z wyjątkiem przypadków, gdy rodzice nie wypełniają wobec
nich podstawowych obowiązków, przy czym o oddzieleniu zawsze decyduje sąd.
7. Adopcja jest regulowana i chroniona przez ustawę, która ustanawia postępowanie umożliwiające jej niezwłoczne
przeprowadzenie.
Artykuł 67 pt. „Rodzina”
1. Rodzina, jako podstawowa jednostka społeczna, ma prawo do opieki ze strony społeczeństwa i państwa oraz
prawo do urzeczywistniania wszelkich warunków, które umożliwiają rozwój osobisty jej członkom.
2. Do obowiązków państwa w zakresie ochrony rodziny należy w szczególności:
a). podejmowanie działań na rzecz niezależności społecznej i materialnej rodzin;
b). uczestniczenie w tworzeniu krajowej sieci żłobków i innych form infrastruktury społecznej służącej rodzinie,
zagwarantowanie dostępu do nich oraz prowadzenie polityki na rzecz osób w podeszłym wieku;
c). współpraca z rodzicami w wychowywaniu dzieci;
d). zagwarantowanie prawa do planowania rodziny przy poszanowaniu wolności osobistej poprzez ułatwianie
dostępu do informacji oraz metod i środków, niezbędnych do tego celu, a także poprzez tworzenie struktur
prawnych i technicznych, umożliwiających świadome macierzyństwo i ojcostwo;
e). uregulowanie metod sztucznej prokreacji w sposób, który zapewni poszanowanie godności człowieka;
f). dostosowanie podatków i świadczeń socjalnych do kosztów utrzymania rodziny;
g). ustalanie i prowadzenie całościowej i spójnej polityki rodzinnej, z uwzględnieniem opinii organizacji
reprezentujących rodziny;
h). podejmowanie działań, poprzez uzgadnianie polityk w różnych dziedzinach, na rzecz łączenia aktywności
zawodowej z życiem rodzinnym.
(dostępna na: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/portugalia2011.html#mozTocId904256)
Portugalska ustawa odnośnie małżeństw homoseksualnych nie przyznaje takim parom prawa do adopcji dzieci.25

GRECJA
Konstytucja Grecji
Artykuł 21
1. Rodzina jako podstawa zachowania i rozwoju narodu, a także małżeństwo, macierzyństwo i dzieci znajdują się
pod ochroną państwa.
2. Rodziny wielodzietne, inwalidzi wojenni i czasu pokoju, ofiary wojny, wdowy i sieroty wojenne, jak również osoby
cierpiące na nieuleczalne choroby fizyczne i psychiczne mają prawo do szczególnej opieki ze strony państwa.
3. Państwo chroni zdrowie obywateli i stosuje specjalne środki służące ochronie młodzieży, osób w podeszłym
wieku, inwalidów oraz udziela pomocy ubogim.
25 http://www.pewforum.org/2013/07/16/gay-marriage-around-the-world-2013/
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4. Zapewnienie mieszkania osobom bezdomnym lub mieszkającym w trudnych warunkach jest przedmiotem
szczególnej troski ze strony państwa.
5. Planowanie i wprowadzanie w czyn polityki demograficznej oraz stosowanie wszelkich niezbędnych środków są
obowiązkiem państwa.
(dostępna na: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/grecja.html)
Grecka konstytucja nie podaje definicji małżeństwa. Postuluje jednak, że podobnie jak macierzyństwo i dzieci,
małżeństwo musi być pod opieką Państwa.
W Grecji lesbijki, geje, osoby biseksualne i transseksualne (LGBT), mogą napotkać przeszkody prawne, których
nie doświadczą osoby nie będące LGBT. Relacje osób tej samej płci są w Grecji dozwolone, ale gospodarstwa
domowe zakładane przez takie pary nie mają takich uprawnień ustawowych, jakie są dostępne dla par przeciwnej
płci. 26

LITWA

Konstytucji Litwy
Artykuł 38
Podstawą społeczeństwa i państwa jest rodzina.
Państwo chroni i otacza opieką rodzinę, macierzyństwo, ojcostwo oraz dzieciństwo.
Małżeństwo jest wynikiem wolnej woli mężczyzny i kobiety.
Państwo rejestruje zawarcie małżeństwa, narodziny i zgony. Państwo uznaje również kościelną rejestrację
małżeństw.
Prawa współmałżonków w rodzinie są równe.
Prawem i obowiązkiem rodziców jest wychowanie swoich dzieci na uczciwych ludzi i dobrych obywateli oraz
utrzymywanie ich do osiągnięcia pełnoletności.
Obowiązkiem dzieci jest szacunek dla rodziców, opieka nad nimi, gdy się zestarzeją, i ochrona ich spuścizny.
(dostępna na: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/litwa-a-r3.html)
Na podstawie przepisów konstytucyjnych nie można wnioskować, że rodzina jest tworzona jedynie w wyniku
zawarcia małżeństwa.

ZAŁĄCZNIK II 27
Grupa I

Rodzina kształtuje człowieka. To, kim jesteśmy, w dużym stopniu zawdzięczamy rodzicom. Także my, swoim
zachowaniem i postawą, wpływamy na to czy nasza rodzina jest szczęśliwa. Każda osoba w rodzinie pełni inne
funkcje.
Wypisz, jakie obowiązki w rodzinie spełnia mama oraz jak można jej pomóc.

26 http://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_rights_in_Greece
27 Barbara Gromadzka, Moja rodzina i ja, (http://bialapodlaska.lscdn.pl/ob/informacja-pedagogiczn/dzialalnosc-oddzialu/materialy-ze-szko
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MAMA

Grupa II

Rodzina kształtuje człowieka. To, kim jesteśmy, w dużym stopniu zawdzięczamy rodzicom. Także my, swoim
zachowaniem i postawą, wpływamy na to czy nasza rodzina jest szczęśliwa. Każda osoba w rodzinie pełni inne
funkcje.
Wypisz, jakie obowiązki w rodzinie spełnia tato oraz jak można mu pomóc.

TATO

Grupa III

Rodzina kształtuje człowieka. To, kim jesteśmy, w dużym stopniu zawdzięczamy rodzicom i innym członkom
rodziny. Także my, swoim zachowaniem i postawą, wpływamy na to czy nasza rodzina jest szczęśliwa. Każdy
osoba w rodzinie pełni inne funkcje.
Wypisz, jakie obowiązki w rodzinie spełnia babcia oraz jak można jej pomóc.

BABCIA

Grupa IV

Rodzina kształtuje człowieka. To, kim jesteśmy, w dużym stopniu zawdzięczamy rodzicom i innym członkom
rodziny. Także my, swoim zachowaniem i postawą, wpływamy na to czy nasza rodzina jest szczęśliwa. Każdy
osoba w rodzinie pełni inne funkcje.
Wypisz, jakie obowiązki w rodzinie spełnia dziadek oraz jak można mu pomóc.
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DZIADEK

ZAŁĄCZNIK III
Rodzinka i ja.

1. Wypisz osoby, które są częścią Twojej rodziny. Jeśli chcesz, napisz imiona osób, które z Tobą mieszkają. Obok
każdej osoby napisz jednym słowem to, co najlepiej opisuje tą osobę (np. dziadek majsterkowicz).

Dokończ zdania:
2. Lubię, kiedy moja rodzina………
3. Szczególną cechą, odróżniającą moją rodzinę od innych rodzin, jest………..
4. Nie lubię, kiedy moja rodzina……..
5. W mojej rodzinie najlepiej wysłuchać umie……….
6. W mojej rodzinie najczęściej uśmiecha się do mnie…..
7. W rodzinie najczęściej zwracam się o pomoc do………….
8. Osoba w mojej rodzinie, która nigdy nie zdradzi sekretu, to……..
9. Z całej rodziny, najbardziej jestem podobny/(a) do…….
10. Największy wpływ z całej rodziny ma na mnie...........
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4
Tworzenie pozytywnego
środowiska szkolnego

4.2 Eating Disorders

4.1.
Zaburzenia nawyków jedzeniowych.
W zdrowym ciele zdrowy duch.
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Zaburzenia nawyków jedzeniowych. W zdrowym ciele zdrowy duch.
Streszczenie:
Ta lekcja ma na celu poruszyć temat zaburzeń w odżywianiu się, ich przyczyn, symptomów, konsekwencji i
sposobów prewencji. Znane powiedzenie „w zdrowym ciele zdrowy duch” przypomina prawdę znaną ludziom od
lat – aby czuć się w pełni zdrowym i szczęśliwym, należy dbać zarówno o nasze fizyczne jak i psychiczne zdrowie.
Ta lekcja mówi o potrzebach fizycznych naszego ciała, które muszą być zaspokojone tak,abyśmy funkcjonowali
prawidłowo (odpowiednia dieta, zdrowe zasady żywienia, a także objawy i zakłócenia, jakie pojawiają się w
przypadku nieodpowiendniego odżywiania).Porusza też tematykę zdrowia psychicznego (dwa ważne zaburzenia:
anoreksja i bulimia, są konsekwencją głównie tego, co dzieje się w naszych głowach). Często przyczyny są o wiele
bardziej skomplikowane niż tylko to, że ktoś chce wyglądać bardziej atrakcyjnie lub jest przeczulony na punkcie
swojego wyglądu. Choroby te mogą mieć korzenie w złych doświadczeniach w przeszłości, dlatego szczególnie
ważne jest,by uczniowie mieli okazję nauczyć się, jak można pomóc osobom z proble

Numer lekcji
Zawartość	Metodologia	Materiały dostarczone 	Materiały do
					
przygotowania
Session
Title
Content	Methodologies
Resources
Provided
Teacher
To Provide
					
przez nauczyciela
Lekcja
W zdrowym ciele
zdrowy duch.

● Podstawy
zdrowego
odżywiania
● Nadwaga,
niedowaga, BMI
wskaźnik masy
ciała
● Piramida
zdrowego
żywienia
● Układanie
jadłospisu
● Choroby
związane ze złym
odzywianiem
● Anoreksja,
bulimia,
przyczyny,
symptomy,
konsekwencje  

● Bufet

● Link do BMIjak liczyćhttp://
● Dyskusja
pl.wikipedia.org/
● Prezentacja Power
wiki/Body_Mass_
Point
Index
● Praca grupowa
● Link do piramidy
● Aktywne ćwiczenia
zdrowego
żywieniahttp://
kosamablog.com
● Ankieta

● Wydrukowana
tablica BMI
● Prezentacja Power
Point
● Projektor i
komputer
● Kartki papieru
● Długopisy, markery,
kredki
● Dwa duże rysunki
konturów chłopca i
dziewczyny
● Małe karteczki
z chorobami
powstającymi
wskutek anoreksji,

● Dyskusjaakceptacja
naszego wyglądu
● Jak możemy
pomóc innym/
sobie

)

Happ da s
)

45

Lekcja: W zdrowym ciele zdrowy duch.
Wstęp (opcjonalny):

Nauczyciel i uczniowie mogą przygotować bufet z produktów, które przyniosą z domów. Trzeba poprosić uczniów
do przyniesienia takich produktów, aby na wspólnym stole znalazły się i niezdrowe łakocie powszechnie lubiane,
ale także zdrowe produkty. Zjedzenie razem drugiego śniadania to świetny wstęp do rozmowy na temat zdrowego
odżywiania.
* Jeśli za trudnym okazałoby się przełożenie tego pomysłu na praktykę, nauczyciel może przynieść kartkę papieru
(duży format np. A2), którą użyje jako stołu, zaś uczniowie mogą narysować lub napisać na niej rzeczy, które
najbardziej lubią jeść lub jedzą najczęściej.  

Nauczyciel...

...przedstawia temat lekcji.

Uczniowie ...

...siedzą wokół stołu, każdy dokańcza zdania: „Najbardziej lubię jeść …. Myślę, że to raczej zdrowe/niezdrowe
jedzenie.” To pokaże nauczycielowi stopień świadomości uczniów na temat tego, jakie jedzenie można uznać za
„zdrowe i niezdrowe”.

Dyskusja:

Nauczyciel zadaje uczniom następujące pytania:
●

Co to znaczy jeść w zdrowy sposób?

●

Co to jest nadwaga? (Uczniowie mogą policzyć swoje własne BMI – Body Mass Index (ang. Wskaźnik
masy ciała). Nauczyciel powinien wcześniej przygotować się do tego, jak się go liczy oraz wydrukować
odpowiednie tablice wyników, aby uczniowie mogli sprawdzić, czy ich wynik mieści się w odpowiednich
przedziałach; http://pl.wikipedia.org/wiki/Body_Mass_Index  

●

Co to jest niedowaga? (stan niedoboru masy ciała według np. wskaźnika BMI)

●

Kto może pomóc Ci kontrolować, mierzyć masę ciała w szkole? (Zawsze możesz poprosić o pomoc szkolną
pielęgniarkę, Twojego wychowawcę).

Piramida zdrowego żywienia

Nauczyciel pokazuje klasie piramidę zdrowego żywienia (najlepiej na projektorze, może też być wydrukowana) i
przypomina, jakie składniki odżywcze są najważniejsze w codziennej diecie.  
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Praca w grupie:

Nauczyciel dzieli klasę na kilka małych grup. Każda grupa ma za zadanie przygotować jednotygodniowe menu
dla ucznia gimnazjum/szkoły średniej. Uczniowie powinni zrobić je w domu, bazując na tym, czego się nauczyli
na lekcji oraz na piramidzie zdrowego żywienia, a następnie przynieść do szkoły. Nauczyciel i klasa powinni
zasugerować, co wymaga korekty. Można przywiesić gotowe menu na gazetce klasowej.

Mini wykład:

1. Przypadłości i zaburzenia spowodowane nieodpowiednim odżywianiem się.
Nauczyciel tłumaczy klasie, iż nieprawidłowa dieta prędzej czy później odbija się na naszym zdrowiu.
Nieodpowiednie żywienie może prowadzić do przeróżnych dolegliwości układu trawiennego lub objawów o nich
świadczących, takich jak: odbijanie, nudności, wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia.
2. Choroby psychosomatyczne - anoreksja, bulimia.
Wychowawca przybliża uczniom znaczenie pojęcia anoreksja i bulimia. Tłumaczy, że zaburzenia łaknienia nie są
spowodowane tylko nieodpowiednim odżywianiem się, ale rozwijają się wtedy, gdy osoba zmaga się z problemami
na tle psychologicznym z przeszłości lub w teraźniejszości. Dlatego osoba cierpiąca na anoreksję czy bulimię
powinna uzyskać pomoc psychologa.
Nauczyciel powinien zebrać dane na temat anoreksji i bulimii oraz najnowszych naukowych informacji na ten
temat. Odchodzi się od prostego, stereotypowego podejścia sugerującego, że jeśli ktoś cierpi na np. anoreksję, to
jest próżny i ma młodzieńczą obsesję na punkcie wyglądu.

Szybki quiz:

Nauczyciel prowokuje dyskusję na temat idealnego obrazu kobiety i mężczyzny forsowanego obecnie przez
media. Jak chcemy wyglądać? Uczniowie mogą wypełnić poniższą krótką ankietę, lub odpowiedzieć na pytania w
myślach, jeśli nie ma wystarczająco dużo czasu.
Pytania:
●

Uważam, że jestem ……. (za gruby, za chudy, w sam raz)

●

Czy kiedykolwiek usłyszałem krytykę odnośnie tego, jak wyglądam, ze strony rodziny/ przyjaciół?

●

Jeśli tak, to jak zareagowałem: bardzo się przejąłem, byłem zły, zupełnie mnie to nie obeszło.

●

Jeśli bym mógł, to zmieniłbym swoje …… (np. uszy, nogi)

●

Czy miałbym odwagę stanąć przed całą klasą i powiedzieć: „Jestem całkowicie zadowolony z mojego
wyglądu i nie zmieniłbym w sobie niczego”?

Najbardziej znane symptomy:

Nauczyciel może przygotować prezentację Power Point z głównymi symptomami tych dwóch chorób:
●

anoreksja: np. spadek wagi ciała (nawet do 60% prawidłowej wagi), utrata apetytu, osłabienie, wypadanie
włosów

●

bulimia: przejadanie się (zwłaszcza słodyczami), utrata kontroli w czasie jedzenia (jeszcze kawałeczek), co
najmniej dwa razy w tygodniu przejadanie się i prowokowanie wymiotów lub biegunki

Konsekwencje anoreksji i bulimii:

Nauczyciel przygotowuje dwa duże (A3/A2) rysunki – szkice dziewczyny i chłopaka (jeden bulimik, drugi
anorektyk). Można przypiąć je na tablicy. Nauczyciel wcześniej przygotowuje na małych karteczkach spis
konsekwencji tych dwóch chorób. Uczniowie po kolei podchodzą do przodu, losują karteczkę i przypinają na
odpowiedni rysunek w odpowiednim miejscu ciała.
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Przykłady dolegliwości:
Anoreksja:
●

zatrzymanie miesiączkowania

●

podniesione ryzyko uszkodzeń kości

●

skóra pokrywa się omszeniem, meszkiem

●

długotrwały, ciągły głód poważnie zaburza osobowość. Ma także destrukcyjny wpływ na psychikę, jako że
niedożywienie powoduje biochemiczne zmiany, które wpływają na procesy intelektualne, emocjonalne oraz
ogólne zachowanie

Bulimia:
●

postępujące uszkodzenia nerek

●

refluks (odwrócona perystaltyka górnego odcinka przewodu pokarmowego)

●

psucie się zębów (w wyniku działania na nie kwasów trawiennych z żołądka)

Dyskusja na temat: jak ważnym jest, aby akceptować swój wygląd:

Czy wygląd naprawdę decyduje o tym, czy odniesiemy w życiu sukces? Czy pomaga w znalezieniu pracy, czy
może charakter i umiejętności wystarczą?
Nauczyciel może podać przykłady ludzi, którzy odnieśli sukces (np. osoby z TV, aktor,
piosenkarka, polityk, biznesmen), a których aparycja nie jest uznawana za ogólnie atrakcyjną/ idealną.

Jak możesz pomóc innym? Jak można pomóc sobie?

Nauczyciel powinien spróbować przekonać uczniów, biorąc pod uwagę wszystko, czego się nauczyli, że nie jest
rozsądnie myśleć w sposób stereotypowy o ludziach cierpiących na anoreksję, bulimię czy otyłość. Jeśli widzimy
niepokojące symptomy u któregoś z naszych przyjaciół czy znajomych, powinniśmy postarać się być dla nich
wyrozumiałym przyjacielem, porozmawiać, nakierować na pomoc z zewnątrz.
Zaleca się by nauczyciel sprawdził i zrobił listę:
●

telefonów zaufania, zajmujących się problemem zaburzeń związanych z jedzeniem

●

adresy takich instytucji, klinik

Ten scenariusz lekcji jest oparty na materiałach dostępnych pod poniższymi linkami:
http://literka.pl/3/25688/wizerunek_idealnego_ciala_anoreksja_czyli_samotnosc_serca_

http://profesor.pl/publikacja,16044,Referaty,Anoreksja-i-bulimia-przyczyny-objawy-i-skutki
http://drzewozycia.prohost.pl/ela/przyczyny-anoreksji-i-bulimii/

Wyniki pracy na lekcji powinny zostać przekazane jako informacja zwrotna do Reprezentacji Uczniów ze
Szkolnej Drużyny Happy Days.
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Tytuł  

Strona internetowa

BMI – wskaźnik masy

http://en.wikipedia.org/wiki/Body_mass_index

ciała
Piramida Zdrowego

http://www.google.pl/imgres?q=food+pyramide&um=1&hl=pl&client=firefox-

Żywienia

a&sa=N&rls=org.mozilla:pl:official&biw=1016&bih=584&tbm=isch&tbnid=Scyf54Xug4
TRQM:&imgrefurl=http://www.eufic.org/article/en/expid/food-based-dietary-guidelinesin-europe/&docid=gXo-O3j8aSyvkM&imgurl=http://www.eufic.org/upl/1/default/img/
Irish%252520foodpyramid.gif&w=691&h=457&ei=tparULGrKpH24QT1sIHADA&zoom=
1&iact=rc&dur=652&sig=106454805415911045818&page=1&tbnh=138&tbnw=209&sta
rt=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:6,s:0,i:86&tx=142&ty=40

Anoreksja,
bulimia, przyczyny,
konsekwencje,
objawy

http://profesor.pl/publikacja,16044,Referaty,Anoreksja-i-bulimia-przyczyny-objawy-iskutki
http://drzewozycia.prohost.pl/ela/przyczyny-anoreksji-i-bulimii/

W języku polskim
Podobne scenariusze
lekcji (w języku
polskim)

http://literka.pl/3/25688/wizerunek_idealnego_ciala_anoreksja_czyli_samotnosc_serca_
http://www.profesor.pl/publikacja,10699,Scenariusze,Zdrowo-sie-odzywiam-scenariuszgodziny-wychowawczej-dla-klasy-I-gimnazjum
http://antyproana.blox.pl/2009/07/ED-ukacja.html
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4
Tworzenie pozytywnego
środowiska szkolnego

s heading up a path
4.2.
Szkolni oprawcy na drodze do
positive social behaviour

pozytywnego społecznego zachowania
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Szkolni oprawcy na drodze
do pozytywnego społecznego zachowania
Streszczenie:
Poniższy materiał lekcyjny był opracowany przez Krakowskie Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych - KCDKO
(PL) wraz z partnerami projektu Leonardo da Vinci project *Comparative analysis on methods successfully applied
in the fight against bullying: training of trainers - Bullying project*, no. 2006-ES/006/B/F/PP-149.442.  
Aby zapobiec lub wyeliminować zastraszanie (bullying), trzeba wpajać dzieciom umiejętności społeczne. W
przypadku sprawców zastraszania, celem nauczyciela jest powrotna indywidualizacja członków grupy. Cały proces
polega na założeniu, że myśli i uczucia gangu są prostsze niż każdego członka osobno. Będąc razem, są poddani
zbiorowemu zjawisku – agresji wobec ofiary. Jednak wewnątrz grupy będą występować obawy i zastrzeżenia co do
mających miejsce wydarzeń. Na przykład:
●

Istnieje presja równieśników, aby podporządkować się temu, co inni w grupie robią;

●

Zastraszanie w grupie pozwala na „rozproszenie odpowiedzialności” – wina może zostać przesunięta na
innych;

●

Dziecko może się obawiać, że jeśli nie dołączy do grupy, samo padnie ofiarą.

●

Ogólny cel lekcji:

●

Zachęć uczniów, by samodzielnie przedstawili rozwiązanie problemu;

●

Zaproponowanie asertywnego stylu komunikacji, zamiast agresywnego lub biernego;

●

Rozwijanie empatii i wrażliwości;

●

Zdobywanie innych środków budowania samooceny niż zastraszanie.

Numer lekcji
Zawartość	Metodologia	Materiały dostarczone 	Materiały do
					
przygotowania
					
przez
nauczyciela
Session Title
Content	Methodologies Resources Provided Teacher
To Provide
Lekcja
Jeśli nie
zastraszanie to…?
Rozwiązywanie
konfliktów

● Integrowanie grupy ● Ćwiczenie:
W środku-na
● Ustalanie zasad
zewnątrz
współpracy
● Jak rozwiązać
problem nie
używając
przemocy?

● Ćwiczenie: lalka
Joanna

● Załącznik 1.
Wskazówki do
pracy grupowej

● taśma
● markery
● wydrukowana/
narysowana lalka
Joanna

● Burza mózgów/
dyskusja

● Jakie pozytywne i
negatywne cechy
posiadam?
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Lekcja: Jeśli nie zastraszanie to…? Rozwiązywanie konfliktów
Cel:
●

Rozwijanie różnych metod rozwiązywania konfliktów;

●

Rozpoznawanie cech ofiary i oprawcy oraz ich uczuć;

●

Ustanawianie zasad likwidujących zastraszanie np.: nie będziemy zastraszać innych uczniów. Będziemy
się starać pomagać uczniom, którzy padli ofiarą zastraszania. Naszym celem będzie włączenie wszystkich
uczniów, którzy mogą łatwo zostać wykluczeni.

Wstęp:

Wprowadzenie w tematykę ćwiczenia.

Zabawa integracyjna:

Poproś, aby każdy powiedział, co udało mu się osiągnąć w zeszłym tygodniu, co mu wyszło, z czym sobie poradził.

Tworzenie reguł:

Np: szanujemy siebie nawzajem, nie wchodzimy sobie w zdanie, każdy ma prawo do swojej własnej opinii, itd.

Praca grupowa na tekście (Załącznik 1):

Podziel klasę na 3-4 osobowe grupy, a każda z nich pracuje nad tekstem osobno, wymyślając zakończenie historii.
Następnie każda grupa prezentuje wyniki swojej pracy i dyskutuje nad nimi z innymi.

Odgrywanie scenki związanej z rozwiązywaniem konfliktu:

Podziel klasę na 3 grupy. Każda grupa przygotowuje scenkę na temat pozytywnego rozwiązania konfliktu między
uczniami. Pierwsza grupa ma za zadanie używać tylko gestów. Druga, słów i gestów. Trzecia – gestów i słów, ale
tylko zaczynających się od określonej litery. Po krótkim czasie przeznaczonym na przygotowanie, każda grupa
prezentuje swoją scenkę. Po każdej prezentacji, nauczyciel prosi wszystkich, aby powiedzieli, jakie mają odczucia
po tym, co zobaczyli. Możesz pomóc uczniom nazwać i wyrazić uczucia.

Ćwiczenie: w środku – na zewnątrz

Do gry potrzebne jest minimum 16 osób. Spośród nich 4 wybiera się na liderów. Każdy lider dostanie listę cech, na
podstawie których będzie wybierać swoich współpracowników (cechy będą wybrane w sekrecie, dla każdego lidera
osobno). Cechy te mogą być np. takie: ktoś nosi okulary, ma na sobie jeansy, określony rodzaj butów czy fryzury.
Następnie każdy lider idzie do innego rogu sali. Uczestnicy mają chodzić (nie odzywając się) po sali i od rogu do
rogu z wyciągniętą ręką, tak jakby chcieli „dać komuś cześć”. Każdy lider będzie kiwał głową na TAK lub NIE, jeśli
zgadza się (lub nie) na przyłączenie się danej osoby do grupy. Każda osoba, która za zgodą lidera przyłączy się do
grupy, ma usiąść za nim. Będą osoby, które nie będą pasowały do żadnych z cech wymaganych przez liderów, więc
nie będą wybrani. Na tym etapie gra się kończy. Każdy uczestnik ma powiedzieć, co czuł: liderzy mają powiedzieć
co czuli gdy musieli odrzucić niektórych ze swoich kolegów; jak czuły się osoby wybrane, a jak odrzucone. To
ćwiczenie ma na celu rozwijać wrażliwość uczniów.

Ćwiczenie: Lalka Joanna

Lalka jest zrobiona z dużego papieru (narysowana i wycięta). Powinna być wiekiem zbliżona do uczniów oraz
posiadać imię, np. Joanna.
Joanna zostanie przedstawiona uczniom. Musisz o niej powiedzieć pozytywne i negatywne rzeczy. Może to być
np.: Chciałbym abyście poznali moją przyjaciółkę Joannę. Uwielbiam z nią przebywać, jest strasznie śmieszna,
ale czasem nosi zupełnie „obciachowe ciuchy”. Mówiąc to, oderwij kawałek Joanny (dość duży i zrób to nagle).
Następnie, uczniowie mają opisywać Joannę. Za każdym razem, gdy ktoś powie coś negatywnego o Joannie,
trzeba oderwać kawałek lalki.
Lalka ma zostać podarta na kawałki. Wtedy trzeba powiedzieć: Teraz, skoro podarliśmy Joannę na kawałki, nie
pozostaje nam nic innego, jak tylko skleić ją z powrotem. (Najlepiej użyć taśmy).
Gdy lalka zostanie sklejona, zwróć uwagę uczniów na to, że Joanna już nigdy nie będzie taka jak przedtem. Teraz
ma ślady i blizny, które zostaną już na zawsze.
Ćwiczenie ma pokazać, że czasem nasze zachowanie może być niszczące dla innych.  
Wyniki pracy na lekcji powinny zostać przekazane jako informacja zwrotna do Reprezentacji Uczniów ze
Szkolnej Drużyny Happy Days.
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Załącznik 1.
Przeczytaj uważnie tekst i dopisz swój koniec tej historii.
Z boiska dobiegał krzyk i hałas. Grupa chłopców grała w piłkę. Nagle jeden z graczy zablokował odruchowo
drugiego, by ten nie przejął piłki. Padły wulgarne słowa. Chłopcy znieważyli przeciwników i źli wrócili na swoje
miejsca. Mecz trwa dalej. Po kilku chwilach dochodzi do kolejnego faulu, ale tym razem chłopcy zaczynają się bić.
Niektórzy bezskutecznie próbują ich rozdzielić, inni oglądają walkę i kibicują chłopcom ze swojej drużyny. Kiedy
przybywa nauczyciel, wszyscy milkną. Jego przybycie przerywa walkę, ale czy rozwiązuje problem?
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

Źródła:

Tytuł

Źródła

Bibliografia związana
z metodologią

- Bullies and their victims: Understanding a pervasive problem in the school , Batsche,
G. M., & Knoff, H. M. ( 1994 )
-School Psychology Review, 23( 2 ), 165- 174, EJ 490 574, Olweus, D., A Research of
Definition of Bullying; Ratliff, G., W.
- Bullies... Whom are they hurting?, Greene, B.
- Why weren’t you his friends?, Jewish world Review March 19, 2001; D. S. M IV.
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Nie podawaj dalej – Rozpoznawanie i
radzenie sobie z przemocą on-line w szkole
Pytanie:

Czym jest cyberprzemoc? Jak możemy ją zwalczać?

Streszczenie:

Lekcja ma wyjaśnić uczniom zjawisko cyberprzemocy i zasugerować możliwości przeciwdziałania jej przez
odpowiednie zachowanie, a w zasadzie jego brak – czyli unikanie niepotrzebnego rozpowszechniania informacji,
podkręcania atmosfery i „nie podawanie dalej”.  

Cel:

Uczniowie :
●

staną się świadomi, co kryje się pod pojęciem cyberprzemocy i okrucieństwa on-line,

●

zrozumieją, że krzywdzenie kogoś za pomocą środków elektronicznych jest tak samo złe jak skrzywdzenie
go fizycznie czy słownie,

●

przeanalizują czynniki, które wzmacniają i rozpowszechaniają cyberprzemoc i okrucieństwo on-line,

●

postarają się wypracować zachowania niosące pomoc ofierze cyberprzemocy.

Materiały i przygotowanie
Materiały:
●

Karta ćwiczeń “Nie podawaj dalej”

●

Projektor, ekran, laptop, dostęp do Internetu.

●

Kartki (A3/A2), taśma/przypinki do prezentacji prac grupowych

Przygotowanie:
●

Sprzęt do wyświetlenia filmu: Historia Stacey

●

Kartki (A3/A2), taśma/przypinki do prezentacji prac grupowych
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Kopie kart zadań
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●

Przebieg zajęć 1. Historia Stacey
Poproś uczniów, by przeczytali historię Stacey lub obejrzeli ją on-line.
http://www.commonsensemedia.org/videos/staceys-story-when-rumors-escalate
Podpis przy filmie:
14-letnia dziewczyna padła ofiarą przemocy w Internecie, kiedy zwykły, niewinny post został odczytany bez kontekstu.
(W filmie nie padają imiona dwóch dziewcząt, bohaterek opowiadania. W tłumaczeniu nazwano je Sandra i Joanna).
„Pewnego dnia między mną a Sandrą doszło do nieporozumienia , bo jej koleżanka Joanna powiedziała, że widziała
mnie z jej chłopakiem. Jej koleżanka zaczęła mnie nękać. Sandra myślała, że coś było między nami, więc wściekła
się. Jej koleżanka zaczęła mnie nękać, zamieszczając posty „Ona jest taka głupia!”
Zaczęły mnie zastraszać, powtarzały: „Uważaj!”. Joanna jest tego typu osobą, że zaczepia wszystkich i wszczyna
bójki. A ja jestem drobna i zawsze ktoś się mnie czepiał. Dlatego myślały, że im nie oddam.
Więc… zaczęło się od tego, że mówiły „Trzymaj się z daleka od chłopaka mojej koleżanki!” Zaczęły też pisać smsy,
strasząc mnie. Wszyscy to widzieli. Każdy wiedział, że mówiła o mnie.
Było ich dwie. Śmieszne w tym wszystkim było to, że Sandra, której dotyczył ten problem, tylko raz zaczepiła mnie w
tym temacie, a to jej koleżanka cały czas zaogniała sytuację. Nie sądziłam, że ktoś może upaść tak nisko.
Denerwowała mnie ta sytuacja, że ktoś może posunąć się tak daleko, a nigdy nie powiedział mi tych rzeczy w twarz.
Nie mogłam się odgryźć ani odpowiedzieć. Frustrowało mnie to, że nie mogłam się odgryźć, bo wtedy nie różniłabym
się niczym od niej. Wszyscy wiedzieli, że to o mnie mowa. To jest po prostu inna forma obgadywania kogoś. Ludzie
publikowali zdjęcia, oznaczali je i komentowali. To była po prostu inna forma bycia w konflikcie z kimś, tyle, że nie
twarzą w twarz. Jak obgadywanie kogoś, bo zbyt boisz się pokłócić się w realu. Kiedy dzielą ich kilometry, ludzie
mówią naprawdę „grube” rzeczy. Ale być może dwa razy by pomyśleli, zanim powiedzieliby to samo prosto w twarz i
widzieli reakcję. Widzieliby, jak bardzo mogą zranić tę osobę. Ludzie mnie obgadywali i to bolało.
W miarę przyzwyczaiłam się do tego, że ludzie gadają o mnie bezsensowne rzeczy, wymyślając, kim to ja nie jestem.
I gdyby nie moi przyjaciele, to pewnie … bym tego nie przetrwała. To wciąż mnie boli. Pamiętam, jak mówiłam o
tym mamie, a ona była wściekła. Mówiła, że powinnam powiedzieć o tym w szkole, albo zrobić to czy tamto… Ale to
jeszcze pogorszyłoby sprawę.”
Więcej informacji o Common Sense Media na stronie: www.commonsense.org
Licencja:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

Słowniczek:

   •

obrońca/upstander (ang. stand-stać, up-w górę) – osoba, która pomaga ofierze

Zapytaj:

Czym jest cyberprzemoc?

Wytłumacz,

że to używanie narzędzi i środków cyfrowych typu Internet czy telefon komórkowy, aby umyślnie kogoś zasmucić,
zranić czy dokuczyć mu.
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Niech uczniowie

wypełnią teraz karty ćwiczeń „Nie!Podawaj dalej”. Gdy to zrobią, przeanalizuj z nimi ich treść.

Zapytaj:

Kto był zaangażowany w sytuację i jaką rolę pełniły te osoby? Kto był ofiarą? Kto był sprawcą/sprawcami?
(Dziewczyna, która źle zrozumiała intencje Stacey, ale także jej przyjaciele, którzy w sposób okrutny prowadzili
konwersację on-line). Kto był gapiem (by-standerem)? (Wszyscy, którzy mogli zareagować, a tego nie zrobili,
włączając w to kuzyna Stacey).
Czy znaleźli się jacyś obrońcy? (Tak: mama Stacey, która jej współczuła i zachęcała, by szukała pomocy w szkole).

Zapytaj uczniów:

Co Ty byś zrobił? Co byś powiedział Stacey? Podkreśl, jak ważne dla ofiary może być choćby to, że ktoś czuje
wobec niej empatię, współczuje jej.
Co powiedziałbyś do innych uczniów, którzy brali udział w całej akcji?

Pytania ogólne:

Jak myślicie, jak przemoc, okrucieństwo on-line różni sie od zachowania “na żywo”? Czy ludzie myślą, że mogą
robić, co chcą, bo odbywa się to on-line? Czy łatwiej jest być okrutnym i atakować kogoś z daleka? Co myślicie o
ludziach, którzy tak robią?

Przedyskutuj z uczniami następujące sposoby łagodzenia (de-eskalacji) okrucieństwa
on-line:
OFIARA:
●

Ignoruj i blokuj konto tej osoby i/lub zgłoś, gdy ktoś cię gnębi. Oprawcy często chcą jedynie uwagi. Gdy
przestaniesz ją nich obdarzać, często odpuszczają.

●

Zachowaj dowody.Mogą okazać się bardzo przydatne później.

●

Zmień ustawienia prywatności. Pozwól, by tylko ludzie, którym ufasz, widzieli Twój profil/strony i mogli
dodawać komentarze i wiadomości.

●

Powiadom przyjaciół i dorosłych. Stwórz sobie sieć wsparcia.

OBROŃCA:
●

Gdy zajdzie potrzeba, stań w obronie ofiary. Gdy widzisz, że coś jest nie tak, odezwij się. Mów wprost, że nie
tolerujesz znęcania się nad kimś on-line, powiedz to też oprawcy.

●

Wyjaśnij ofierze, jaka jest możliwa motywacja oprawcy. Pociesz ofiarę wskazując, że może ją gnębić dla
zyskania uwagi czy statusu w grupie.

●

Możesz być adwokatem ofiary. Pomóż jej znaleźć przychylne osoby, przyjaciół także dorosłych (nauczycieli),
którzy rozwiążą probem.

Zapytaj:

Czy któryś z uczniów doświadczył kiedykolwiek sytuacji podobnej do tej, w której znalazła się Stacey? Jak strategie
opracowane przez uczniów wcześniej (mapa) mogłyby być użyteczne w ich sytuacjach? (Niech któryś z uczniów
opowie, lecz nie używając prawdziwych imion).
Dlaczego to takie ważne, by być obrońcą, a nie gapiem? Czy nie lepiej się nie wtrącać, skoro to nie moja sprawa,
a jeszcze może mi się oberwać? (Uczniowie powinni zrozumieć, że będąc gapiem, efektywnie pomagają ranić i
poniżać ofiarę).
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Przebieg zajęć 2. MAPA MOŻLIWOŚCI
Wyjaśnij

uczniom, że mają przygotować mapy dwóch historii w formie słownych diagramów (kolorowe kształty z napisów lub
łączenia strzałkami, wg inwencji uczniów). Jedna z map pokaże, jak zaogniała się cyberprzemoc w historii Stacey.
Druga będzie przedstawiać, w jaki sposób można było złagodzić przemoc, gdyby Stacey była wspierana przez
jakichś obrońców.
W starszych klasach możesz zachęcić uczniów, aby stworzyli mapy na podstawie innych historii, może własnych,
związanych z cyberprzemocą. Jeśli zechcą użyć swoich historii, niech zmienią prawdziwe dane osób.

Rozdaj karty zadań

Podziel uczniów na pary. Jedna osoba z pary wypełnia lewą kolumnę, pokazując, jak sytuacja się zaognia. Druga
osoba wypełnia prawą kolumnę, obrazując złagodzenie sytuacji. Na podstawie tego, co napisali w tabeli, uczniowie
sporządzają mapy. Kolorami i wielkością liter i elementów mogą podkreślić zaognienie się lub złagodzenie sytuacji.

Poinstruuj uczniów,

aby stworzyli mapę na podstawie kart zadań do historii Stacey. Niech zaznaczą, używając kolorów, kształtów,
strzałek, jak sytuacja może się zaogniać lub wygaszać w zależności od tego, jakie działania się podejmie.

Poproś,

by uczniowie porównali swoje prace z wynikami kolegów. Poproś ochotników o prezentację swoich prac.

POWTÓRZ I OCEŃ
Zachęć

uczniów, by przedstawili, w jaki sposób w praktyce mogą wykorzystać to, czego się nauczyli. Czy kiedykolwiek byli
świadkami cyberprzemocy, nie zareagowali odpowiednio, a dziś postąpiliby inaczej? Co powstrzymało ich przed
podjęciem działania? Co zrobiliby inaczej, gdyby taka sytuacja powtórzyła się?

Zapytaj

jakie role mogą odgrywać ludzie w przypadku cyberprzemocy i jak opisaliby te typy?
Ofiara: poszkodowany w wyniku cyberprzemocy
Oprawca: osoba, która zadaje innym ból lub dokucza innym
Obserwator/gap/by-stander: (ang. stand-stać, by- obok) – osoba, która przygląda się sytuacji i nic nie robi
Obrońca/upstander: (ang. stand-stać, up-w górę) – osoba, która pomaga ofierze

ZADANIE DOMOWE

Niech uczniowie przypomną sobie zasady/regulamin panujący w waszej szkole odnośnie przemocy, zastraszania.
Jeśli Wasza szkoła nie ma zdefiniowanej takiej polityki, niech uczniowie poszukają przykładowej na Internecie.
Poproś, aby uczniowie poszukali w niej wytycznych odnośnie przemocy on-line w szkole. Niech dodadzą swoje
sugestie lub zmiany, które uważają za istotne. Możesz wykorzystać ich uwagi, aby podzielić się nimi z dyrekcją
szkoły.

Linki do zapisania

Wiele portali społecznościowych posiada źródło do kontaktu w przypadku wystąpienia przemocy on-line. Warto, by
uczniowie o tym pamiętali dla własnego bezpieczeństwa, a także by w razie potrzeby powiedzieć o tym komuś, kto
padnie ofiarą cyberprzemocy, że to, co go spotyka, jest karygodne i nie będzie tolerowane.
●

Nimble – abuse@nimble.ie

●

Facebook – www.facebook.com/help

●

Skype – http://support.skype.com
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Myspace – cyberbullyreport@support.myspace.com
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●

Po obejrzeniu „Historii Stacey” wypełnij tabelkę. Jedna osoba z pary wypełnia lewą stronę tabeli, by pokazać,
jak zaostrzał się rozwój wypadków. Drugi partner wypełnia prawą stronę, która pokazuje zdarzenie, które
zapoczątkowało wszystko, jedno zdarzenie zaostrzające sytuację i dwa łagodzące. Pamiętaj, że wydarzenia
niekoniecznie działy się bezpośrednio po sobie mimo, że są w ten sposób pokazane.

Historia Stacey

Historia Stacey w wersji:
Nie! Podawaj dalej

Wydarzenie początkowe ( co wydarzyło się na
początku?)

Wydarzenie początkowe ( co wydarzyło się na
początku?)

Pierwszy eskalator

Pierwszy eskalator

(co zaostrzyło sytuację na początku?)

(co zaostrzyło sytuację na początku?)

Drugi eskalator

Pierwszy de-eskalator

(co zaostrzyło sytuację potem?)

(co złagodziło sytuację?)

Trzeci eskalator

Drugi de-eskalator

(co następnie zaostrzyło sytuację?)

(co następnie złagodziło sytuację?)
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WERSJA KARTY ZADAŃ DLA NAUCZYCIELA
Historia Stacey

Historia Stacey w wersji: Nie!
Podawaj dalej

Wydarzenie początkowe (co wydarzyło się na
początku?)

Wydarzenie początkowe (co wydarzyło się na
początku?)

Oprawca omyłkowo myśli, że Stacey chce
poderwać jej chłopaka, który tak naprawdę jest
kuzynem Stacey.

Oprawca omyłkowo myśli, że Stacey chce
poderwać jej chłopaka, który tak naprawdę jest
kuzynem Stacey.

Pierwszy eskalator

Pierwszy eskalator

Oprawca grozi Stacey: „Trzymaj się zdala od
mojego chłopaka! Lepiej sobie uważaj”.

Przyjaciele oprawcy umieszczają podłe
komentarze pod adresem Stacey.
Pierwszy de-eskalator

Drugi eskalator
Przyjaciele Stacey umieszczają pod jej adresem
wiadomość grożąc, że chcą ją pobić.

Jeden z przyjaciół Stacey widząc dyskusję, wysyła
prywatną wiadomość do oprawcy, by wyjaśnić
nieporozumienie i by szybko załagodzić nasilającą
się agresję oprawcy.

Trzeci eskalator

Drugi de-eskalator

Dyskusja on-line staje się publiczna przez
komentarze na stronie, znaczniki (tagi) i posty
użytkowników.

Stacey zmienia ustawienia prywatności na swoim
profilu tak, że tylko znajomi i przyjaciele mogą
widzieć i publikować wiadomości.

Wyniki pracy na lekcji powinny zostać przekazane jako informacja zwrotna do Reprezentacji Uczniów ze Szkolnej
Drużyny Happy Days.
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5
Cyberprzemoc

BLOG

6.2 Stand Up - Dont Stand By

5.2.
Zrób coś – Jak nie pozostać obojętnym,
gdy cyberprzemoc ma miejsce
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Zrób coś – Jak nie pozostać obojętnym,
gdy cyberprzemoc ma miejsce
Streszczenie:

Uczniowie poznają różne rodzaje cyberprzemocy. Nauczą się współczuć ofierze i poznają różnicę między staniem
bezczynnie, gdy kogoś spotyka krzywda, a byciem aktywnym w pomaganiu.

Materiały i przygotowanie
●

Naucz się, co to znaczy być odważnym i stać po czyjejś stronie.

●

Naucz się współczuć tym, którzy padli ofiarą zastraszania.

●

Używaj różnych rozwiązań, gdy pojawi się cyberprzemoc.

Materiały:
●

Papier i pisaki dla wszytskich uczniów

●

Tablica, flipchart do zapisywania pomysłów uczniów

Słowniczek
●

Obserwator: Osoba, która przygląda się sytuacji i nic nie robi.

●

Obrońca: osoba, która pomaga ofierze.

●

Empatia:  Wyobrażenie sobie tego, co ktoś inny musi przeżywać w danej sytuacji.

PLAN Lekcji
Wstęp

Zapytaj:

Czym jest cyberprzemoc?

Wysłuchaj:

odpowiedzi i wyjaśnij niejasności.

Wytłumacz,

że jest to użycie narzędzi i środków cyfrowych typu Internet czy telefon komórkowy, aby umyślnie kogoś zasmucić,
zranić czy dokuczyć mu.

Wytłumacz różne rodzaje cyberprzemocy:
Prowokowanie

Również zaognianie; sytuacja, gdy ludzie piszą smsy lub posty i komentarze, które mają zaognić sytuację,
wzmocnić reakcję i rozprzestrzenić konflikt.
Nękanie
Wysyłanie irytujących, niechcianych wiadomości lub postów. W skrajnych przypadkach nazywane
prześladowaniem.
Podszywanie się
Używanie fałszywej tożsamości, aby nękać lub oczerniać kogoś.
Wykluczenie
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Celowe i złośliwe wykluczenie kogoś z grupy.
Oczernianie
Sprawianie, by ofiara czuła się źle, poprzez upokarzanie, wykpiwanie i szydzenie z niej
Podstęp
Odkrywanie czyichś sekretów i ujawnianie ich on-line tak, że wszyscy mogą je zobaczyć. Czasem wchodzi w to
zdradzenie, np przyjaciela.

Zapytaj,

czy uczniowie wiedzą już, co znaczą słowa: obserwator, obrońca, empatia?

Wysłuchaj

odpowiedzi i wyjaśnij niejasności.

Zapytaj,

co to znaczy być obrońcą?

Wysłuchaj

odpowiedzi i wyjaśnij niejasności.

Zasugeruj:
●

Aby zrobić coś, co wydaje się trudne, lecz ma na celu stanięcie w obronie czyichś praw

●

Aby zmierzyć się ze społeczną presją w zamian za to, by pomóc komuś, kto cierpi

●

Aby przezwyciężyć starch na rzecz większego dobra

Zapytaj

uczniów: jak by się czuli, gdyby byli ofiarą takiego zachowania? Prawdopodobnie odpowiedzą, że czuliby się źle.
Dlaczego? Ponieważ powoduje to wykluczenie.

Zapytaj

jak można okazać wsparcie komuś, kto doświadcza cyberprzemocy?

Sugestie:
●

Empatia

●

Obrona ofiary

●

Uzyskanie pomocy od dorosłych

Wyniki pracy na lekcji powinny zostać przekazane jako informacja zwrotna do Reprezentacji Uczniów ze
Szkolnej Drużyny Happy Days.
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.COM

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska
nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
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Promocja tworzenia warunków dla zdrowego psychicznego rozwoju młodzieży

