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1 PLANOWANIE 

1.1 GLOBALNE PLANOWANIE 
TEMAT CEL OGÓLNY ROZDZIAŁY CELE OGÓLNE GŁÓWNE 

PYTANIA 

KOMPETENCJE LEKCJE ZASOBY 

TEMAT I – 

BUDOWANIE 

WŁASNEJ 

TOŻSAMOŚCI 

 Rozpoznanie 
złożoności 
człowieka jako 
istoty głęboko 
kulturowej 

 
 

Rozdział 1 – 

Socjalizacja i 

tożsamość 

kulturowa 

 Rozpoznanie 

człowieka jako 

produktu i 

producenta kultury 

 Uznanie znaczenia 

tożsamości 

kulturowej 

i socjalizacji 

w naszym życiu 

Co oznacza 

kultura? 

 Poznanie definicji kultury 
i wzorca kulturowego 

3 LEKCJE 

(150’) 

P
O

D
R

ĘC
ZN

IK
, TEC

ZK
A

 N
A

U
C

ZY
C

IELA
, SO

C
I@

LL P
LA

TFO
R

M
A

 

Jak budujemy 

siebie  jako istoty 

społeczno-

kulturowe? 

 Scharakteryzowanie 

znaczenia procesów 

socjalizacji 

 Odróżnienie socjalizacji 

pierwotnej od socjalizacji 

wtórnej 

 Nazwanie konsekwencji 
deprywacji społecznej dla 
procesu rozwoju 

Rozdział 2 

Międzykulturowość 

 Opisanie akulturacji 
jako kluczowego 
procesu w świecie 
wzbogaconym 
różnorodnością 

 Uznanie znaczenia 
nawiązania i 
utrzymania dialogu 
międzykulturowego 

Co oznacza 
akulturacja i jak 
jest 
przetwarzana? 

 Zdefiniowanie akulturacji 
i rozróżnienie różnych 
form akulturacji 

4 LEKCJE 

(200’) 

Dlaczego dialog 
międzykulturowy 
ma 
fundamentalne 
znaczenie? 

 Opisanie i uznanie 
znaczenia dialogu 
międzykulturowego 

Co nas wyróżnia?  Rozpoznanie 
różnorodności jako 
podstawowego atrybutu 
gatunku ludzkiego 

TEMAT II  
JA I MOJE 

RELACJE Z 

INNYMI 

 Zrozumienie 
dynamiki i 
procesów 
relacyjnych 

Rozdział 1  

Relacje 

interpersonalne 

i grupowe 

 Uznanie znaczenia 
relacji 
międzyludzkich w 
naszym życiu 

Jaką rolę 
odgrywają 
wczesne relacje w 
budowaniu istoty 
ludzkiej? 

 Uznanie znaczenia 
wczesnych relacji w 
organizowaniu ludzkości  

 Opisanie głównych cech 
relacji interpersonalnych 

4 LEKCJE 

(200’) 
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charakteryzujących 
człowieka. 

 Zrozumienie 
podstawowych 
procesów poznania 
społecznego 

Jak postrzegamy 
innych i 
pozycjonujemy 
siebie w społecznie 
złożonym świecie? 

 Zidentyfikowanie 
głównych procesów 
poznania społecznego: 
wrażeń i postaw 

Rozdział 2 

Wpływ społeczny 

 Uznanie, że na 
sposób, w jaki 
postrzegamy 
rzeczywistość 
społeczną i 
sytuacje, a także 
nasze zachowanie 
w kontekstach 
społecznych, mają 
wpływ inni 

Jak odnosimy się i 
wpływamy na 
innych? 

 Scharakteryzowanie 
zjawiska normalizacji, 
konformizmu i 
posłuszeństwa 

3 LEKCJE 

(150’) 

Rozdział 3 

„My i oni” oraz 

wynikające z tego 

procesy  

 Zrozumienie, jak 
działają stereotypy, 
uprzedzenia i 
dyskryminacja 

Jakie procesy 
zachodzą, gdy 
dzielimy świat na 
„my i oni”? 

 Zrozumienie, jakie są 
stereotypy i uprzedzenia 
oraz w jaki sposób 
przyczyniają się do 
dyskryminacji 

4 LEKCJE 

(200’) 

TEMAT III 
RÓŻNORODNOŚĆ 

ŚWIATA 

 Zrozumienie 
świata, w którym 
żyjemy jako 
różnorodnego i 
mnogiego, 
zjednoczonego 
wspólnymi 
zasadami, 
normami i 
obawami. 

Rozdział 1  
Prawa człowieka i 

podstawowe 

wartości 

 Charakterystyka 
Praw człowieka 
i podstawowych 
wartości 
i zrozumienie 
znaczenia ich 
ochrony, szacunku 
i promocji 

Jakie są prawa 
człowieka? 

  Uznanie znaczenia Praw 
człowieka i 
podstawowych wartości 

3 LEKCJE 

(150’) 

Rozdział 2 
Życie w 

zglobalizowanym 

świecie 

 Zrozumienie 
implikacji życia w 
zglobalizowanym i 
współzależnym 
świecie 

Co to znaczy żyć w 
globalnym 
świecie? 

 Charakterystyka 
procesów globalizacji i 
współzależności 

4 LEKCJE 

(200’) 

Jak możemy 
przyczynić się do 
bardziej 
sprawiedliwego 
świata? 

 Zrozumienie znaczenia 
partycypacji 
obywatelskiej 

ŁĄCZNIE 25 LEKCJE 
(1250’) 
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1.2 PLANY LEKCJI 

1.2.1 PLAN LEKCJI 1 
 

SZKOŁA  

NUMER LEKCJI DATA KLASA NAUCZYCIEL(KA) 

    

 

PODSUMOWANIE CZAS 

Temat I – Budowanie własnej tożsamości 1 lekcja, ~50 minut 

ZAWARTOŚĆ SŁOWA KLUCZOWE 

Prezentacja Tematu I  

KOMPETENCJE DO ROZWOJU / CELE SZCZEGÓŁOWE 

 Rozpoznanie złożoności człowieka jako istoty głęboko kulturowej. 

 Zrozumienie siebie jako dynamicznej konstrukcji wynikającej z interakcji między 

komponentami biologicznymi i społeczno-kulturowymi. 

 Uznanie różnorodności ludzkości i znaczenia procesów akulturacyjnych opartych na 

otwartym dialogu międzykulturowym. 

ZASOBY SUGEROWANA STRATEGIA / DZIAŁANIA 

SOCI@LL Narzędziownik dla nauczycieli. 
Podręcznik (strony 1-2)  

SOCI@LL teczka nauczyciela: 

- Mapa koncepcyjna #1 

- Arkusz ewaluacyjny #1 

- Dynamiczne wprowadzenie #1 

SOCI@LL platforma (https://lab-social.eu/) 

• Przedstaw Temat I i poprowadź dyskusję 
wokół złożonego procesu, w którym buduje 
się włąsną tożsamość, podkreślając znaczenie 
relacji między naturą a wychowaniem 
• Użyj Mapy pojęciowej nr 1, aby wprowadzić 
tematy socjalizacji, tożsamości kulturowej i 
międzykulturowości oraz podkreślić 
współzależność między tymi procesami 
• Poproś uczniów, aby wypełnili Arkusz 

ewaluacyjny # 1, by ocenić ich bieżącą wiedzę 

na tematy przybliżone w Dynamicznym 

wprowadzeniu # 1, aby zachęcić do debaty na 

temat pojęć i powiązań między nimi  

  

https://lab-social.eu/
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1.2.2 PLAN LEKCJI 2 
 

SZKOŁA  

NUMER LEKCJI DATA KLASA NAUCZYCIEL(KA) 

    

 

PODSUMOWANIE CZAS 

Temat I – Budowanie własnej tożsamości 

Rozdział 1 – Socjalizacja i tożsamość kulturowa 

1 lekcja, ~50 minut 

ZAWARTOŚĆ SŁOWA KLUCZOWE 

Prezentacja Rozdziału I  

KOMPETENCJE DO ROZWOJU / CELE SZCZEGÓŁOWE 

• Rozpoznanie człowieka jako produktu i producenta kultury 
• Uznanie znaczenia tożsamości kulturowej i socjalizacji w naszym życiu 

ZASOBY SUGEROWANA STRATEGIA / DZIAŁANIA 

SOCI@LL Narzędziownik dla nauczycieli. 

Podręcznik (strony 5-6)  

SOCI@LL teczka nauczyciela: 

- Zasoby multimedialne #1 

- Inspirująca historia #1 

SOCI@LL platforma (https://lab-social.eu/) 

• Użyj i poznaj Zasoby multimedialne # 1 
(prezentacje PowerPoint) 
• ZaprezentujRozdział 1 i Podróż edukacyjną 
wokół podstawowych pytań, celów 
szczegółowych i słów kluczowych 
• Poproś uczniów, aby przeczytali Inspirującą 
historię # 1 
• Zorganizuj debatę wokół pytania 

badawczego, korzystając z Inspirującej historii 

i aktualnych faktów, aby zachęcić do dzielenia 

się opiniami i krytycznej analizy na tematy 

poruszane w rozdziale 1 

  

https://lab-social.eu/
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1.2.3 PLAN LEKCJI 3 
 

SZKOŁA  

NUMER LEKCJI DATA KLASA NAUCZYCIEL(KA) 

    

 

PODSUMOWANIE CZAS 

Temat I – Budowanie własnej tożsamości 

Rozdział 1 – Socjalizacja i tożsamość kulturowa  

Czym jest kultura?  

Jak budujemy siebie jako jednostki społeczno-

kulturowe?  

1 lekcja, ~50 minut 

ZAWARTOŚĆ SŁOWA KLUCZOWE 

Badanie podstawowych pytań rozdziału 1  Kultura 

 Wzorce kulturowe 

 Indywiduacja 

 Socjalizacja 

KOMPETENCJE DO ROZWOJU / CELE SZCZEGÓŁOWE 

 Poznanie definicji kultury i wzorca kulturowego 

 Scharakteryzowanie znaczenia procesów socjalizacji 

 Odróżnienie socjalizacji pierwotnej od socjalizacji wtórnej 

 Nazwanie konsekwencji deprywacji społecznej dla procesu rozwoju 

ZASOBY SUGEROWANA STRATEGIA / DZIAŁANIA 

SOCI@LL Narzędziownik dla nauczycieli. 

Podręcznik (strony 7-10)  

SOCI@LL teczka nauczyciela: 

- Zasoby multimedialne #1 

- Ćwiczenie #1 lub #2 

SOCI@LL platforma (https://lab-social.eu/) 

 Użyj i poznaj Zasoby multimedialne #1 
(prezentacje PowerPoint) 

 Poznaj koncepcje kultury i wzoru 
kulturowego, a także procesy socjalizacji 
i indywiduacji, wyjaśniając różnicę między 
socjalizacją pierwotną i wtórną oraz 
podkreślając znaczenie agentów 
socjalizacji i skutków deprywacji 
społecznej (wykorzystując przypadki 
dzikich dzieci jako przykłady poważnego 
wpływu izolacji na rozwój dzieci) 

• Poproś uczniów, aby zrobili ćwiczenie nr 1 

lub nr 2 

  

https://lab-social.eu/
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1.2.4 PLAN LEKCJI 4 
 

SZKOŁA  

NUMER LEKCJI DATA KLASA NAUCZYCIEL(KA) 

    

 

PODSUMOWANIE CZAS 

Temat I – Budowanie własnej tożsamości 

Rozdział 1 – Socjalizacja i tożsamość 

kulturowa 

Rozdział 2 – Międzykulturowość 

1 lekcja, ~50 minut 

ZAWARTOŚĆ SŁOWA KLUCZOWE 

Zakończenie rozdziału 1 

Prezentacja rozdziału 2 

 

KOMPETENCJE DO ROZWOJU / CELE SZCZEGÓŁOWE 

 Rozpoznanie człowieka jako produktu i producenta kultury 

 Uznanie znaczenia tożsamości kulturowej i socjalizacji w naszym życiu 

 Opisanie akulturacji jako kluczowego procesu w świecie wzbogaconym różnorodnością 

 Uznanie znaczenia nawiązania i utrzymania dialogu międzykulturowego 

ZASOBY SUGEROWANA STRATEGIA / DZIAŁANIA 

SOCI@LL Narzędziownik dla nauczycieli. 

Podręcznik (strony 11; 13-14)  

SOCI@LL teczka nauczyciela: 

- Zasoby multimedialne #1 i #2 

- Inspirująca historia #2 

SOCI@LL platforma (https://lab-social.eu/) 

 Użyj i poznaj Zasoby multimedialne #1 

(Prezentacje PowerPoint) 

 Podsumuj rozdział 1, zbierając główne 

omawiane treści 

 Użyj i poznaj Zasoby multimedialne # 2 

(Prezentacje PowerPoint) 

 Przedstaw rozdział 2 i Podróż edukacyjną 

wokół podstawowych pytań, konkretnych 

celów i słów kluczowych 

 Poproś uczniów o przeczytanie Inspirującej 

historii# 2 

 Zorganizuj debatę wokół pytania badawczego, 

korzystając z Inspirującej historii i aktualnych 

faktów, aby zachęcić do dzielenia się opiniami 

i krytycznej analizy na tematy poruszane 

w Rozdziale 2 

  

https://lab-social.eu/
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1.2.5 PLAN LEKCJI 5 
 

SZKOŁA  

NUMER LEKCJI DATA KLASA NAUCZYCIEL(KA) 

    

 

PODSUMOWANIE CZAS 

Temat I – Budowanie własnej tożsamości  

Rozdział 2 – Międzykulturowość  

Co oznacza akulturacja i jak się odbywa? 

Dlaczego dialog międzykulturowy jest tak 

ważny? 

1 lekcja, ~50 minut 

ZAWARTOŚĆ SŁOWA KLUCZOWE 

Badanie podstawowych pytań dotyczących 

Rozdziału 2 

 Akulturacja 

 Dialog międzykulturowy 

 Umiejętności międzykulturowe 

KOMPETENCJE DO ROZWOJU / CELE SZCZEGÓŁOWE 

 Zdefiniowanie akulturacji i rozróżnienie różnych form akulturacji 

 Opisanie i uznanie znaczenia dialogu międzykulturowego 

ZASOBY SUGEROWANA STRATEGIA / DZIAŁANIA 

SOCI@LL Narzędziownik dla nauczycieli. 

Podręcznik (strony 15- 19)  

SOCI@LL teczka nauczyciela: 

- Zasoby multimedialne #2 

- Ćwiczenie #3 lub #4 

SOCI@LL platforma (https://lab-social.eu/) 

 Użyj i poznaj Zasoby multimedialne #2 

(Prezentacje PowerPoint) 

 Przedstaw rzeczywistość społeczną jako 

złożoną i różnorodną, naznaczoną kontaktami 

interpersonalnymi między osobami z różnych 

kultur i procesami akulturacji (które mogą 

przyjmować różne formy, w tym integrację, 

asymilację, separację / segregację i 

marginalizację) 

 Zdefiniuj i przedyskutuj znaczenie 

wzmocnienia umiejętności międzykulturowych 

oraz ustanowienia i prowadzenia dialogu 

międzykulturowego na rzecz promowania 

równości, tolerancji i godności ludzkiej 

 Poproś uczniów, aby wykonali Ćwiczenie nr 3 

lub nr 4 

  

https://lab-social.eu/
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1.2.6 PLAN LEKCJI 6 
 

SZKOŁA  

NUMER LEKCJI DATA KLASA NAUCZYCIEL(KA) 

    

 

PODSUMOWANIE CZAS 

Temat I – Budowanie własnej tożsamości  

Rozdział 2 – Międzykulturowość  

Co czyni nas wyjątkowymi? 

1 lekcja, ~50 minut 

ZAWARTOŚĆ SŁOWA KLUCZOWE 

Badanie podstawowych pytań dotyczących 

Rozdziału 2 

Wniosek z Rozdziału 2 

 

KOMPETENCJE DO ROZWOJU / CELE SZCZEGÓŁOWE 

 Uznanie różnorodności za podstawowy atrybut ludzkości 

 Opisanie akulturacji jako kluczowego procesu w świecie wzbogaconym różnorodnością 

 Uznanie znaczenia nawiązania i utrzymania dialogu międzykulturowego 

ZASOBY SUGEROWANA STRATEGIA / DZIAŁANIA 

SOCI@LL Narzędziownik dla nauczycieli. 

Podręcznik (strony 19- 21; 12; 22)  

SOCI@LL teczka nauczyciela: 

- Zasoby multimedialne #2 

- Ćwiczenie #5 

- Myślenie krytyczne #1 i #2 

SOCI@LL platforma (https://lab-social.eu/) 

 Użyj i poznaj Zasoby multimedialne #2 

(Prezentacje PowerPoint) 

 Scharakteryzuj ludzi jako różnorodnych, 

wzbogaconych indywidualnymi różnicami 

wynikającymi z unikalnego skrzyżowania 

biologii, środowiska społeczno-kulturowego i 

narracji indywidualnej i grupowej każdego 

człowieka  

 Poproś uczniów, aby wykonali Ćwiczenie # 5 

 Podsumuj Rozdział 2, zbierając główne 

omówione treści 

 Zorganizuj klasę w dwie grupy robiące 

Krytyczne myślenie l # 1 i # 2; poproś uczniów 

o wykonanie ćwiczenia (zadanie domowe) 

 

  

https://lab-social.eu/
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1.2.7 PLAN LEKCJI 7 
 

SZKOŁA  

NUMER LEKCJI DATA KLASA NAUCZYCIEL(KA) 

    

 

PODSUMOWANIE CZAS 

Temat I – Budowanie własnej tożsamości 

Rozdział 1 – Socjalizacja i tożsamość 

kulturowa 

Rozdział 2 – Międzykulturowość 

1 lekcja, ~50 minut 

ZAWARTOŚĆ SŁOWA KLUCZOWE 

Ćwiczenie grupowe (prezentacja wyników 

zadania domowego - Krytyczne myślenie #1 i 

#2) 

 

KOMPETENCJE DO ROZWOJU / CELE SZCZEGÓŁOWE 

 Rozpoznanie złożoności człowieka jako istoty głęboko kulturowej 

 Zrozumienie siebie jako dynamicznej konstrukcji wynikającej z interakcji między 

komponentami biologicznymi i społeczno-kulturowymi 

 Uznanie różnorodności ludzkości i znaczenia procesów akulturacji zbudowanych na 

otwartym dialogu międzykulturowym 

ZASOBY SUGEROWANA STRATEGIA / DZIAŁANIA 

SOCI@LL Narzędziownik dla nauczycieli. 

Podręcznik (strony 12; 22-24)  

SOCI@LL teczka nauczyciela: 

- Myślenie krytyczne #1 i #2 

- Arkusz ewaluacyjny #2 

- Materiały dodatkowe #3 

SOCI@LL platforma (https://lab-social.eu/) 

 Poproś uczniów o  przedstawienie 
wyników ćwiczenia grupowego (zadania 
domowego) i prowadź debatę między 
uczniami z różnych grup 

 Zakończ Temat I, podsumowując główną 
treść i relacje między pojęciami / 
procesami 

 Poproś uczniów o wypełnienie Arkusza 
ewaluacyjnego # 2 (ocena formatywna) 

 Użyj, jeśli wiek na to pozwala, działań z 
Materiałów dodatkowych # 3, aby 
zakończyć Temat I. 

 

  

https://lab-social.eu/
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1.2.8 PLAN LEKCJI 8 
 

SZKOŁA  

NUMER LEKCJI DATA KLASA NAUCZYCIEL(KA) 

    

 

PODSUMOWANIE CZAS 

Temat II - Ja i moje relacje z innymi 

 
1 lekcja, ~50 minut 

ZAWARTOŚĆ SŁOWA KLUCZOWE 

Prezentacja Tematu II  

KOMPETENCJE DO ROZWOJU / CELE SZCZEGÓŁOWE 

 Zrozumienie dynamiki i procesów relacyjnych charakteryzujących człowieka 

 Charakterystyka kluczowych procesów wpływu społecznego 

 Rozróżnienie procesów wynikających z patrzenia na rzeczywistość społeczną poprzez „my” i 

„oni” 

ZASOBY SUGEROWANA STRATEGIA / DZIAŁANIA 

SOCI@LL Narzędziownik dla nauczycieli. 

Podręcznik (strony 25-26)  

SOCI@LL teczka nauczyciela: 

- Mapa koncepcyjna #2 

- Arkusz ewaluacyjny #3  

- Dynamiczne wprowadzenie#2  

SOCI@LL platforma (https://lab-social.eu/) 

 ZaprezentujTemat II i poprowadź dyskusję 
na temat różnych procesów 
zachodzących, gdy “ja” tkwi w 
kontekstach społecznych: sposób, w jaki 
myśli, czuje się i działa pod wpływem 
wcześniejszych przekonań i wpływu 
społecznego; oraz sposób, w jaki 
postrzega się innych na podstawie tych 
procesów 

 Skorzystaj z Mapy koncepcyjnej # 2, aby 
wprowadzić temat wczesnych i 
interpersonalnych relacji oraz procesów 
poznania społecznego, które są podstawą 
wpłuwu społecznego oraz kluczowych 
zjawisk, takich jak stereotypy, uprzedzenia 
i dyskryminacja 

 Poproś uczniów o wypełnienie Arkusza 
ewaluacyjnego # 3, aby ocenić ich 
aktualną wiedzę na ten temat 

 Zaproponuj Dynamiczne wprowadzenie # 

2, aby zachęcić do debaty na temat pojęć 

i powiązań między nimi  

 

  

https://lab-social.eu/
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1.2.9 PLAN LEKCJI 9 
 

SZKOŁA  

NUMER LEKCJI DATA KLASA NAUCZYCIEL(KA) 

    

 

PODSUMOWANIE CZAS 

Temat II - Ja i moje relacje z innymi 

Rozdział 1 – RELACJE INTERPERSONALNE I 

GRUPOWE 

1 lekcja, ~50 minut 

ZAWARTOŚĆ SŁOWA KLUCZOWE 

Prezentacja Rozdziału1   

KOMPETENCJE DO ROZWOJU / CELE SZCZEGÓŁOWE 

 Uznanie znaczenia relacji międzyludzkich w naszym życiu 

 Zrozumienie podstawowych procesów poznania społecznego 

ZASOBY SUGEROWANA STRATEGIA / DZIAŁANIA 

SOCI@LL Narzędziownik dla nauczycieli. 

Podręcznik (strony 29-30)  

SOCI@LL teczka nauczyciela: 

- Zasoby multimedialne #3  

- Inspirująca historia #3 

SOCI@LL platforma (https://lab-social.eu/) 

 Użyj i poznaj Zasoby multimedialne #3 

(Prezentacje PowerPoint) 

 ZaprezentujRozdział 1 i Podróż edukacyjną 

wokół podstawowych pytań, celów 

szczegółowych i słów kluczowych 

 Poproś uczniów o przeczytanie Inspirującej 

historii # 3 

 Zorganizuj debatę wokół pytania badawczego, 

korzystając z Inspirującej historii i aktualnych 

faktów, aby zachęcić do dzielenia się opiniami 

i krytycznej analizy na tematy poruszane 

w Rozdziale 1 

 

  

https://lab-social.eu/
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1.2.10 PLAN LEKCJI 10 
 

SZKOŁA  

NUMER LEKCJI DATA KLASA NAUCZYCIEL(KA) 

    

 

PODSUMOWANIE CZAS 

Temat II - Ja i moje relacje z innymi  

Rozdział 1 – RELACJE INTERPERSONALNE I 

GRUPOWE 

Jaką rolę odgrywają wczesne relacje w 

budowaniu istoty ludzkiej? 

1 lekcja, ~50 minut 

ZAWARTOŚĆ SŁOWA KLUCZOWE 

Badanie podstawowych pytań dotyczących 

Rozdziału 1 

 Wczesne relacje 

 Przywiązanie 

 Relacje interpersonalne 

KOMPETENCJE DO ROZWOJU / CELE SZCZEGÓŁOWE 

 Uznanie znaczenia wczesnych relacji w organizowaniu ludzkości  

 Opisanie głównych cech relacji interpersonalnych 

ZASOBY SUGEROWANA STRATEGIA / DZIAŁANIA 

SOCI@LL Narzędziownik dla nauczycieli. 

Podręcznik (strony 31-33)  

SOCI@LL teczka nauczyciela: 

- Zasoby multimedialne #3 

- Ćwiczenie #6 

SOCI@LL platforma (https://lab-social.eu/) 

 Użyj i poznaj Zasoby multimedialne #3 

(Prezentacje PowerPoint) 

 Poznaj koncepcje: współczesnych relacji, 

przywiązania (jako proces, figura i zachowanie) 

oraz relacji interpersonalni, dowodząc ich 

znaczenia dla naszego życia jako istot 

społecznych 

 Poproś uczniów o wykonanie Ćwiczenia #6 

  

https://lab-social.eu/
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1.2.11 PLAN LEKCJI 11 
 

SZKOŁA  

NUMER LEKCJI DATA KLASA NAUCZYCIEL(KA) 

    

 

PODSUMOWANIE CZAS 

Temat II - Ja i moje relacje z innymi  

Rozdział 1 – RELACJE INTERPERSONALNE I 

GRUPOWE 

Jak postrzegamy innych i pozycjonujemy 

siebie w społecznie złożonym świecie? 

1 lekcja, ~50 minut 

ZAWARTOŚĆ SŁOWA KLUCZOWE 

Badanie podstawowych pytań dotyczących 

Rozdziału 1 

Podsumowanie Rozdziału1 

 Poznanie społeczne 

 Wrażenie 

 Nastawienie 

KOMPETENCJE DO ROZWOJU / CELE SZCZEGÓŁOWE 

 Zidentyfikowanie głównych procesów poznania społecznego: wrażeń i postaw 

 Uznanie znaczenia relacji międzyludzkich w naszym życiu 

ZASOBY SUGEROWANA STRATEGIA / DZIAŁANIA 

SOCI@LL Narzędziownik dla nauczycieli. 

Podręcznik (strony 33; 36)  

SOCI@LL teczka nauczyciela: 

- Zasoby multimedialne #3 

- Ćwiczenie #7 

SOCI@LL platforma (https://lab-social.eu/) 

 Użyj i poznaj Zasoby multimedialne #3 

(Prezentacje PowerPoint) 

 Zdefiniuj Poznanie społeczne i przedstaw 

podstawowe procesy, w tym kształtowanie się 

wrażeń (i efektu pierwszeństwa) oraz postaw, 

wyjaśniając, w jaki sposób wpływają one na 

nasze oczekiwania (z wykorzystaniem 

koncepcji samospełniającej się przepowiedni) 

 Poproś uczniów o wykonanie Ćwiczenia #7 

 Podsumuj Rozdział 1, zbierając główne 

omawiane treści 

  

https://lab-social.eu/
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1.2.12 PLAN LEKCJI 12 
 

SZKOŁA  

NUMER LEKCJI DATA KLASA NAUCZYCIEL(KA) 

    

 

PODSUMOWANIE CZAS 

Temat II - Ja i moje relacje z innymi  

Rozdział 2 – WPŁYW SPOŁECZNY 

1 lekcja, ~50 minut 

ZAWARTOŚĆ SŁOWA KLUCZOWE 

Prezentacja Rozdziału2   

KOMPETENCJE DO ROZWOJU / CELE SZCZEGÓŁOWE 

 Uznanie, że na sposób, w jaki postrzegamy rzeczywistość społeczną i sytuacje, a także nasze 

zachowanie w kontekstach społecznych, mają wpływ inni 

ZASOBY SUGEROWANA STRATEGIA / DZIAŁANIA 

SOCI@LL Narzędziownik dla nauczycieli. 

Podręcznik (strony 38-39)  

SOCI@LL teczka nauczyciela: 

- Zasoby multimedialne #4 

- Inspirująca historia #4 

SOCI@LL platforma (https://lab-social.eu/) 

 Użyj i poznaj Zasoby multimedialne #4 

(Prezentacje PowerPoint) 

 Przedstaw Rozdział 2 i Podróż edukacyjną 

wokół podstawowych pytań, celów 

szczegółowych i słów kluczowych 

 Poproś uczniów o przeczytanie Inspirującej 

historii #4 

 Zorganizuj debatę wokół pytania badawczego, 

korzystając z Inspirującej historii i aktualnych 

faktów, aby zachęcić do dzielenia się opiniami          

i krytycznej analizy na tematy poruszane                 

w Rozdziale 2 

  

https://lab-social.eu/
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1.2.13 PLAN LEKCJI 13 
 

SZKOŁA  

NUMER LEKCJI DATA KLASA NAUCZYCIEL(KA) 

    

 

PODSUMOWANIE CZAS 

Temat II - Ja i moje relacje z innymi  

Rozdział 2 – WPŁYW SPOŁECZNY 

Jak odnosimy się i wpływamy na innych? 

1 lekcja, ~50 minut 

ZAWARTOŚĆ SŁOWA KLUCZOWE 

Badanie podstawowych pytań dotyczących 

Rozdziału 2 

 Wpływ społeczny 

 Norma 

 Normalizacja 

 Konformizm 

KOMPETENCJE DO ROZWOJU / CELE SZCZEGÓŁOWE 

 Charakterystyka zjawiska normalizacji, konformizmu i posłuszeństwa 

ZASOBY SUGEROWANA STRATEGIA / DZIAŁANIA 

SOCI@LL Narzędziownik dla nauczycieli. 

Podręcznik (strony 40-42)  

SOCI@LL teczka nauczyciela: 

- Zasoby multimedialne #4 

- Ćwiczenie #8 i #9 

SOCI@LL platforma (https://lab-social.eu/) 

 Użyj i poznaj Zasoby multimedialne #4 

(Prezentacje PowerPoint) 

 Poznaj procesy normalizacji, konformizmu i 

posłuszeństwa jako przykłady wpływu 

społecznego na ludzkie zachowania 

 Poproś uczniów o wykonanie Ćwiczenia #8 i #9 

  

https://lab-social.eu/
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1.2.14 PLAN LEKCJI 14 
 

SZKOŁA  

NUMER LEKCJI DATA KLASA NAUCZYCIEL(KA) 

    

 

PODSUMOWANIE CZAS 

Temat II - Ja i moje relacje z innymi  

Rozdział 2 – WPŁYW SPOŁECZNY 

Jak odnosimy się i wpływamy na innych? 

1 lekcja, ~50 minut 

ZAWARTOŚĆ SŁOWA KLUCZOWE 

Badanie podstawowych pytań dotyczących 

Rozdziału 2 

Podsumowanie Rozdziału2 

 Posłuszeństwo  

KOMPETENCJE DO ROZWOJU / CELE SZCZEGÓŁOWE 

 Charakterystyka zjawiska normalizacji, konformizmu i posłuszeństwa  

 Uznanie, że na sposób, w jaki postrzegamy rzeczywistość społeczną i sytuacje, a także nasze 

zachowanie w kontekstach społecznych, mają wpływ inni 

ZASOBY SUGEROWANA STRATEGIA / DZIAŁANIA 

SOCI@LL Narzędziownik dla nauczycieli. 

Podręcznik (strony 43-44)  

SOCI@LL teczka nauczyciela: 

- Zasoby multimedialne #4 

- Ćwiczenie #10 

SOCI@LL platforma (https://lab-social.eu/) 

 Użyj i poznaj Zasoby multimedialne #4 

(Prezentacje PowerPoint) 

 Przeanalizuj realację wpływu społecznego na 

posłuszeństwo władzy 

 Poproś uczniów o wykonanie Ćwiczenia #10 

 Podsumuj Rozdział 2, zbierając główne 

omawiane treści 

  

https://lab-social.eu/
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1.2.15 PLAN LEKCJI 15 
 

SZKOŁA  

NUMER LEKCJI DATA KLASA NAUCZYCIEL(KA) 

    

 

PODSUMOWANIE CZAS 

Temat II - Ja i moje relacje z innymi  

Rozdział 3 – „MY I ONI” ORAZ WYNIKAJĄCE Z 

TEGO PROCESY  

1 lekcja, ~50 minut 

ZAWARTOŚĆ SŁOWA KLUCZOWE 

Prezentacja Rozdziału3   

KOMPETENCJE DO ROZWOJU / CELE SZCZEGÓŁOWE 

 Zrozumienie, jak działają stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja 

ZASOBY SUGEROWANA STRATEGIA / DZIAŁANIA 

SOCI@LL Narzędziownik dla nauczycieli. 

Podręcznik (strony 46-47)  

SOCI@LL teczka nauczyciela: 

- Zasoby multimedialne #5 

- Inspirująca historia #5 

SOCI@LL platforma (https://lab-social.eu/) 

 Użyj i poznaj Zasoby multimedialne #5 

(Prezentacje PowerPoint) 

 Zaprezentuj Rozdział 3 i Podróż edukacyjną 

wokół podstawowych pytań, celów 

szczegółowych i słów kluczowych 

 Poproś uczniów o przeczytanie Inspirującej 

historii #5 

 Zorganizuj debatę wokół pytania badawczego, 

korzystając z Inspirującej historii i aktualnych 

faktów zachęcających  do dzielenia się 

opiniami i krytyczną analizą na tematy, które 

zostały poruszone w Rozdziale 2 

  

https://lab-social.eu/
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1.2.16 PLAN LEKCJI 16 
 

SZKOŁA  

NUMER LEKCJI DATA KLASA NAUCZYCIEL(KA) 

    

 

PODSUMOWANIE CZAS 

Temat II - Ja i moje relacje z innymi  

Rozdział 3 – „MY I ONI” ORAZ WYNIKAJĄCE Z 

TEGO PROCESY  

Jakie procesy zachodzą, gdy dzielimy świat na 

„my” i „oni”? 

1 lekcja, ~50 minut 

ZAWARTOŚĆ SŁOWA KLUCZOWE 

Badanie podstawowych pytań dotyczących 

Rozdziału 3 

 Stereotyp 

 Uprzedzenie 

KOMPETENCJE DO ROZWOJU / CELE SZCZEGÓŁOWE 

 Zrozumienie, jakie są stereotypy i uprzedzenia oraz w jaki sposób przyczyniają się do 

dyskryminacji 

ZASOBY SUGEROWANA STRATEGIA / DZIAŁANIA 

SOCI@LL Narzędziownik dla nauczycieli. 

Podręcznik (strony 48-50)  

SOCI@LL teczka nauczyciela: 

- Zasoby multimedialne #5  

- Ćwiczenie #11 i #12 

SOCI@LL platforma (https://lab-social.eu/) 

 Użyj i poznaj Zasoby multimedialne #5 

(Prezentacje PowerPoint) 

 Poznaj pojęcia stereotyp i uprzedzenie 

wyjaśniając ich różnice i podobieństwa  

 Poproś uczniów o wykonanie Ćwiczenia #11 i 

#12 

  

https://lab-social.eu/
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1.2.17 PLAN LEKCJI 17 
 

SZKOŁA  

NUMER LEKCJI DATA KLASA NAUCZYCIEL(KA) 

    

 

PODSUMOWANIE CZAS 

Temat II - Ja i moje relacje z innymi  

Rozdział 3 “My i oni” oraz wynikające z tego 

procesy  

Jakie procesy zachodzą, gdy dzielimy świat na 

„my” i „oni”? 

1 lekcja, ~50 minut 

ZAWARTOŚĆ SŁOWA KLUCZOWE 

Badanie podstawowych pytań dotyczących 

Rozdziału 3 

Podsumowanie Rozdziału3 

 Posłuszeństwo  

KOMPETENCJE DO ROZWOJU / CELE SZCZEGÓŁOWE 

 Zrozumienie, jakie są stereotypy i uprzedzenia oraz w jaki sposób przyczyniają się do 

dyskryminacji 

ZASOBY SUGEROWANA STRATEGIA / DZIAŁANIA 

SOCI@LL Narzędziownik dla nauczycieli. 

Podręcznik (strony 50-53; 37; 45; 54)  

SOCI@LL teczka nauczyciela: 

- Zasoby multimedialne #5 

- Ćwiczenie #13 

- Myślenie krytyczne #3, #4 i #5 

SOCI@LL platforma (https://lab-social.eu/) 

 Użyj i poznaj Zasoby multimedialne #5 

(Prezentacje PowerPoint) 

 Połącz stereotypy, uprzedzenie i dyskryminację 

 Poproś uczniów o wykonanie Ćwiczenia #13 

 Podsumuj Rozdział 3, zbierając główne 

omawiane treści 

 Zorganizuj klasę w grupy i rozdaj arkusze 

Myślenia krytycznego # 3, # 4 i # 5; Poproś 

uczniów o wydonanie ćwiczenia (zadanie 

domowe) 

  

https://lab-social.eu/
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1.2.18 PLAN LEKCJI 18 
 

SZKOŁA  

NUMER LEKCJI DATA KLASA NAUCZYCIEL(KA) 

    

 

PODSUMOWANIE CZAS 

Temat II - Ja i moje relacje z innymi  

Rozdział 1 Relacje interpersonalne i grupowe 
Rozdział 2 Wpływ społeczny 
Rozdział 3 “My i oni” oraz wynikające z tego 
procesy  

1 lekcja, ~50 minut 

ZAWARTOŚĆ SŁOWA KLUCZOWE 

Ćwiczenie grupowe (Prezentacja wyników 

zakończonych działań „Myślenie krytyczne” z 

zadania domowego) 

 

KOMPETENCJE DO ROZWOJU / CELE SZCZEGÓŁOWE 

 Zrozumienie dynamiki i procesów relacyjnych charakteryzujących człowieka 

 Charakterystyka kluczowych procesów wpływu społecznego 

 Rozróżnienie procesów wynikających z patrzenia na rzeczywistość społeczną poprzez „my” i 

„oni” 

ZASOBY SUGEROWANA STRATEGIA / DZIAŁANIA 

SOCI@LL Narzędziownik dla nauczycieli. 

Podręcznik (strony 37; 45; 54; 55-56)  

SOCI@LL teczka nauczyciela: 

- Myślenie krytyczne #3, #4 i #5 

- Arkusz ewaluacyjny #4 

- Materiały dodatkowe #4 

SOCI@LL platforma (https://lab-social.eu/) 

 Poproś uczniów o  zaprezentowanie 

zakończonych działań „Myślenie krytyczne”               

z zadania domowego i promuj debatę między 

uczniami z różnych grup 

 Podsumuj Temat II (podsumowanie głównej 

treści i relacji między pojęciami/ procesami) 

 Poproś uczniów o wypełnienie Arkusza 

ewaluacyjnego #4 (ocenianie kształtujące) 

 Użyj, jeżeli wiek na to pozwala, aktywności z 

Materiałów dodatkowych #4 do 

podsumowania Tematu  II 

 

  

https://lab-social.eu/


 

 87 

1.2.19 PLAN LEKCJI 19 
 

SZKOŁA  

NUMER LEKCJI DATA KLASA NAUCZYCIEL(KA) 

    

 

PODSUMOWANIE CZAS 

Temat III – Różnorodność świata 1 lekcja, ~50 minut 

ZAWARTOŚĆ SŁOWA KLUCZOWE 

Prezentacja Tematu III  

KOMPETENCJE DO ROZWOJU / CELE SZCZEGÓŁOWE 

 Rozumienie świata, w którym żyjemy jako różnorodnego i mnogiego, zjednoczonego 

wspólnymi zasadami, normami i obawami 

 Uznanie znaczenia promowania obywatelstwa globalnego jako kluczowego narzędzia 

ochrony i promocji Praw człowieka 

ZASOBY SUGEROWANA STRATEGIA / DZIAŁANIA 

SOCI@LL Narzędziownik dla nauczycieli. 

Podręcznik (strony 57-58)  

SOCI@LL teczka nauczyciela: 

- Mapa koncepcyjna#3 

- Arkusz ewaluacyjny #5 

- Dynamiczne wprowadzenie#2 

SOCI@LL platforma (https://lab-social.eu/) 

 Zaprezentuj Temat III i poprowadź dyskusję 

wokół Praw człowieka i Praw podstawowych 

oraz znaczenia przyjęcia globalnego i 

aktywnego obywatelstwa w zglobalizowanym 

świecie, w którym żyjemy 

 Użyj Mapy koncepcyjnej #3 żeby wprowadzić 

tematy dotyczące praw człowieka, globalizacji, 

współzależności i globalnego obywatelstwa 

 Poproś uczniów o wypełnienie Arkusza 

ewaluacyjnego #5, żeby ocenić ich aktualną 

wiedzę na te tematy  

 Zaproponuj Dynamiczne wprowadzenie #3, 

aby zachęcić do debaty na temat koncepcji                

i połączeń między nimi 

  

https://lab-social.eu/
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1.2.20 PLAN LEKCJI 20 
 

SZKOŁA  

NUMER LEKCJI DATA KLASA NAUCZYCIEL(KA) 

    

 

PODSUMOWANIE CZAS 

Temat III – Różnorodność świata 

Rozdział 1 - Prawa człowieka i podstawowe 

wartości 

1 lekcja, ~50 minut 

ZAWARTOŚĆ SŁOWA KLUCZOWE 

Prezentacja Rozdziału1   

KOMPETENCJE DO ROZWOJU / CELE SZCZEGÓŁOWE 

 Charakterystyka Praw człowieka i podstawowych wartości i zrozumienie znaczenia ochrony, 

szacunku i promocji 

ZASOBY SUGEROWANA STRATEGIA / DZIAŁANIA 

SOCI@LL Narzędziownik dla nauczycieli. 

Podręcznik (strony 61-62)  

SOCI@LL teczka nauczyciela: 

- Zasoby multimedialne #6 

- Inspirująca historia #6 

SOCI@LL platforma (https://lab-social.eu/) 

 Użyj i poznaj Zasoby multimedialne #6 

(Prezentacje PowerPoint) 

 Zaprezentuj Rozdział 1 i Podróż edukacyjną 

wokół podstawowych pytań, celów 

szczegółowych i słów kluczowych 

 Poproś uczniów o przeczytanie Inspirującej 

historii #6 

 Zorganizuj debatę wokół pytania badawczego, 

korzystając z Inspirującej historii i aktualnych 

faktów. Zachęcaj do dzielenia się opiniami i 

krytyczną analizą na tematy, które poruszone 

w Rozdziale 1 

  

https://lab-social.eu/
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1.2.21 PLAN LEKCJI 21 
 

SZKOŁA  

NUMER LEKCJI DATA KLASA NAUCZYCIEL(KA) 

    

 

PODSUMOWANIE CZAS 

Temat III – Różnorodność świata 

Rozdział 1 - Prawa człowieka i podstawowe 

wartości  

Jakie są prawa człowieka? 

1 lekcja, ~50 minut 

ZAWARTOŚĆ SŁOWA KLUCZOWE 

Badanie podstawowych pytań dotyczących 

Rozdziału 1 

Podsumowanie Rozdziału1 

 Prawa człowieka  

KOMPETENCJE DO ROZWOJU / CELE SZCZEGÓŁOWE 

  Uznanie znaczenia Praw człowieka i podstawowych wartości 

ZASOBY SUGEROWANA STRATEGIA / DZIAŁANIA 

SOCI@LL Narzędziownik dla nauczycieli. 

Podręcznik (strony 63-65)  

SOCI@LL teczka nauczyciela: 

- Zasoby multimedialne #6  

- Ćwiczenie #14 

- Materiały dodatkowe #1 

SOCI@LL platforma (https://lab-social.eu/) 

 Użyj i poznaj Zasoby multimedialne #6 

(Prezentacje PowerPoint) 

 Wyjaśnij definicję Praw człowieka, 

podkreślając ich powszechność, 

niezbywalność, niepodzielność, 

współzależność i wzajemne powiązania, a 

także ich znaczenie dla godności ludzkiej, 

równości i niedyskryminacji 

 Użyj Materiałów  dodatkowych #1 żeby 

wspierać debatę na temat Praw człowieka 

 Poproś uczniów o wykonanie Ćwiczenia #14 

 Podsumuj Rozdział 1, zbierając główne 

omawiane treści 

  

https://lab-social.eu/
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1.2.22 PLAN LEKCJI 22 
 

SZKOŁA  

NUMER LEKCJI DATA KLASA NAUCZYCIEL(KA) 

    

 

PODSUMOWANIE CZAS 

Temat III – Różnorodność świata 

Rozdział 2 - Życie w zglobalizowanym świecie 

1 lekcja, ~50 minut 

ZAWARTOŚĆ SŁOWA KLUCZOWE 

Prezentacja Rozdziału2   

KOMPETENCJE DO ROZWOJU / CELE SZCZEGÓŁOWE 

 Zrozumienie implikacji życia w zglobalizowanym i współzależnym świecie 

ZASOBY SUGEROWANA STRATEGIA / DZIAŁANIA 

SOCI@LL Narzędziownik dla nauczycieli. 

Podręcznik (strony 67-68)  

SOCI@LL teczka nauczyciela: 

- Zasoby multimedialne #7 

- Inspirująca historia #7 

SOCI@LL platforma (https://lab-social.eu/) 

 Użyj i poznaj Zasoby multimedialne #7 

(Prezentacje PowerPoint) 

 Zaprezentuj Rozdział 1 i Podróż edukacyjną 

wokół podstawowych pytań, celów 

szczegółowych i słów kluczowych 

 Poproś uczniów o przeczytanie Inspirującej 

historii #7 

 Zorganizuj debatę wokół pytania badawczego, 

korzystając z Inspirującej historii i aktualnych 

faktów. Zachęcaj do dzielenia się opiniami i 

krytyczną analizą na tematy poruszone 

w Rozdziale 2 

  

https://lab-social.eu/
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1.2.23 PLAN LEKCJI 23 
 

SZKOŁA  

NUMER LEKCJI DATA KLASA NAUCZYCIEL(KA) 

    

 

PODSUMOWANIE CZAS 

Temat III – Różnorodność świata 

Rozdział 2 - Życie w zglobalizowanym świecie  

Co to znaczy żyć w globalnym świecie? 

1 lekcja, ~50 minut 

ZAWARTOŚĆ SŁOWA KLUCZOWE 

Badanie podstawowych pytań dotyczących 

Rozdziału 2 

 

 Globalizacja  

 Współzależność 

KOMPETENCJE DO ROZWOJU / CELE SZCZEGÓŁOWE 

 Charakterystyka procesów globalizacji i współzależności 

ZASOBY SUGEROWANA STRATEGIA / DZIAŁANIA 

SOCI@LL Narzędziownik dla nauczycieli. 

Podręcznik (strony 69-70)  

SOCI@LL teczka nauczyciela: 

- Zasoby multimedialne #6 

- Ćwiczenie #15 

- Materiały dodatkowe #2 

SOCI@LL platforma (https://lab-social.eu/) 

 Użyj i poznaj Zasoby multimedialne #7 

(Prezentacje PowerPoint) 

 Wyjaśnij definicję  globalizacji  

i współzależności, podkreślając wpływ naszych 

działań na innych i na świecie (dziś i jutro), 

a także na znaczenie współpracy w kierunku 

pozielanych problemów, które łączą wspólne 

cele 

 Użyj Materiałów  dodatkowych #2 żeby 

wspierać debatę na temat Celów 

zrównoważonego rozwoju 

 Poproś uczniów o wykonanie Ćwiczenia #15 

  

https://lab-social.eu/
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1.2.24 PLAN LEKCJI 24 
 

SZKOŁA  

NUMER LEKCJI DATA KLASA NAUCZYCIEL(KA) 

    

 

PODSUMOWANIE CZAS 

Temat III – Różnorodność świata 

Rozdział 2 - Życie w zglobalizowanym świecie  

Jak możemy przyczynić się do bardziej 

sprawiedliwego świata? 

1 lekcja, ~50 minut 

ZAWARTOŚĆ SŁOWA KLUCZOWE 

Badanie podstawowych pytań dotyczących 

Rozdziału 2 

Podsumowanie Rozdziału2 

 Globalne obywatelstwo 

KOMPETENCJE DO ROZWOJU / CELE SZCZEGÓŁOWE 

 Zrozumienie znaczenia partycypacji obywatelskiej 

ZASOBY SUGEROWANA STRATEGIA / DZIAŁANIA 

SOCI@LL Narzędziownik dla nauczycieli. 

Podręcznik (strony 71-73; 66; 74)  

SOCI@LL teczka nauczyciela: 

- Zasoby multimedialne #7  

- Ćwiczenie #16  

- Myślenie krytyczne #6 i #7 

SOCI@LL platforma (https://lab-social.eu/) 

 Użyj i poznaj Zasoby multimedialne #7 

(Prezentacje PowerPoint) 

 Opisz pojęcie globalne obywatelstwo i wyjaśnij 

znaczenie bycia aktywnym obywatelem, który 

przyczynia się do tego, że świat staje się 

lepszym miejscem dla wszystkich 

 Poproś uczniów o wykonanie Ćwiczenia #16 

 Podsumuj Rozdział 2, zbierając główne 

omawiane treści 

 Zorganizuj zajęcia w grupach i rozdaj karty 

Krytycznego myślenia # 6 i # 7; Poproś uczniów 

o zrobienie zadania domowego 

  

https://lab-social.eu/
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1.2.25 PLAN LEKCJI 25 
 

SZKOŁA  

NUMER LEKCJI DATA KLASA NAUCZYCIEL(KA) 

    

 

PODSUMOWANIE CZAS 

Temat III – Różnorodność świata 

Rozdział 1 – Prawa człowieka i podstawowe 

wartości 

Rozdział 2 - Życie w zglobalizowanym świecie  

1 lekcja, ~50 minut 

ZAWARTOŚĆ SŁOWA KLUCZOWE 

Ćwiczenie grupowe (Prezentacja wyników 

zakończonych działań „Myślenie krytyczne” 

z zadania domowego). 

 

KOMPETENCJE DO ROZWOJU / CELE SZCZEGÓŁOWE 

 Rozumienie świata, w którym żyjemy jako różnorodnego i mnogiego, zjednoczonego 

wspólnymi zasadami, normami i obawami 

 Uznanie znaczenia promowania obywatelstwa globalnego jako kluczowego narzędzia 

ochrony i promocji Praw człowieka 

ZASOBY SUGEROWANA STRATEGIA / DZIAŁANIA 

SOCI@LL Narzędziownik dla nauczycieli. 

Podręcznik (strony 66; 74)  

SOCI@LL teczka nauczyciela: 

- Myślenie krytyczne #3, #4 i #5 

- Arkusz ewaluacyjny #6 

- Materiały dodatkowe #5 

SOCI@LL platforma (https://lab-social.eu/) 

 Poproś uczniów o  zaprezentowanie 

rezultatów ćwiczenia grupowego zrobionego 

jako zadanie domowe i promuj debatę między 

uczniami z różnych grup 

 Podsumuj Temat III, zbierając główną 

zawartość i relacje pomiędzy koncepcjami/ 

procesami  

 Użyj, jeżeli wiek na to pozwala, ćwiczenia 

z Materiałów dodatkowych #5 do 

podsumowania Tematu  III 

 Podsumuj trzy tematy przedstawione w tym 

kursie  

 Poproś uczniów o wypełnienie Arkusza 

ewaluacyjnego #6 (ocenianie kształtujące ) 

 

  

https://lab-social.eu/
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2 MAPY KONCEPCYJNE 

2.1 MAPA KONCEPCYJNA #1 (TEMAT I) 
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2.2 MAPA KONCEPCYJNA #2 (TEMAT II) 
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2.3 MAPA KONCEPCYJNA #3 (TEMAT III) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
RÓŻNORODNOŚĆ 

ŚWIATA 

 
Prawa człowieka 

i podstawowe 
wartości 

 Godność 

 Równość 

 
Zasada 

niedyskrymina
cji 

 
Globalizacja i 

współzależność 

 
Globalne 

obywatelstwo  
Zaangażowanie 

obywatelskie 
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3 DYNAMICZNE WPROWADZENIE  

3.1 DYNAMICZNE WPROWADZENIE #1 (TEMAT I) 

Na podstawie: Council of Europe (2017). Compass: PODRĘCZNIK for Human Rights Education with Young 

People – “Who Are I?” (Dostęp https://www.coe.int/en/web/compass/list-of-activities) 

 

Tytuł Wszyscy różni, ale równi 

Wiek 13/ 15 lat 

Czas Ok. 20min  

Materiały Rysunek gwiazdy (załącznik), kolorowe ołówki lub długopisy 

Opis przestrzeni Pokój z przestrzenią, z dużą pustą ścianą do umieszczenia gwiazd 

Cel 

• zwiększenie rozumienia pojęcia tożsamości 

• promowanie szacunku dla różnorodności 

• rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych 

Słowa kluczowe  tożsamość kulturowa; różnorodność ludzka 

Opis 

1. Poproś uczniów, aby zastanowili się, co jest interesującego lub ważnego, czego chcieliby dowiedzieć o kimś innym 
podczas pierwszego spotkania, i przeprowadź burzę mózgów na temat ogólnych kategorii informacji. Na przykład: 
imię, wiek, płeć, narodowość, praca / studia, gust muzyczny, hobby, sport, ogólne upodobania i inne (5 minut). 

2. Teraz wyjaśnij, że uczniowie dowiedzą się, ile każdy z nich ma wspólnego z innymi w grupie. Rozdaj rysunek gwiazdy 
i długopisy i wyjaśnij, że pierwszym krokiem jest, aby każdy z nich przedstawił reprezentację swojej tożsamości. 
Powinni myśleć o sobie jak o gwiazdach. Poproś uczniów o rozważenie pięciu najważniejszych aspektów ich tożsamości 
i zapisanie ich w ramieniu każdej gwiazdy (5 minut). 

3. Po zakończeniu przez wszystkich, powiedz uczniom, aby przykleili gwiazdy do siebie obok siebie. Gdy znajdą kogoś 
innego, z kim dzielą “ramię gwiady”, powinni wpisać nazwisko tej osoby w pobliżu ramienia. (Na przykład Marysia 
I Janek mają ramię „pizzy”, powinni zapisywać się nawzajem wzdłuż tego ramienia). 

4. Teraz, na sesji plenarnej poproś uczniów, aby porozmawiali o tym, jak  każdy z nich indywidualnie się czuli. Możesz 
zapytać: 

o Jakie aspekty tożsamości mają ludzie, a które są unikalne? 

o Jak podobni i jak różni są ludzie w grupie? Czy ludzie mają ze sobą więcej wspólnego niż różniego? 

Dyskusja 

Teraz przejdź do dyskusji na temat tego, co uczniowie odkryli o sobie i o innych. 
 
• Czego nauczyłeś/as się o sobie? Czy trudno było zdecydować, na pięć najważniejszych aspektów Twojej 
tożsamości? 
• Czy byłeś/aś zaskoczony/a wynikami porównywania gwiazd? Czy masz mniej czy więcej wspólnego, niż się 
spodziewałeś/aś? 
• Co sądzisz o różnorodności w grupie? 
• Czy były jakieś aspekty tożsamości innych uczniów, na które chciałeś/aś silnie zareagować i powiedzieć „nie 
jestem”? 

https://www.coe.int/en/web/compass/list-of-activities
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3.2 DYNAMICZNE WPROWADZENIE #2 (TEMAT II) 

Tytuł Sforsuj krąg! 

Wiek 13/ 15 lat 

Czas Ok. 20min  

Materiały Papier i długopis 

Opis przestrzeni Duża pusta przestrzeń, aby utworzyć jedno lub kilka kręgów 

Cel 
• doświadczenie bycia częścią grupy większościowej i bycia w mniejszości; 

• analizowanie stosowanych przez nas strategii akceptacji w społeczeństwie; 

Słowa kluczowe 
• włączanie, dyskryminacja; mniejszości i większość; wpływ społeczny; relacje 
interpersonalne. 

Opis 

1. Połącz całą grupę. 

2. Poproś grupę, aby wybrała jedną osobę, która będzie „obserwatorem”, a drugą - „osobę z zewnątrz” 

3. Powiedz pozostałym członkom grupy, aby stanęli ramię w ramię, aby utworzyć tak ciasny okrąg, jak to możliwe, 
aby nie zostawiać między nimi odstępu. 

4. Wyjaśnij, że „osoba z zewnątrz” musi próbować dostać się do kręgu, podczas gdy ci, którzy tworzą krąg, muszą 
starać się do tego nie dopuścić. 

5. Powiedz obserwatorowi, aby zanotował strategie stosowane zarówno przez „osobę z zewnątrz”, jak i osoby 
w kręgu, a także, aby działał jako mierzący czas. Po dwóch lub trzech minutach i bez względu na to, czy udało im 
się wejść do kręgu, „outsider” dołącza do kręgu. 

Dyskusja 

Zbierz wszystkich razem, aby omówić, co się stało i jak się czuli. 

 

Zacznij od pytania „osoby z zewnątrz”: 

• Jak się czułeś/aś, kiedy byłeś/aś częścią koła? | Jak się czułeś/aś, kiedy byłeś/aś „osobą z zewnątrz”? | Czy ci, 
którym udało się „sforsować krąg”, czują się inaczej niż ci, którym się nie udało? 

Zapytaj obserwatorów: 

• Jakie strategie zastosowała „osoba z zewnątrz”? | Jakie strategie zastosowali ludzie w kręgu, aby uniemożliwić 
innym wejście? | Jaką rolę odegrały uczucia agresji podczas gry? 

Następnie zapytaj wszystkich: 

• W sytuacji konfliktu, które osoby są postrzegane jako najsilniejsza grupa? Które są postrzegane jako najsłabsze? | 
W społeczeństwie krąg może reprezentować przywileje, pieniądze, władzę, pracę lub mieszkanie. Jakie strategie 
stosują osoby z zewnątrz w celu uzyskania dostępu do tych zasobów? | Jak  osoby z kręgu zachowują swój status? 

Sugestie 

Pomocne jest udzielenie obserwatorom szczegółowych instrukcji, takich jak zwrócenie uwagi na: 

• Co ludzie w kręgu mówią między sobą lub do osoby z zewnątrz; 

• Co robią członkowie koła, aby nie wpuścić osoby z zewnątrz; 

• Co mówi osoba z zewnątrz;  

• Co robi osoba z zewnątrz. 

Na podstawie: Council of Europe (2012). TKIT 12 – Youth transforming conflict, 187-189 (Dostęp https://pjp-

eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kit-12-youth-transforming-conflict) 

https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kit-12-youth-transforming-conflict
https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kit-12-youth-transforming-conflict
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3.3 DYNAMICZNE WPROWADZENIE #3 (TEMAT III) 

Tytuł Krok naprzód w kierunku praw człowieka 

Wiek 13/ 15 lat 

Czas Ok. 20min  

Materiały Karty ról; czapkę lub coś do włożenia kart ról 

Opis przestrzeni Duża przestrzeń (w klasie lub na zewnątrz) 

Cel 
• rozwijanie wyobraźni i krytycznego myślenia 
• podnoszenie świadomości na temat nierówności szans 
• rozwijanie empatii wobec osób, które mają mniej szczęścia 

Słowa kluczowe • Prawa człowieka; równość; możliwości; stereotypy. 

Opis 

1. Poproś uczniów, aby wyciągnęli kartę roli z kapelusza. Powiedz im, żeby nie mówili nikomu kim są. 
2. Poproś uczniów, aby usiedli na podłodze i uważnie przeczytali, co znajduje się na ich karcie roli. 
3. Teraz poproś ich, aby zaczęli odgrywać rolę. Aby im pomóc wczuć się w daną rolę, przeczytaj niektóre z poniższych 
pytań, aby mogli/ły je przemyśleć: 
• Jakie było twoje dzieciństwo? 
• W jakie gry grałeś? 
• Jakie prace wykonali twoi rodzice? 
• Jakie jest teraz Twoje codzienne życie? 
• Gdzie się spotykasz z przyjaciółmi? 
• Co robisz rano, po południu i wieczorem? 
• Jaki masz styl życia? 
• Gdzie mieszkasz? 
• Co robisz w wolnym czasie? 
• Co cię ekscytuje i czego się boisz? 
4. Teraz poproś uczniów, aby zachowali absolutną ciszę, gdy ustawiają się obok siebie (jak na linii początkowej) 
5. Powiedz uczniom, że zamierzasz odczytać listę sytuacji lub wydarzeń. Za każdym razem, gdy mogą odpowiedzieć 
„tak” w danej sytuacji, powinni zrobić krok do przodu. W przeciwnym razie powinni pozostać tam, gdzie są i nie ruszać 
się. 
6. Czytaj sytuacje pojedynczo. 
7. Na koniec zaproś wszystkich do odnotowania ich ostatecznych pozycji. 

Dyskusja 

Najpierw zapytaj uczniów o to, co się wydarzyło i co myślą o tym ćwiczeniu, a następnie kontynuuj rozmowę 
o poruszonych problemach i tym, czego się nauczyli. 

Jak czułeś się robiąc krok do przodu - lub nie? | Czy ktoś czuł, że zdarzały się chwile, gdy ignorowano podstawowe 
prawa człowieka? | Jak łatwe lub trudne było odgrywanie różnych ról? | Jak wyobrażałeś/aś sobie, jaka jest osoba, w 
którą się wcielasz? | Czy ćwiczenie w jakiś sposób odzwierciedla społeczeństwo? W jaki sposób? | Jakie prawa 
człowieka są zagrożone w każdej z tych ról? Czy ktoś mógłby powiedzieć, że ich prawa człowieka nie były przestrzegane 
lub że nie mieli do nich dostępu? 

Sugestie 

• Dostosuj lub skróć listę sytuacji lub wydarzeń, aby skrócić czas. 

Na podstawie: Council of Europe (2017). Compass: PODRĘCZNIK for Human Rights Education with Young 

People – “Take a Step Forward” (Dostęp https://www.coe.int/en/web/compass/list-of-activities) 

https://www.coe.int/en/web/compass/list-of-activities
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4 ARKUSZE EWALUACYJNE 

4.1 ARKUSZ EWALUACYJNY #1 (EWALUACJA 
DIAGNOSTYCZNA TEMAT I) 

 

Wybierz odpowiedź, która najlepiej pasuje do danego stwierdzenia: 

 

1. Czy zgadzasz się z tymi stwierdzeniami: w skali od 1 do 5? (1- zdecydowanie się nie zgadzam, 5- 

zdecydowanie się zgadzam). 

A. Uważam, że różne kultury są odrębne, oddzielne od siebie.  

B. Uważam, że interakcje pomiędzy różnymi kulturami to zazwyczaj pozytywne zjawisko.  

C. Kiedy spotykają się ludzie z różnych kultur, uważam, że mniejszość powinna się zawsze dostosować 

do większości.  

D. Kiedy spotykają się ludzie z różnych kultur, większość jest również w pewnym stopniu odpowiedzialna 

za to by była to pozytywna interakcja.  

E. Uważam, że różnorodność to bardziej wyzwanie niż szansa dla społeczeństwa.  

F. Ludzie, którzy mieszkają w jednym państwie to przedstawiciele tej samej kultury.  

 

2. Nasz język, to co jemy, to jak się ubieramy, historie, sztuka i rzemiosło naszych społeczności, ich obyczaje 

i wierzenia to niektóre z przykładów naszej…  

A. religii 

B. osobowości 

C. kultury 

D. rasy 

 

3. Jesteśmy zasadniczo: 

A. plonami 

B. producentami plonów 

C. dyfuzorami kultury 

D. plonami i ich producentami  

 

4. Istotę ludzką tworzą i charakteryzują czynniki… 

A. biologiczne 

B. genetyczne 

C. społeczno-kulturowe 

D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe 

 

5. W każdej kulturze, właściwe jej sposoby myślenia, czucia i zachowywania się, które łączą członków tej 

kultury nazywamy... 

A. tradycją 

B. wzorcami kulturowymi  
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C. normami 

D. obyczajami 

 

6. Różnorodność społeczno-kulturową… 

A. charakteryzują równe wzorce kulturowe 

B. charakteryzuje brak standardów kulturowych 

C. charakteryzuje zróżnicowanie wzorców kulturowych 

D. można zastąpić synonimem – socjalizacja  

 

7. Socjalizacja to:  

A. biologiczny proces, poprzez który stajemy się unikalnymi jednostkami ludzkimi 

B. interakcja pomiędzy ludźmi, poprzez którą zdobywają i przekazują sobie nawzajem kulturowe 

i społeczne informacje 

C. rozmowa na dowolny temat pomiędzy przyjaciółmi  

D. społeczny styl życia  

 

8. Postać Tarzana to fantazyjne przedstawienie przypadku dziecka zupełnie pozbawionego kontaktu 

społecznego. Dzieci w podobnych prawdziwych przypadkach określane są jako:  

A. dzikie dzieci  

B. buntownicze dzieci 

C. animalistyczne dzieci  

D. nie-ludzkie dzieci  

 

9. Integracja ma miejsce, gdy podczas kontaktu dwóch grup kulturowych…  

A. większość akceptuje mniejszość, ale jej nie szanuje i nie akceptuje jej kultury  

B. mniejszość zostaje wykluczona przez większość 

C. mniejszość integruje niektórych członków większości i zatraca swoją pierwotną kulturę 

D. mniejszość i jej kultura są akceptowane i szanowane przez większość 

 

10. Jak nazywamy dialog pomiędzy przedstawicielami różnych grup kulturowych, który jest otwarty, pełen 

szacunku i zrozumienia ze strony wszystkich uczestników, nawet jeśli różnią się od siebie nawzajem:  

A. dialog międzykulturowy  

B. dialog socjalizacyjny 

C. indywiduacja 

D. akulturyzacja 
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4.2 ARKUSZ EWALUACYJNY #2 (EWALUACJA KSZTAŁTUJĄCA 
TEMAT I) 

 

Wybierz odpowiedź, która najlepiej pasuje do danego stwierdzenia:  

 

1. Czy zgadzasz się z tymi stwierdzeniami: w skali od 1 do 5? (1- zdecydowanie się nie zgadzam, 5- 

zdecydowanie się zgadzam) 

A. Uważam, że różne kultury są odrębne, oddzielne od siebie.  

B. Uważam, że interakcje pomiędzy różnymi kulturami to zazwyczaj pozytywne zjawisko.  

C. Kiedy spotykają się ludzie z różnych kultur, uważam, że mniejszość powinna się zawsze dostosować 

do większości.  

D. Kiedy spotykają się ludzie z różnych kultur, większość jest również w pewnym stopniu 

odpowiedzialna za to by była to pozytywna interakcja.  

E. Uważam, że różnorodność to bardziej wyzwanie niż szansa dla społeczeństwa.  

F. Ludzie, którzy mieszkają w jednym państwie to przedstawiciele tej samej kultury.  

 

2. Kiedy mówimy o zestawie wartości, wiedzy, zwyczajów i przedmiotów, które przekazywane są 

z pokolenia na pokolenie, mamy na myśli:  

A. wzorce kulturowe 

B. akulturację 

C. kulturę 

D. socjalizację 

 

3. Wzorce kulturowe odpowiadają: 

A. uniwersalnemu zestawowi standardów istniejących w danej kulturze 

B. zestawowi charakterystycznych sposobów myślenia, czucia i działania typowemu dla konkretnej 

kultury 

C. zestawowi sposobów myślenia, czucia i działania, który łączy ze sobą różne kultury 

D. zestawowi politycznych i ekonomicznych zasad danej społeczności 

 

4. Procesy indywiduacji i socjalizacji… 

A. odgrywają odpowiednio rolę różnicującą i integrującą 

B. pokazują, że jesteśmy zarówno producentami plonów i plonami 

C. rozwijają się dopiero w dorosłości  

D. odgrywają odpowiednio role integrującą i różnicującą 

 

5. Proces, który ma miejsce w dzieciństwie, i który pozwala ludziom zdobywać podstawowe kompetencje 

społeczne to:  

A. socjalizacja pierwotna  

B. socjalizacja wtórna 

C. indywiduacja 

D. akulturacja 
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6. Opowieści o dzikich dzieciach… 

A. przedstawiają przypadki porzuconych dzieci, odizolowanych od innych ludzi, które rozwijają się 

normalnie i nie mają trudności z dołączeniem do społeczeństwa 

B. przedstawiają przypadki dzieci, które, pomimo życia wśród ludzi i nie bycia nigdy odizolowanymi od 

społeczeństwa, zachowują się jak gdyby były „zwierzętami”  

C. przedstawiają przypadki dzieci, które miały ograniczony kontakt z ludźmi lub były zupełnie 

pozbawione socjalizacji, oraz obrazują wpływ jaki ma społeczne odizolowanie na rozwój ludzki 

D. przedstawiają wyjątkowe przypadki opuszczonych dzieci, które zostały znalezione i wychowane 

przez plemiona innych kultur  

 

7. Istnieją cztery strategie akulturacji. Są to: 

A. integracja, asymilacja, wykluczenie, akceptacja  

B. integracja, asymilacja, marginalizacja, wykluczenie 

C. integracja, indywiduacja, socjalizacja, różnicowanie 

D. integracja, asymilacja, separacja, marginalizacja 

 

8. O marginalizacji mówimy wtedy, gdy w procesie akulturacji… 

A. grupa mniejszościowa traci lub rezygnuje ze swojej tożsamości kulturowej, ale jest wykluczana przez 

grupę większościową 

B. grupa większościowa traci lub rezygnuje ze swojej tożsamości kulturowej, ale jest wykluczana przez 

grupę mniejszościową 

C. grupa mniejszościowa zachowuje swoją tożsamość kulturową, ale jest wykluczana przez grupę 

większościową 

D. grupa mniejszościowa traci lub rezygnuje ze swojej tożsamości kulturowej, ale jest akceptowana 

przez grupę większościową 

 

9. O asymilacji mówimy wtedy, gdy w procesie akulturacji… 

A. grupa mniejszościowa zachowuje swoją tożsamość poprzez dostosowywanie się do wzorców 

kulturowych grupy większościowej 

B. grupa większościowa zachowuje swoją tożsamość poprzez dostosowywanie się do wzorców 

kulturowych grupy mniejszościowej 

C. grupa mniejszościowa rezygnuje ze swojej tożsamości kulturowej i dostosowuje się do grupy 

większościowej w jednostronnym procesie 

D. grupy mniejszościowa i większościowa asymilują nawzajem swoje charakterystyki kulturowe 

w obustronnym procesie 

 

10.  Dialog międzykulturowy promuje: 

A. równość 

B. godność 

C. tolerancję 

D. wszystkie odpowiedzi są poprawne 



 

 104 

4.3. ARKUSZ EWALUACYJNY #3 (EWALUACJA 
DIAGNOSTYCZNA TEMAT II)  

 

Wybierz odpowiedź, która najlepiej pasuje do danego stwierdzenia: 

 

1. Czy zgadzasz się z tymi stwierdzeniami: w skali od 1 do 5? 

A. Więzi, które nawiązujemy za młodu są kluczowe w naszym życiu. 

B. Stereotypy zawsze są krzywdzące.  

C. Uważam, że możemy unikać używania stereotypów wobec siebie nawzajem.  

D. Zarówno kobiety jak i mężczyźni mogą być dobrymi opiekunami. 

E. Uważam, że mowa nienawiści to forma dyskryminacji (nierównego traktowania).  

F. Uważam, że mowa nienawiści prowadzi do pogarszania dyskryminacji.  

G. Działanie przeciw decyzjom grupy jest formą zdrady. 

H. Działanie przeciw decyzjom grupy jest odważne i bohaterskie.  

I. Odczuwam dyskomfort, gdy nie zgadzam się z innymi członkami grupy.  

J. Powinniśmy zawsze szanować autorytety. 

K. Jeśli ktoś, kto ma władzę żąda od nas zrobienia czegoś, co jest złe, mamy prawo do odmowy.  

 

2. Dziecko stara się budować i utrzymywać bliskie, czułe relacje ze swoimi opiekunami. Płacz, uśmiech 

i gaworzenie to przykłady zachowań związanych z: 

A. przywiązaniem 

B. socjalizacją 

C. różnicowaniem 

D. wymaganiem 

 

3. Relacje oparte na przywiązaniu... 

A. nawiązuje się tylko w romantycznych związkach 

B. występują tylko pomiędzy dzieckiem a matką 

C. determinują przyszłe relacje 

D. żadne z powyższych 

 

4. Relację, stworzoną pomiędzy jednostką a otaczającymi ją osobami, która obejmujące komunikację, więzi 

emocjonalne i behawioralne oraz wymianę, nazywamy: 

A. relacją socjalizacji 

B. relacją przywiązania/więzi 

C. relacją międzyludzką 

D. relacją społeczną 

 

5. Proces budowania obrazu o osobie na podstawie dowodów, które kategoryzujemy w naszych 

istniejących schematach myślowych, to: 

A. wrażenie 
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B. kategoryzacja 

C. założenie  

D. postawa 

 

6. Postawa to… 

A. stosunkowo stabilne, korzystne lub niekorzystne zachowanie 

B. niezauważalna ocena, ale taka, którą możemy dostrzec poprzez zachowania 

C. synonim odcisku, śladu 

D. synonim oczekiwań 

 

7. Wpływ społeczny... 

A. dotyczy wpływu sytuacji na nasze zachowanie 

B. dotyczy wpływu naszych interakcji z innymi na nasze zachowanie 

C. jest procesem, który odbywa się niepostrzeżenie 

D. wszystkie odpowiedzi są poprawne  

 

8. W kontekście wpływów społecznych posłuszeństwo jest procesem, w którym... 

A. przestrzegamy własnych zasad, nawet jeżeli są przeciwne do zarządzeń urzędników 

B. modyfikujemy nasze zachowanie, aby odpowiedzieć posłusznie, na dane polecenie wydane przez 

autorytet 

C. pomiędzy stronami odbywają są negocjacje w celu postąpienia zgodnie z obowiązującą normą 

D. żadne z powyższych 

 

9. Uprzedzenia...  

A. to negatywne postawy, które powodują, że zachowujemy się niekorzystnie wobec danej osoby 

z powodu jej kategorii lub grupy 

B. obraźliwe zachowania 

C. to pozytywne postawy, które pozwalają nam się rozwijać  

D. są jednoznaczne stereotypom 

 

10. Różne sposoby traktowania osoby lub grupy, które przekładają się na zachowania negatywne, 

wrogie i obraźliwe, a często powodują poczucie wykluczenia i bezradności, to… 

A. uprzedzenia 

B. stereotypy 

C. dyskryminacja 

D. marginalizacja 
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4.4 ARKUSZ EWALUACYJNY #4 (EWALUACJA KSZTAŁTUJĄCA 
TEMAT II) 

 

Wybierz odpowiedź, która najlepiej pasuje do danego stwierdzenia: 

 

1. Czy zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami: w skali 1-5? 

A. Więzi, które nawiązujemy za młodu są kluczowe w naszym życiu. 

B. Stereotypy zawsze są krzywdzące. 

C. Uważam, że możemy unikać używania stereotypów wobec siebie nawzajem.Zarówno kobiety, jak 

i mężczyźni mogą być dobrymi opiekunami. 

D. Uważam, że mowa nienawiści jest formą dyskryminacji (nierówne traktowanie) 

E. Uważam, że mowa nienawiści prowadzi do pogarszania dyskryminacji. 

G. Działanie przeciw decyzjom grupy jest formą zdrady. 

H. Działanie przeciw decyzjom grupy jest odważne i bohaterskie. 

I. Odczuwam dyskomfort, gdy nie zgadzam się z innymi członkami grupy.  

J. Powinniśmy zawsze szanować autorytety.  

K. Jeśli ktoś, kto ma władzę żąda od nas zrobienia czegoś, co jest złe, mamy prawo do odmowy. 

 

2. Wczesne relacje… 

A. to relacje charakteryzujące się deprywacją społeczną 

B. występują i rozwijają się w wieku dorosłym 

C. mają wpływ na rozwój i samo-konstruowanie się dzieci 

D. negatywnie wpływają na relacje między dzieckiem a opiekunami 

 

3. Przywiązanie… 

A. to proces zachodzący między związanymi osobami 

B. to podstawowa potrzeba związku dziecka z opiekunem 

C. to proces zachodzący między dwiema odrębnymi grupami społecznymi 

D. nie obejmuje zachowań przywiązania dziecka 

 

4. Relacje międzyludzkie... 

A. manifestują się poprzez powiązania między osobą a otaczającymi ją osobami 

B. obejmują znaczenia przypisywane sytuacjom, w zależności od kontekstu, w którym występują 

C. podyktowane są społecznymi normami postępowania i tym, co uważa się za pożądane 

D. wszystkie z powyższych 

 

5. Konstrukcja myślowa, wytwarzana wobec przedmiotu, osoby lub sytuacji, w kontekście 

interpersonalnym i na podstawie niektórych wskazań, to: 

A. wrażenie 

B. norma 

C. stereotyp 
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D. poznanie 

 

6. Wpływ społecznydefiniuje się jako: 

A. proces myślowy, który pozwala zrozumieć i konstruować znaczenia na temat innych i świata 

społecznego 

B. stosunkowo stabilna ocena rzeczywistości, która predysponuje nas do pozytywnej lub negatywnej 

reakcji na przedmiot, osobę lub zdarzenie 

C. wpływ czynników sytuacyjnych i interakcji z innymi na zachowanie jednostki 

D. zasada lub oczekiwanie właściwego zachowania w danej sytuacji lub interakcji społecznej 

 

7. Jakie są główne zjawiska wpływu społecznego? 

A. konformizm, Normalizacja i posłuszeństwo 

B. Normalizacja, indywidualizacja i konformizm 

C. konformizm, socjalizacja i posłuszeństwo 

D. żadne z powyższych 

 

8. Proces, w którym dostosowujemy nasze przekonania lub działania do działań grupowych, w odpowiedzi 

na presję grupy, znany jest jako: 

A. konformizm 

B. poznanie społeczne 

C. postawa/nastawienie 

D. samospełniające się proroctwo 

 

9. Stereotyp... 

A. to negatywne nastawienie, które predysponuje do niekorzystnego działania wobec osoby lub grupy 

na podstawie przynależności do określonej kategorii 

B. opiera się na komponentach poznawczych, afektywnych i behawioralnych 

C. to zasada lub oczekiwanie właściwego zachowania w danej sytuacji lub interakcji społecznej 

D. odnosi się do przekonań na temat cech, atrybutów i zachowań elementów danej grupy 

 

10.  Proces dyskryminacji: 

A. umożliwia akceptację i włączenie grup mniejszościowych 

B. ma pozytywny wpływ na codzienne życie dyskryminowanej osoby lub grupy 

C. obejmuje zachowania negatywne, obraźliwe i wykluczające 

D. jest procesem, który przyczynia się do równości, ponieważ różnicuje cechy każdej osoby 
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4.5 ARKUSZ EWALUACYJNY #5 (EWALUACJA 
DIAGNOSTYCZNA TEMAT III) 

 

Wybierz odpowiedź, która najlepiej pasuje do danego stwierdzenia: 

 

1. Czy zgadzasz się z tymi stwierdzeniami: w skali 1-5? (1- zdecydowanie się nie zgadzam – 5- zdecydowanie 

się zgadzam) 

A. Prawa człowieka są prawami wszystkich – bez względu na płeć, religię, kraj pochodzenia, wiek itp.  

B. Niektóre prawa człowieka są ważniejsze niż inne.  

C. Myślę, że prawa człowieka wpływają na moje codzienne życie.  

D. W moim kraju przestrzegane są prawa człowieka.  

E. Jako świat ponosimy odpowiedzialność za poszanowanie praw człowieka również w innych krajach.  

F. Wzrost gospodarczy jest mniej ważny niż ochrona klimatu.  

G. Jako jednostka nie mam wpływu na kwestie globalne.  

H. Globalizacja jest ogólnie procesem pozytywnym.  

I. W świecie, w którym migracja jest częstym i stałym zjawiskiem, obywatelstwo jest przestarzałym 

pomysłem.  

J. Opisałbym/ Opisałabym siebie jako „obywatela/obywatelkę świata”. 

 

2. Prawa człowieka są... 

A. dla wszystkich ludzi, jednakowo, uniwersalnie i na zawsze 

B. różne się w zależności od kraju lub narodu 

C. różne w zależności od wieku 

D. różne w zależności od religii lub orientacji seksualnej 

 

3. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka: 

A. została przyjęta przez Stany Zjednoczone i jest opcjonalna dla państw członkowskich Unii 

Europejskiej 

B. ustanawia listę podstawowych praw dla wszystkich na całym świecie, niezależnie od ich cech 

C. zapewnia zestaw scenariuszy wyjaśniających konkretne osoby i sytuacje, w których obowiązują 

prawa i obowiązki 

D. została przyjęta w XXI wieku 

 

4. Pojęcie opisujące rosnące połączenie i współzależność kultur i gospodarek świata to…. 

A. socjalizacja 

B. segregacja 

C. globalizacja 

D. uniwersalność 

 
5. Kiedy mówimy o ryzyku zmian klimatycznych, mówimy o wpływie na środowisko jaki ma: 

A. wyrafinowanie 

B. wzajemna zależność 
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C. akulturacja 

D. globalizacja 

 

6. Pojęcie współzależności… 

A. sugeruje, że jesteśmy zależni od innych w zakresie wymiany i dzielenia się światowymi dobrami, 

kulturami i gospodarkami 

B. nie dotyczy globalizacji ani przestrzeni geograficznej, ponieważ ma miejsce w rzeczywistości 

wirtualnej 

C. oznacza potrzeby bardziej odizolowanych i prymitywnych populacji, które nie mają dostępu do 

Internetu 

D. wskazuje, że to, czy dzielimy się światową kulturą, dobrami i gospodarkami zależy tylko od nas 

samych 

 

7. Cele zrównoważonego rozwoju do 2030 roku ustalone przez ONZ to: 

A. przykład tego, jak ważne jest uwzględnienie wspólnych celów, gdy żyjemy w zglobalizowanym 

i współzależnym świecie 

B. przykład wspólnego wysiłku i pracy rządów i obywateli na całym świecie 

C. wizja wspólnej walki z ubóstwem, promowania dobrobytu i dobrobytu, ochrony środowiska 

D. wszystkie z powyższych 

 

8. Eliminacja ubóstwa i głodu to przykłady celów zrównoważonego rozwoju. Inne cele obejmują: 

A. zwiększenie konsumpcji, dla pobudzenia gospodarki 

B. wzmocnienie turystyki poprzez promowanie budowy domów na obszarach chronionych, które są 

droższe i generują większy zysk 

C. stymulować zatrudnienie, nawet jeśli jest niepewne, aby zapewnić wszystkim obywatelom dostęp 

do rynku pracy 

D. żadne z powyższych 

 

 

9. Obywatelstwo bez granic, charakteryzujące się poczuciem przynależności do wspólnego świata oraz 

poszanowaniem różnorodności i pluralizmu, można zdefiniować jako… 

A. globalne obywatelstwo 

B. obywatelstwo międzynarodowe 

C. obywatelstwo krajowe 

D. obywatelstwo społeczne 

 

10.  Uznanie, że nasze działania i zachowania wpływają na innych lokalnie i globalnie, jest częścią koncepcji 

zdefiniowanej jako: 

A. obywatelstwo społeczne 

B. obywatelstwo krajowe 

C. obywatelstwo międzynarodowe 

D. globalne obywatelstwo 
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4.6 ARKUSZ EWALUACYJNY #6 (EWALUACJA KSZTAŁTUJĄCA 
TEMAT III) 

 

Wybierz odpowiedź, która najlepiej pasuje do danego stwierdzenia: 

 

1. Czy zgadzasz się z tymi stwierdzeniami: w skali 1-5? (1- zdecydowanie się nie zgadzam, 5- zdecydowanie 

się zgadzam) 

A. Prawa człowieka są prawami wszystkich – bez względu na płeć, religię, kraj pochodzenia, wiek itp. 

B. Niektóre prawa człowieka są ważniejsze niż inne.  

C. Myślę, że prawa człowieka wpływają na moje codzienne życie. 

D. W moim kraju przestrzegane są prawa człowieka.  

E. Jako świat ponosimy odpowiedzialność za poszanowanie praw człowieka również w innych krajach. 

F. Wzrost gospodarczy jest mniej ważny niż ochrona klimatu.  

G. Jako jednostka nie mam wpływu na kwestie globalne.  

H. Globalizacja jest ogólnie procesem pozytywnym.  

I. W świecie, w którym migracja jest częstym i stałym zjawiskiem, obywatelstwo jest przestarzałym 

pomysłem. 

J. Opisałbym/ Opisałabym siebie jako „obywatela/obywatelkę świata”. 

 

2. Jakie prawa są uważane za nieodłącznie związane z ludzką kondycją i godnością i zapewniają 

poszanowanie równości i wolności? 

A. prawa ustawowe 

B. prawa obywatelskie 

C. prawa człowieka 

D. prawa kulturowe 

 

3. Wyżej wymienione prawa oparte są na fundamentalnych filarach. Są one: 

A. uniwersalne i nieodłączne 

B. współzależne i powiązane 

C. niepodzielne 

D. wszystkie z powyższych 

 

4. Prawa każdego człowieka, które muszą być chronione od dnia jego/jej narodzin: 

A. dotyczą niektórych osób, w niektórych miejscach 

B. są różne, a niektóre są ważniejsze niż inne 

C. mogą zostać wycofane przez kogokolwiek, jeśli jest to uzasadnione 

D. są związane z obowiązkami 
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5. Globalizacja... 

A. to pojęcie wyjaśniające rosnące związki i współzależność kultur i gospodarek świata 

B. różni się od koncepcji globalizacji przestrzeni geograficznej 

C. zmniejsza kontakt i więzi między ludźmi 

D. wzmacnia niezależność narodów w dzieleniu się i wymianie towarów, usług i pomysłów 

 

6. Globalizacja jest wyrażona: 

A. w polityce i ekonomii 

B. w kulturze 

C. w środowisku naturalnym 

D. wszystkie z powyższych 

 

7. Zależność ludzi w zakresie wymiany i udostępniania towarów, usług i pomysłów to: 

A. globalizacja 

B. wzajemna zależność 

C. zależność społeczna 

D. żadne z powyższych 

 

8. Cele zrównoważonego rozwoju do 2030 roku ustalone przez ONZ to: 

A. globalizacja 

B. wzajemna zależność 

C. zależność społeczna 

D. żadne z powyższych 

 

9. Spośród następujących kwestii, nie jest celem zrównoważonego rozwoju do 2030: 

A. zmniejszenie nierówności 

B. wyeliminowanie biedy 

C. ochrona życia pozaziemskiego 

D. zrównoważona produkcja i konsumpcja 

 

10.  Globalne obywatelstwo: 

A. ma na celu promowanie wspólnych rozwiązań wobec globalnych wyzwań 

B. zakłada, że nasze działania i zachowania mają wpływ na świat 

C. opiera się na myśleniu, odczuwaniu i działaniu "bez granic", popartym poczuciem przynależności do 

globalnej społeczności 

D. wszystkie z powyższych 
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5 INSPIRUJĄCE HISTORIE 

5.1 KALENYA NTAIYA (#1)  
«Tak jak w przypadku większości Masajskich dziewczynek, przyszłość Ntaiyi była zaplanowana zgodnie tradycją 

kulturową: zaręczyny w wieku pięciu lat, a kiedy stanie się nastolatką- obrzezanie, czyli bolesny obrzęd 

przejścia oznaczający koniec jej formalnej edukacji i prowadzący do małżeństwa i dzieci. Nie chcąc pogodzić 

się z takim losem, powiedziała ojcu, że zgodzi się być obrzezana tylko jeśli wolno jej będzie ukończyć liceum 

i kontynuować edukację, w przeciwnym wypadku zagroziła, że ucieknie i przyniesie hańbę rodzinie. Zgodziwszy 

się na bolesną ceremonię osiągnięcia pełnoletności, Ntaiya zdołała wyplątać się z małżeństwa w młodym 

wieku i wynegocjować ze starszyzną pozwolenie na to by opuścić wioskę, jeśli obieca wrócić i wykorzystać 

swoją edukacje na korzyść społeczności. 

Kakenya Ntaiya kontynuowała swoją edukację i uzyskała doktorat z nauczania, po otrzymaniu którego 

powróciła do swojej społeczności by spełnić daną obietnicę. Odkąd otworzyła szkołę z pensjonatem Kekenya 

Center of Excellence w Enoosaen w 2009 roku, 280 dziewczynek z biednych rodzin uzyskało tam edukację na 

poziomie podstawowym oraz znalazło siłę by przełamać problematyczny cykl wieloletnich praktyk 

kulturowych takich jak okaleczanie żeńskich narządów płciowych i przymusowe małżeństwa w młodym wieku. 

„Rodzice widzą teraz, że ich córki mogą mieć inną przyszłość- inne życie niż oni, dobrą pracę, drogę do wyjścia 

z biedy” mówi Ntaiya». 

Źródło: Gary Strauss (2016). Explorer Moments, National Geographic. 

https://www.nationalgeographic.com/news/2016/09/kakenya-ntaiya-explorer-moments/ 

FAKTY 

Według UNICEF: 

• Ponad 200 milionów kobiet i dziewczynek na świecie żyje ze skutkami niebezpiecznych praktyk takich 

jak okaleczanie żeńskich narządów płciowych (znane również jako obrzezanie kobiet). 

• 30 milionów więcej żyje z ryzykiem, że zostaną okaleczone w przeciągu następnych 10 lat, pomiędzy 

urodzeniem a 15 rokiem życia.  

• W większości państw, w których jest to praktykowane, prawo zakazuje takich obrzędów, ale nie jest 

to wystarczające.  

Religijne i kulturowe wierzenia powodują, że istnieje silny społeczny nacisk na to by sekretnie kontynuować 

takie praktyki. 

 

PYTANIA BADAWCZE 

Czy wierzenia, rytuały i tradycje, z którymi dorastamy definiują i decydują o tym kim się stajemy? 

Czy znalazłeś się kiedyś w sytuacji, w której czułeś się zmuszony do zrobienia czegoś czego nie chciałeś zrobić 

lub z czym się nie zgadzałeś, ale powiedziano Ci, że musisz to zrobić, bo jest to część kultury lub tradycji 

społeczności, do której należysz? Czy znasz kogoś kto znalazł się w takiej sytuacji? Jak na to zareagowałeś lub 

jak zareagowała znana Ci osoba?  

 

https://www.nationalgeographic.com/news/2016/09/kakenya-ntaiya-explorer-moments/
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5.2 ANTÓNIO GUTERRES (#2) 
 

«António Guterres, dziewiąty Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych, objął stanowisko 

w styczniu 2017 roku. Ponieważ był świadkiem cierpienia najbardziej bezbronnych ludzi na świecie, w obozach 

dla uchodźców i w regionach objętych wojną, uważa ochronę ludzkiej godności za kluczowy element swojej 

pracy i działa jako pokojowy mediator, orędownik zgody oraz promotor reform i innowacji.  

Zanim został mianowany Sekretarzem Generalnym, obejmował różne stanowiska związane z kwestiami 

humanitarnymi, uchodźcami, migrantami i społecznym rozwojem na poziomie światowym. Pełnił funkcję 

Wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców (UNHCR) od czerwca 2005 do grudnia 

2015, czyli w okresie największych od lat kryzysów przesiedleńczych związanych z konfliktami w Syrii i Iraku, 

oraz kryzysami w Sudanie Południowym, Republice Środkowoafrykańskiej i Jemenie. Kiedy Guterres 

obejmował stanowisko premiera Portugalii (od 1995 do 2002), był głęboko zaangażowany w międzynarodowe 

wysiłki by rozwiązać kryzys w Timorze Wschodnim. Od 1981 do 1983, António Guterres był członkiem 

Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, gdzie stał na czele Komitetu ds. Demografii, Migracji 

i Uchodźców. 

António Guterres jest założycielem Portugalskiej Rady Uchodźców oraz Portugalskiego Stowarzyszenia 

Konsumentów DECO. Pełnił również funkcję prezesa Centro de Acção Social Universitário – stowarzyszenia, 

które prowadziło projekty rozwoju społecznego w Lizbonie. Teraz, jako Sekretarz Generalny ONZ, jest 

rzecznikiem na rzecz nas wszystkich, a przede wszystkim tych najsłabszych i najbardziej bezbronnych». 

 

Źródło: United Nations (https://www.un.org/sg/en/ZAWARTOŚĆ/sg/biography 

https://www.unric.org/pt/informacao-sobre-a-onu/secretario-geral/32349-biografia-de-antonio-guterres) 

 

FAKTY 

Dane UNHCR pokazują, że ponad 70 milionów ludzi jest zmuszonych do podróżowania. Prawie 26 milionów 

z nich to uchodźcy. Ponad 80% podróżuje do sąsiadujących państw. 57% uchodźców, z którymi ma do czynienia 

UNHCR pochodzi z Syrii, Afganistanu i Sudanu Południowego. Turcja i Pakistan są wśród państw o największej 

liczbie uchodźców. 

PYTANIA BADAWCZE 

Jaka jest relacja pomiędzy dialogiem międzykulturowy, a pokojem? Czy wpływają na siebie? Jeśli tak, to w jaki 

sposób?  
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5.3 ELŻBIETA FICOWSKA (#3) 
«Urodziłam się w warszawskim getcie w 1942 roku. Z getta wydostał mnie Paweł Bussold, pasierb mojej przybranej 

mamy. Umieścił mnie w skrzynce, którą ukrył między wywożonymi z getta cegłami. Moja rodzona mama 

telefonowała czasem z getta. Chciała choć przez chwilę usłyszeć głos swojego dziecka. Mogła się uratować, ale nie 

zgodziła się, nie chciała rozstać się z rodzicami.  

Moja przybrana mama, Stanisława Bussoldowa, była położną i współpracowała z „Żegotą”, która uratowała wiele 

żydowskich dzieci. Przyjmowała na świat dzieci Żydówek żyjących w ukryciu. Przechowywała w swoim domu 

żydowskie maluchy i, z pomocą zaufanych ludzi, organizowała dla nich dokumenty oraz bezpieczne miejsca.  

Ja zostałam u niej na zawsze. Dostałam od niej szczęście i dzieciństwo pełne miłości. Mama nie wyobrażała sobie, 

że mogłabym odkryć, że nie jest moją matką. Nie chciała dopuścić, by odszukała mnie któraś z organizacji 

starających się o powrót do żydowskich rodzin dzieci ocalałych z Holocaustu.. Miałam 17 lat, kiedy przypadkiem 

dowiedziałam się, że wszystko, co wiem o sobie, jest nieprawdą. Moja mama wcale mnie nie urodziła, tylko 

zaopiekowała się sześciomiesięcznym niemowlęciem. Moi rodzice i rodzina zginęli, a ja jestem żydowskim dzieckiem 

uratowanym cudem. Ten cud nigdy by się nie wydarzył gdyby nie poświęcenie wspaniałych ludzi.  

Nie chciałam być nielojalna wobec mamy, sprawiać jej bólu. Nie myślałam o tym co wiem i przez wiele lat o tym nie 

mówiłyśmy. Kiedy moja córka miała pół roku, zrozumiałam, co musiało znaczyć dla mojej mamy rozstanie 

z dzieckiem. Nagle to do mnie dotarło. I zaczęłam szukać śladów mojej żydowskiej rodziny. Obie moje nieżyjące 

matki są ze mną i będą ze mną do końca. Ich obecność przypomina mi, że nie ma nic bardziej niszczycielskiego niż 

nienawiść i nic cenniejszego niż ludzka dobroć. 

Elżbieta Ficowska ukończyła Wydział Psychologii i Pedagogiki na Uniwersytecie 

Warszawskim. Autorka książek dla dzieci, działaczka społeczna. Od lat 70. związana 

z opozycją demokratyczną w Polsce. Była doradcą i rzeczniczką prasową Jacka Kuronia. 

W 2006 roku za działalność opozycyjną została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu 

Odrodzenia Polski. W latach 2002–2006 pełniła funkcję przewodniczącej 

Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” w Polsce. Ma córkę i troje wnuków. 

Źródło: Projekt “MOI ŻYDOWSCY RODZICE, MOI POLSCY RODZICE” https://moirodzice.org.pl/en_elzbieta_ficowska.php) 

FAKTY 

17 marca 2017 ogłoszona została budowa największego muru na świecie: wysokiej na 9 metrów bariery 

oddzielającej granice USA i Meksyku. W maju 2019 ponad 100 000 ludzi zostało aresztowanych po nielegalnym 

przekroczeniu granicy Meksyku i Stanów Zjednoczonych (najwyższa liczba od trzynastu lat). Według Amnesty 

International, ostre kontrole graniczne nie powstrzymują ludzi przed migracją lub ucieczką ze swojego kraju. 

Powodują jedynie, że muszą oni wybierać trudniejsze drogi, wpływają na wzrost przestępczości i liczby 

przemytników ludzi. To prowadzi do większej liczby ofiar śmiertelnych. Wielu ludzi, którzy przekroczyli południową 

granicę USA, ucieka przed ekstremalną przemocą w Ameryce Środkowej.  

PYTANIA BADAWCZE 

W relacjach międzyludzkich, fizyczne mury często odzwierciedlają bariery, które budujemy i które wpływają na to 

jak myślimy, czujemy i działamy. Jakie to mogą być bariery? Jakie mogą być ich skutki?   
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5.4 PHILIP ZIMBARDO (#4) 
« Czy ludzkość jest z natury dobra czy zła? Jest to pytanie, na które starał się odpowiedzieć Philip Zimbardo, 

znany na całym świecie psycholog. Zimbardo jest znany ze swojego kontrowersyjnego i rewolucyjnego badania 

nad ludzką naturą – eksperymentu więziennego Stanford z 1971 roku. Po tym eksperymencie porzucił 

rozważania nad tym „jak dobrzy ludzie stają się źli?” aby odpowiedzieć na pytanie „jak zwykli ludzie zachowują 

się heroicznie?”. Według Zimbardo, to okoliczności kształtują nasze zachowanie i dowodzą, że ludzie mają 

równą zdolność do czynienia dobra jak i zła. 

Eksperyment Stanford z 1971 roku 

Z grupą 24 młodych mężczyzn eksperyment Zimbardo zbadał skutki życia w więzieniu. Każdy mężczyzna, 

znajdując się w sytuacji całkowicie mu obcej, szybko ukształtował nową tożsamość i przyjął scenariusz oparty 

na jego ograniczonym zrozumieniu roli, którą miał odgrywać (role więźnia lub strażnika więziennego). Po 

jednym dniu nastąpiły zadziwiające i całkowite zmiany ich charakteru. Strażnicy narażali więźniów na coraz 

poważniejsze nadużycia słowne oraz stosowali losowe, upokarzające i bezcelowe kary. Nastąpiła także zmiana 

w zachowaniu więźniów, w miarę jak pamięć o ich prawdziwym życiu została pogrzebana głębiej pod 

postrzeganą trwałością sytuacji w jakiej się znaleźli.. 

Piątej nocy eksperymentu, młoda psycholog i partnerka Dr. Zimbardo, Christina Maslach, odwiedziła 

eksperyment i była zszokowana. Twierdziła, że Dr Zimbardo i jego studenci byli w rzeczywistości 

obserwatorami, biorąc udział w złu bezczynności, pozwalając niewinnym młodym mężczyznom na taką 

emocjonalną krzywdę. Eksperyment zakończył się następnego dnia. Później Dr. Zimbardo zastanowił się nad 

swoją rolą i stwierdził: „Byłem winny grzechu zaniechania – zła bezczynności”. 

Mimo kontrowersji, Eksperyment Więzienny Stanford pozwolił obalić powiedzenie „Kilka złych jabłek…”. Ten 

argument został użyty do wyjaśnienia epizodów złego zachowania w historii – nadużyć związanych 

z Holokaustem, Abu Ghraibem. Tymczasem Zimbardo twierdzi, że ludzkie działania zależą w dużej mierze od 

okoliczności.  

 

Projekt heroicznej wyobraźni 

Jeśli eksperymenty takie jak Więzienie Stanford (a także niezliczone działania w historii) ujawnią „banalną” 

stronę zła, to również odwrotność wydaje się prawdą: „banalność heroizmu” była pomysłem zbadanym po raz 

pierwszy w artykule z 2006 roku napisanym przez Dr. Zimbardo i Dr. Zeno Franco. Zimbardo stwierdza, że 

podobnie jak jednostki mają zdolność czynienia niegodziwych czynów, tak samo każda osoba ma taką samą 

zdolność do heroizmu (…) » 

W 2011 roku Dr Zimbardo założył „Heroic Imagination Project”, organizację non-profit, której misją jest 

wykorzystanie ważnych odkryć w psychologii, aby wyposażyć zwykłych ludzi w każdym wieku w wiedzę, 

umiejętności i strategie niezbędne do wybierania mądrych i skutecznych aktów heroizmu podczas trudnych 

chwil w ich życiu. 

Źródło s: Stanford Review (2009), “On the nature of man” (https://stanfordreview.org/zimbardo-on-the-nature-of-

man/); Heroic imagination project (https://heroicimaginationproject.squarespace.com/) 

PYTANIA BADAWCZE 

Co sprawia, że ludzie robią coś dobrego dla innych podczas gdy inni pozostają bierni w obliczu trudnych 

sytuacjach?  
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5.5 LAVERNE COX (#5) 
« Urodzona w 1984 roku w Alabamie, Laverne Cox jest transpłciową aktorką, która przed rozpoczęciem kariery 

aktorskiej studiowała taniec. W centrum uwagi znalazła się dzięki roli w serialu Netflix „Orange is the New 

Black”, stając się pierwszą otwarcie transpłciową osobą w historii nominowaną do nagrody Emmy. Cox jest 

aktywistką na rzecz praw osób trans i LGBT. 

 

W Jaka byłaś jako dziecko? Byłam kreatywna. (…) Uwielbiałam tańczyć. Błagałam 

matkę, żeby zapisała mnie na lekcje tańca, aż wreszcie w trzeciej klasie się 

zgodziła. Tap i jazz, ale nie balet. Myślała, że balet jest zbyt gejowski… Przez cały 

ten czas byłam bardzo kobieca i naprawdę mnie prześladowano. (…) 

Czy są jakieś szczególne przypadki prześladowań, które wyjątkowo zapadły Ci 

w pamięć? Był taki jeden przypadek w gimnazjum, kiedy wysiadłam z autobusu 

i byłam ścigana przez grupę dzieci, co było wtedy, wiesz, całkiem normalne. (…) 

Gdy tylko wysiedliśmy z autobusu, próbowali mnie pobić. Tak więc tego dnia 

uciekałam, i dopadło mnie czworo lub pięcioro dzieci. I pamiętam, jak mnie 

trzymali (…) moja mama się o tym dowiedziała. Inaczej nie powiedziałabyś jej? 

Nie. Pamiętam, jak na mnie krzyczano, bo jej nie powiedziałam, a potem dlatego, 

że się nie broniłam. (…) 

Czy pamiętasz konkretny moment lub czas, kiedy po raz pierwszy poczułaś, że jesteś trans? Mój nauczyciel 

z trzeciej klasy zadzwonił do mojej mamy i powiedział: „Twój syn wyląduje w sukience, w Nowym Orleanie.” 

Do tego momentu myślałam po prostu, że jestem dziewczyną i że nie ma żadnej różnicy między dziewczynami 

a chłopakami. Wydaje mi się, ze wyobrażałam, że zacznę dorastać i po prostu zacznę przekształcać się 

w dziewczynę. 

Jak zmieniało się to w miarę dorastania? W liceum zaczęłam szukać kompromisu w kwestii płci. Zaczęłam 

skłaniać się ku androginii. Byłam po prostu bardzo przestraszona i wypierałam wiele kwestii. I chciałam żeby 

wszyscy byli ze mnie dumni i zadowoleni; chciałam znaleźć dla siebie miejsce w świecie. Zabawne jest to, że 

przebywanie w tej androginicznej przestrzeni nie było wcale lepsze, jeśli chodzi o to jak byłam postrzegana lub 

odbierana przez ludzi. To był po prostu etap na drodze do tego kim jestem teraz. 

Czy nadal masz takie odczucia? Absolutnie, przede mną dużo pracy nad poczuciem wstydu, ciągłego wstydu 

z dzieciństwa i traumy z dzieciństwa. (…) W niektóre dni budzę się i znów mam osiem lat. Boję się o swoje życie 

i nie wiem, czy tego dnia zostanę pobita. Nie wiem, w jakim nastroju będzie moja mama. To intensywne. Ale 

na szczęście mam na to sposoby – niesamowitą terapię, wsparcie. Mam z kim porozmawiać. 

Co powinny wiedzieć osoby, które nie mają pojęcia, co to znaczy być osoba transpłciową? Nie ma jednej 

opowieści o byciu trans. Nie jednego doświadczenia trans. I myślę, że musimy zrozumieć, że nie wszyscy 

uważają, że ich tożsamość płciowa jest zgodna z tym, co zostało im przydzielone im po urodzeniu, na podstawie 

ich genitaliów. Jeśli ktoś chce wyrazić swoją płeć w inny sposób, to jest to w porządku i nie należy odmawiać 

im opieki zdrowotnej. Nie należy ich zastraszać. Nie zasługują na to, by być ofiarami przemocy. ….» 

Źródło: Katy Steinmetz (2014). CZAS (https://Czas.com/132769/transgender-orange-is-the-new-black-laverne-cox-

interview/) 

PYTANIA BADAWCZE 

Czego możemy nauczyć się z opowieści o zmaganiach Laverne Cox?  

Do jakich przypadków zastraszania i dyskryminacji odnosi się Laverne? 

Czy uważasz, że istnieje związek między zastraszaniem/znęcaniem się, a dyskryminacją? 
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5.6 MALALA YOUSAFZAI (#6) 
« Malala Yousafzai urodziła się w 1997 roku w Swat Valley, jednym z największych miast Pakistanu. W bardzo 

młodym wieku Malala pragnęła wiedzy. Przez lata jej ojciec, namiętny rzecznik edukacji, prowadził instytucję 

edukacyjną w mieście, a szkoła była dużą częścią rodziny Malali. Kiedy miała dziesięć lat, talibowie przejęli 

kontrolę nad dolina Swat i szybko stali się dominującą siłą społeczno-polityczną. Dziewczynkom zabroniono 

uczęszczania do szkoły, a zajęcia kulturalne, takie jak taniec i oglądanie telewizji, były zabronione. Malala 

sprzeciwiła się talibom. 

W 2009, roku Malala zaczęła opowiadać swoją historię, o tym co wydarzyło się w jego ojczyźnie, o swoim 

strachu przed wojną, oraz jej frustracji i chęci powrotu do szkoły, na kanałach takich jak BBC, posługując się 

fikcyjnym imieniem. W 2009 roku Malala została zmuszona do opuszczenia swoich przyjaciół, swojej 

społeczności. Niemniej jednak, wraz z ojcem nadal dzieliła się swoją historią w publicznych kampaniach na 

rzecz prawa do edukacji. Stali się znani ze swojej determinacji, aby umożliwić wszystkim kobietom prawo do 

edukacji. W 2011, roku Malala zdobyła Krajową Młodzieżową Pokojową Nagrodę dla Dzieci. 

W 2012 roku, w wieku 15 lat, Malala została postrzelona przez talibów. Dziesięć dni później, po pobycie 

w pakistańskich i angielskich szpitalach, Malala obudziła się w szpitalu w Birmingham, gdzie rozpoczęła naukę. 

Jej szybki powrót do zdrowia i powrót do szkoły zaowocował globalnym wylaniem poparcia dla Malali. W 16 

urodziny Malala odwiedziła Nowy Jork i przemawiała w ONZ. W tym samym roku opublikowała swoją pierwszą 

książkę, autobiografię zatytułowaną „I Am Malala: Girl Who Stood Up for Education i Was Shot by Taliban”. 10 

października 2013, r. w uznaniu jej pracy Parlament Europejski przyznał Malali prestiżową Nagrodę im. 

Sacharowa za wolność myśli. 

W 2014, r. Malala i jej ojciec założyli „Malala Fund”, organizację, która poprzez edukację umożliwia 

dziewczętom osiągnięcie ich potencjału aby mogły się stać pewnymi siebie, silnymi liderkami we własnych 

krajach. Podróżowali do różnych miejsc w imię praw człowieka. 

Mając zaledwie 17 lat, Malala została laureatka Pokojowej Nagrody Nobla i stała się najmłodszą osobą, która 

otrzymała tę nagrodę. „Ta nagroda nie jest tylko dla mnie. Jest dla tych zapomnianych dzieci, które pragną 

edukacji. Jest dla tych przestraszonych dzieci, które pragną pokoju. Dla dzieci pozbawionych głosu, które 

pragną zmian ”» 
. 

Źródło: (1) Malala Yousafzai, Malala Found (2018). Malala’s Story (https://www.malala.org/malalas-story);  

(2) The Nobel Prize (2014). Malala Yousafzai (https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2014/yousafzai/biographical) 

 

FAKTY 

Edukacja jest podstawowym prawem zapisanym w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i wielu innych 

międzynarodowych instrumentach dotyczących praw człowieka. Jednak miliony dzieci i dorosłych pozostają 

pozbawione możliwości edukacyjnych, wiele z powodu czynników społecznych, kulturowych i ekonomicznych. 

W 2017 roku, około 262 milionów dzieci i młodzieży było poza szkołą. 

 

PYTANIA BADAWCZE 

Czy możesz podać przykłady praw człowieka, w tym niektóre wymienione w tym tekście i inne? 

Czy uważasz, że edukacja jest ważna dla praw człowieka? Dlaczego? 
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5.7 ANGELINA JOLIE (#7) 
«Od czasu, gdy na początku 2001 roku została mianowana Ambasadorką Dobrej Woli UNHCR, Angelina Jolie 

odwiedziła ponad 20 krajów świata, aby zwrócić uwagę na los milionów przesiedlonych ludzi i działać na rzecz 

ich obrony. Jej zainteresowanie sprawami humanitarnymi wzrosło w 2000 roku, kiedy pojechała do Kambodży, 

aby nakręcić film. Jej zaangażowanie i determinacja w niesieniu pomocy wysiedleńcom, upublicznienia ich losu 

i lobbingu na rzecz pomocy międzynarodowej nigdy nie zmalały. Po ostatniej podróży Jolie do Afganistanu pod 

koniec 2008 roku, amerykańska aktorka, zdobywczyni Oscara, zaapelowała o większe międzynarodowe 

zaangażowanie w pomoc w reintegracji osób powracających i wezwała do większego wsparcia humanitarnego 

dla ludności. 

„Odwaga, wytrzymałość i godność rodzin powracających do swoich krajów i odbudowujących swoje życie 

w obliczu przeciwności losu jakie niewielu z nas potrafi sobie wyobrazić, pokazuje ducha ludzkiego 

w najlepszym wydaniu”, powiedziała po spędzeniu części czasu we prowincji Nangarhar we wschodnim 

Afganistanie, dokąd od 2002 roku powróciło prawie 20 procent wszystkich repatriowanych obywateli 

i obywatelek afgańskich. 

Podczas podróży do Sudanu i Czadu na początku 2007 roku. Jolie była tak zaskoczona tym, co zobaczyła, że 

ona i jej partner, aktor Brad Pitt, przekazali darowiznę na rzecz UNHCR i dwóch innych Wiekncji aby 

sfinansować ich pracę na rzecz milionów ludzi dotkniętych przez kryzys w regionie Darfuru w Sudanie. „Zawsze 

trudno jest patrzeć na przyzwoitych ludzi, rodziny żyjące w tak trudnych warunkach” – powiedziała wtedy, 

dodając, że zaskoczyło ją także poczucie nadziei z jakim się spotkała. Jolie wezwała społeczność 

międzynarodową, by uczyniła więcej, aby pomóc uchodźcom i potrzebującym, tak jak zrobiła to podczas wizyty 

w Syrii i Iraku w sierpniu 2008 roku aby zwrócić uwagę na kryzys humanitarny i uzyskać wsparcie dla UNHCR i 

jej partnerów. 

Po latach pracy na rzecz UNHCR i spraw uchodźców, w kwietniu 2012 roku Jolie została powołana na 

specjalnego wysłannika UN. W swojej rozszerzonej roli koncentruje się na poważnych kryzysach powodujących 

masowe przesiedlenie ludności, reprezentując Wysokiego Komisarza na szczeblu dyplomatycznym. Jest 

również zaangażowana w podejmowanie decyzji dotyczących globalnych problemów związanych 

z wysiedleniami. Dzięki tym pracom przyczyniła się do znalezienia rozwiązań dla osób zmuszonych do 

opuszczenia swoich domów. » 

Źródło: UNHCR (2009; 2012), “Angelina Jolie as Humanitarian”  

(https://www.unhcr.org/getinvolved/raising-awareness/4992de752/angelina-jolie-humanitarian.html; 

https://www.unhcr.org/special-envoy-angelina-jolie.html) 

FAKTY 

Szacuje się, że w 2016 roku 362,000 uchodźców i migrantów ryzykowało życie w całym regionie Morza 

Śródziemnego. 181,400 osób przybyło do Włoch i 173,450 do Grecji. W pierwszej połowie 2017 roku ponad 

105,000 uchodźców i migrantów przybyło do Europy. Uważa się, że od początku 2017 roku ponad 2,700 osób 

zmarło lub zaginęło podczas prób dotarcia do Europy, a po drodze zaginęło wiele innych osób. 

 

PYTANIA BADAWCZE 

Globalne obywatelstwo odnosi się do poczucia przynależności do wspólnego świata i szacunku dla 

różnorodności, i zakłada, że nasze zachowanie wpływa na innych, lokalnie i globalnie, i odwrotnie. W jaki 

sposób globalne obywatelstwo może pomóc w reakcji na kryzys związany z uchodźcami?  

https://www.unhcr.org/getinvolved/raising-awareness/4992de752/angelina-jolie-humanitarian.html
https://www.unhcr.org/special-envoy-angelina-jolie.html
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6 ĆWICZENIA 

6.1 ĆWICZENIE #1 
 

 

Martwiąc się wzrostem światowego poziomu otyłości, fotograf Gregg Segal objechał świat i zrobił zdjęcia 

różnym dzieciom z różnych państw, na których pokazał to co dzieci jadłyby w typowym tygodniu. Poniżej 

znajdziesz parę zdjęć z interesującego artykułu „Chleb powszedni”.  

  
Sira Cissokho (11) Dakar Cooper Norman (10) Kalifornia/USA 

  
Beryl Oh Jynn (8) Malezja Ademilson dos Santos (11) Brazylia 

Źródło: Gregg Segal (2019), “Daily Bread” (https://www.greggsegal.com/P-Projects/Daily-Bread) 

 

1. Przyjrzyj się zdjęciom. Co widzisz? Co zwraca Twoją uwagę? Czy umiesz nazwać wszystkie produkty i dania na 

zdjęciach?  

2. Jak wyglądałoby to zdjęcie gdybyś to Ty na nim był? Porównaj swoje odpowiedzi z 2-3 innymi osobami z klasy.  

3. Czy uważasz, że kontekst, w którym dorastałeś i żyjesz teraz ma wpływ na Twoje nawyki żywieniowe? Czy to co jesz 

jest podobne do tego co je Twoja rodzina i Twoi znajomi?   

https://www.greggsegal.com/P-Projects/Daily-Bread
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6.2 ĆWICZENIE #2 
 

Istnieje legenda mówiąca o tym, że miasto Rzym zostało założone przez Remusa i Romulusa, dwóch 

opuszczonych bliźniaków, którzy przeżyli dzięki szczodrości wilczycy, która karmiła ich i opiekowała się nimi, 

dopóki nie zostali odnalezieni przez pasterza. Historia ludzkości pełna jest opowieści o dzikich dzieciach, czyli 

dzieciach, które spędziły pierwsze lata swojego życia w zamknięciu i odosobnieniu, w skutek czego miały 

problemy z językiem i społecznymi interakcjami. Jedną z najbardziej kontrowersyjnych historii jest ta o Amali 

i Kamali, „wilczych dzieciach” znalezionych, gdy jedna miała 8 lat, a druga 18 miesięcy. Zostały uratowane 

przez ekspedycję, która zmasakrowała wilki, z którymi dziewczynki żyły.  

1. Przeczytaj tekst. 

«W 2011 roku dogłębnie zbadaliśmy kilka historii o dzikich dzieciach. (…) To co było naprawdę nadzwyczajne 

to nie to, że podobno opiekowały się nimi zwierzęta, ani to, że poruszały się na czworaka, tylko sam fakt, że 

w ogóle przeżyły.  

Kiedy zagłębiasz się w różne przypadki dzikich dzieci, uderza Cię fakt, że powtarzają się w nich te same motywy. 

Niektóre związane są z tym jak dziecko może znaleźć się w tak strasznie nieludzkiej sytuacji- rozpad rodziny, 

przemoc, alkoholizm lub uzależnienie od narkotyków, polityczne lub społeczne zamieszki w danym kraju. 

Niektóre motywy wiążą się z tym na jak wiele sposobów ludzkie ciało może się przystosowywać do nowych 

okoliczności- stwardniała skóra, szorstkie włosy i zdolności motoryczne dostosowane do przeżycia 

w niebezpiecznych warunkach. Jednak inne motywy mówią więcej na temat nas samych i na temat 

społeczeństwa niż na temat tak zwanych dzikich dzieci. (…) Definiując to co dzikie, definiujemy to co normalne. 

(…) Sprowadza się to do tego, że to do jakiej kategorii kogoś przypisujemy ma bardzo duży wpływ na to jak go 

traktujemy.  

Ludzie są z natury istotami społecznymi. Aby normalnie dorosnąć, potrzebujemy innych ludzi, którzy się nami 

zaopiekują, którzy będą się z nami komunikować, którzy zapewnią nam bezpieczeństwo. To jak te potrzeby są 

spełniane zmieniało się na przestrzeni wieków i w zależności od kultury, ale te podstawowe potrzeby pozostają 

niezmienne. Dziecko żyjące bez interakcji, języka czy miłości, to dziecko, które będzie skrzywdzone przez 

nienaturalne życie. Jest oczywiście możliwe, że niektóre z tych dzieci znalazły się w dziwnych „dzikich” 

sytuacjach, bo wykazywały jakiś poziom upośledzenia lub opóźnienia w rozwoju. Jest również możliwe, że to 

właśnie odizolowanie spowodowało, że stały się „dzikie”.  

Historie dzikich dzieci zawsze będą nas fascynować. (…) Jednak, kiedy czytamy te historie i nie widzimy krzywdy 

kryjącej się za splątanymi włosami i wyciem, to my stajemy się potworami.» 

Źródło: Mary-Ann Ochota (2017), “Why do we find feral children so fascinating?” (The Guardian 

https://www.theguardian.com/science/2017/apr/22/feral-child-monkey-girl-jungle-stories-monsters) 

 

2. Kiedy ktoś jest odizolowany od kontaktu z innymi, jakie ma to konsekwencje dla… 

a) Definiowania swojego wyjątkowego sposobu bycia, swojej własnej tożsamości 

(indywiduacja)?  

b) Nabywania nawyków i uczenia się od otoczenia (socjalizacja)? 

3. Co ma na myśli autorka mówiąc “to my stajemy się potworami”? 
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6.3 ĆWICZENIE #3 
 

Projekt “Pamięć Narodów” to publicznie dostępna baza danych zbierająca historie i opowieści świadków 

wydarzeń XX wieku, wielu z nich związanych z opresją i próbami wyeliminowania grup religijnych lub 

mniejszości narodowych. Zbiór zawiera 50 opowieści Romów, społeczności, która nadal jest ofiarą uprzedzeń 

i złego traktowania.  

 

     

 

Źródło: Memory of Nations (https://www.memoryofnations.eu/en/taxonomy/term/5) 

1 Poznaliśmy różne strategie akulturacji. Która strategia jest Twoim zdaniem zazwyczaj kojarzona ze 

społecznością Romów? Dlaczego?  

2. Co, Twoim zdaniem, może zrobić społeczeństwo, aby ułatwić i ulepszyć proces akulturacji?  
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6.4 ĆWICZENIE #4 
 

 

1. Przeczytaj tekst napisany przez Giliego Yaari, światowej sławy fotografa znanego z koncentrowania się 

na kwestiach humanitarnych i społecznych. Artykułowi towarzyszą poruszające zdjęcia, w tym zdjęcie 

widoczne poniżej. 

« Zachód słońca- dziecko Syryjskich uchodźców stoi na 

środku pola w pobliżu obozu dla uchodźców w Idomeni. 

Zgodnie ze statystykami Wysokiego Komisarza do spraw 

uchodźców Organizacji Narodów Zjednoczonych, prawie 

40% migrantów, którzy przybyli do Grecji w 2016 to dzieci.  

Przez ostatni rok Grecja stała się punktem krytycznym 

kryzysu migracyjnego w Europie. W 2015, ponad milion 

osób nielegalnie wjechało do Europy, z czego jakieś 

800 000 z nich podróżowało przez Grecję. Większość 

migrantów pochodziła z Syrii, Afganistanu oraz Iraku, ale 

również z innych państw. Uciekali przed wojną i przemocą w kraju pochodzenia, w nadziei na lepszą przyszłość. 

W marcu 2016 sytuacja w Grecji skomplikowała się z powodu umowy pomiędzy Unią Europejską a Turcją, 

zgodnie z którą wszyscy nowo przybyli muszą ubiegać się o azyl w Grecji lub ryzykować bycie odesłanym do 

Turcji. Tymczasowe obozy dla uchodźców zaczęły powstawać w całym kraju, na stacjach benzynowych 

i w opuszczonych budynkach. Greckie władze zaczęły otwierać obozy dla uchodźców, głownie w obozach 

wojskowych, aby pomieścić w nich wszystkich migrantów. 

Przyszłość tych migrantów jest niepewna, jako że nie mają domu, do którego mogliby powrócić, ani miejsca, 

do którego mogliby się udać. Muszą polegać na organizacjach pozarządowych i wolontariuszach, 

pochodzących z całego świata, którzy dbają o ich potrzeby, w tym namioty, jedzenie, leki i opiekę medyczną.  

Poradzenie sobie z greckim kryzysem migracyjnym jako częścią europejskiego kryzysu migracyjnego, stanowi 

wielkie wyzwanie dla całej europejskiej społeczności. Jest to kwestia, która porusza bolesne blizny z dawnych, 

mrocznych czasów w historii Europy. Czas pokaże jak Europa poradzi sobie z tym kryzysem, największym od 

czasów wojny światowej.» 

Źródło: Gili Yaari (2016) Stranded in Greece - Greece Refugee Crisis (https://www.giliyaari.com/) 

 

2. W jaki sposób dialog międzykulturowy może pomóc w radzeniu sobie z kryzysem migracyjnym, który ma 

obecnie miejsce w Europie i na świecie?  
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6.5 ĆWICZENIE #5 
 

 

W projekcie zatytułowanym “Humanæ”, Brazylijska fotografka Angélica Dass zebrała około 4000 portretów 

ludzi o różnych odcieniach skóry. Dopasowała każdy odcień skóry do skali Pantone aby stworzyć jedyny 

w swoim rodzaju inwentarz chromatyczny. By dopasować każdy portret do odpowiedniego numeru ze skali, 

fotografka wykorzystała mały wycinek z okolicy nosa, który odpowiada kolorowi tła danego portretu. Poniżej 

znajduje się parę przykładów zdjęć składających się na ten projekt.  

 
Źródło: Angélica Dass (2019), “Humanæ” (https://www.angelicadass.com/humanae-project) 

 

Pomimo tego jak różnorodne są kolory skóry na całym świecie, można czasem odnieść wrażenie, że większość 

populacji to ludzie jasnoskórzy. Przykładem tego jest przemysł kosmetyczny, którego produkty często oferują 

szeroką gamę jasnych odcieni, a dla ludzi o ciemnej skórze mają bardzo ograniczoną liczbę produktów (lub nie 

mają ich wcale).  

 

1. Przyjrzyj się zdjęciom. Jak myślisz, dlaczego Angélica Dass zdecydowała się stworzyć ten projekt?  

2. Dlaczego jest ważnym, aby mieć materiały, które doceniają różnice pomiędzy ludźmi, ale nie mają 

negatywnego lub dyskryminującego wydźwięku? 
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6.6 ĆWICZENIE #6 
 

 

“Swedish Dads” [„Szwedzcy Ojcowie”] to projekt fotograficzny Johana Bävmana, którego celem jest 

zainspirowanie rodziców do korzystania ze wspólnego urlopu rodzicielskiego dozwolonego w kraju, jednym 

z najdłuższych na świecie. Celem szwedzkiego systemu wspólnych urlopów rodzicielskich jest promowanie 

równości płci i zachęcanie zarówno mężczyzn jak i kobiet do równego dzielenia się prawem do urlopu 

rodzicielskiego. Chociaż okres urlopu jest szczodry i wynika z dobrych intencji, korzysta z niego nikły odsetek 

rodziców. Esej fotograficzny przedstawia rodziców należących do niewielkiej grupy rodziców, którzy 

postanowili, że ojciec zostanie w domu z dziećmi przez okres co najmniej sześciu miesięcy. 
 

   
1. Johan Ekengärd, 38 2. Smag Kohigoltapeh, 32 3. John Wallin, 33 

   
4. Göran Sevelin, 27 5. Juan Cardenal, 34 6. Jonas Feldt, 31 

Żródło: Johan Bävman (2019), “Swedish Dads” (http://www.johanbavman.se/swedish-dads/) 

 

1. Przyjrzyj się zdjęciom. 

2. Jakie skojarzenia i emocje wywołują te zdjęcia? Jakie słowa przychodzą Ci do głowy, gdy próbujesz opisać 

te zdjęcia?  

3. Jakie mogą być korzyści z nawiązywania przez dzieci więzi z rodzicami bez względu na ich płeć? Jak może 

to wpłynąć na dziecko i rodzica, a także ogólnie na społeczeństwo? Jak może wpłynąć na kobiety, które są 

również rodzicami? Pomyśl o różnych aspektach życia (emocjonalne, ekonomiczne, postawy itp.). 
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6.7 ĆWICZENIE #7 
 

 

1. Przeczytaj tekst. 

Solomon Asch, jeden z pionierów psychologii społecznej, przeprowadził kilka doświadczeń w celu 

scharakteryzowania podstawowych procesów poznania społecznego. W tekście z poniższej procedury 

psycholog przygląda się procesowi powstawania wrażeń.  

 

W jednym ze swoich eksperymentów udzielił badanym następujących instrukcji: 

Przeczytam szereg cech, które należą do konkretnej osoby. 

Słuchaj ich uważnie i postaraj się stworzyć wrażenie opisanej osoby. Później zostaniesz poproszony/a 

o krótką tej charakterystykę osoby w zaledwie kilku zdaniach. Przeczytam listę powoli i powtórzę ją raz. 

Przeczytano następującą listę terminów: 

energiczny – pewny siebie – gadatliwy – zimny – ironiczny – dociekliwy – przekonujący. 

Oto kilka typowych szkiców napisanych przez uczestników eksperymentu po zapoznaniu się z listą terminów: 

- „Wydaje się być osobą, która wywarłaby na innych świetne wrażenie już na pierwszym spotkaniu. 

Jednak z biegiem czasu jego znajomi z łatwością mogli przejrzeć maskę. Poniżej zostanie ujawniona jego 

arogancja i egoizm. ” 

- „Jest typem osoby, z którą spotykasz się zbyt często: pewny siebie, mówi za dużo, zawsze stara się 

przybliżyć cię do swojego sposobu myślenia i nie żywi silnych uczuć wobec drugiego człowieka”. 

- „On robi wrażenie na ludziach jako bardziej zdolny niż w rzeczywistości jest. Jest popularny i zawsze 

czuje się swobodnie. Z łatwością znajduje się w centrum uwagi na każdym spotkaniu. Prawdopodobnie 

sprawia wrażenie ze zna się na wszystkim, a tak naprawdę nie zna się na niczym Chociaż jego 

zainteresowania są zróżnicowane, niekoniecznie jest dobrze obeznany w żadnym z nich. ” 
 

 

Według Solomona Ascha należy zwrócić uwagę na następujące wstępne uwagi: 

✔ (…) Badani reagują na instrukcje, tworząc jednolite wrażenie, kształtując odrębne cechy w jeden 

spójny pogląd. Żaden z badanych nie odtworzył podanej listy terminów jak w eksperymencie 

pamięciowym, ani nie użył synonimów dla podanych terminów. 

✔ Opisane cechy wykraczały daleko poza podane cechy charakterystyczne. Odnoszono się do 

postaci i sytuacji, które najwyraźniej nie są bezpośrednio wymienione na liście, ale są z nich 

wywnioskowane. 

Na podstawie: Asch, S. (1946). Forming Wrażenies of personality. 

 

2. Jak wrażenia wpływają na to, jak widzimy innych? 

3. Czy czujesz, że ludzie mają na Twój temat wrażenie, które nie jest zgodne z prawdą? Jak się z tym czujesz? 
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6.8 ĆWICZENIE #8 
 

 

Poniższy tekst odnosi się do doświadczenia Stanleya Milgrama (jednego z najbardziej wpływowych badaczy 

psychologii społecznej), które pokazuje działanie norm i trudności, jakie ludzie odczuwają, kiedy muszą je 

złamać. 

1. Przeczytaj tekst. 

«Milgram był zainteresowany badaniem sieci niepisanych zasad rządzących zrachowaniami w metrze, w tym 

powszechnie rozumianej i rzadko kwestionowanej zasady "kto pierwszy ten lepszy" dotyczącej dostępu do 

miejsc siedzących w metrze. W badaniach przeprowadzonych przez jego studentów zaskakujący odsetek 

pasażerów – 68% – chętnie wstało, gdy zostali o to poproszeni. 

Skupiono się jednak na samych eksperymentatorach. Pozornie proste zadanie okazało się dla studentów 

niezwykle trudne, a nawet traumatyczne. 

Milgram wpadł na pomysł eksperymentu po rozmowie ze swoją teściową, która skarżyła się, że nikt nie 

zaoferował jej miejsca siedzącego w metrze. Wtedy zadał sobie pytanie: „Co by się stało, gdyby poprosiła 

o miejsce?” Zasugerował ten eksperyment jednej z grup doktorantów, ale studenci byli niechętni. Wreszcie 

para uczniów zgłosiła się na ochotnika do wypróbowania eksperymentu. Ale zamiast wykonać 20 prób, jak 

założyli, zakończyli eksperyment po zaledwie 14, mówiąc że zadanie po prostu ich przerosło.. 

Odrzucając obawy studentów, Milgram postanowił spróbować samemu. Ale kiedy zbliżył się do pierwszego 

siedzącego pasażera, poczuł się sparaliżowany. „Słowa wydawały się utknąć w mojej tchawicy i po prostu się 

nie pojawiły” – powiedział w wywiadzie. Po kilku nieudanych próbach, udało mu się wydusić z siebie prośbę. 

„Zajmując miejsce mężczyzny, byłem przytłoczony potrzebą zachowania się w sposób jaki uzasadniłby moją 

prośbę” – powiedział. „Moja głowa opadła między kolana i poczułem, jak twarz mi się blednie. Nie udawałem. 

Naprawdę czułem się, jakbym miał umrzeć. ” » 

Źródło: Michael Luo (2004), 'Excuse Me. May I Have Your Seat?'. New York Czass 

(https://www.nyCzass.com/2004/09/14/nyregion/excuse-me-may-i-have-your-seat.html 

 

2. Jakie wnioski możesz wyciągnąć z tego eksperymentu? 

3. Jakie niepisane zasady określają nasze zachowania w szkole i w naszych rodzinach? Czy możesz podać 

przykład norm społecznych, które złamałeś/złamałaś nie będąc świadomym/świadomą ich istnienia?  

 

 

 

  

https://www.nytimes.com/by/michael-luo
https://www.nytimes.com/2004/09/14/nyregion/excuse-me-may-i-have-your-seat.html
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6.9 ĆWICZENIE #9 
 

 

Poniższe przykłady opisują sytuacje, w których testowane jest zjawisko konformizmu. 

 

1. Przeczytaj tekst. 

 

Eksperyment Solomona Ascha dotyczący konformizmu 
 

«Mówiąc krótko, konformizm to tendencja do robienia tego, co 

robią inni, tylko dlatego, że robią to inni. W klasycznym badaniu 

Solomona Ascha uczestnicy siedzieli w pokoju z siedmioma 

innymi osobami, które wyglądały na zwykłych uczestników, ale 

w rzeczywistości były aktorami. Eksperymentator wyjaśnił, że 

uczestnikom zostaną pokazane karty z trzema drukowanymi 

liniami, a ich zadaniem było po prostu powiedzieć, która z tych 

trzech linii pasuje do „standardowej linii” wydrukowanej na 

innej karcie. Eksperymentator podniósł kartę, a następnie poprosił każdą osobę o odpowiedź po kolei. 

Prawdziwy uczestnik był jednym z ostatnich, którzy zostali wezwani.  

Pierwszych dwie próby przebiegło w zwyczajny sposób, ale podczas trzeciej próby stało się coś dziwnego: 

wszyscy aktorzy zaczęli podawać tę samą złą odpowiedź! Co zrobili prawdziwi uczestnicy? 75% z nich wybrało 

konformizm i przynajmniej podało złą odpowiedź. Późniejsze badania wykazały, że uczestnicy nie ocenili 

błędnie ocenili długości, lecz ulegali wpływom normatywnym. Podanie niewłaściwej odpowiedzi wydawało się 

im najwidoczniej właściwą rzeczą, więc  zrobili właśnie to. » 

 

Źródło: Schater, D., Gilbert, D. & Wegner D. (2013). Introducing Psychology, Worth Publishers 
 

2. Jakie wnioski możesz wyciągnąć z tego eksperymentu? 

3. Przyjrzyj się zdjęciu: 

- Kim jest ten ptak? 

- Co to znaczy być innym?  

- Czy bycie innym kojarzy Ci się pozytywnie czy negatywnie? 

- Czego możemy się nauczyć od osób, które decydują się nie 
być konformistami lub mają inne zdanie na dany temat? 

 

Źródło: Danielle Braun en Jitske Kramer (2017), Building Tribes  

(https://humandimensions.nl/assets/articles/2017-White-papier-Building-Tribes-ManWiekment-Impact.pdf) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Chave: 1-

C; 2-D; 3-



 

 128 

 

 

6.10 ĆWICZENIE #10 
 

 

Stanley Milgram szczegółowo zbadał zjawisko posłuszeństwa. Zaintrygowany odkryciami Ascha dotyczącymi 

wpływu presji grupowej, Milgram rozpoczął jedno z najbardziej kontrowersyjnych doświadczeń w historii 

psychologii: ustalenie powodów, dla których ludzie wykonując polecenia autorytetów, popełniają niemoralne 

czyny sprzeczne z ich własnym sumieniem.  

 

1. Przeczytaj tekst. 

a) Uczestników poinformowano, że odegrają rolę nauczyciela, który będzie musiał uciekać się do porażenia 

prądem jako uczniów popełniających błędy.  

b) Następnie uczestnicy poznawali ucznia: wykształconego mężczyznę w średnim wieku (w rzeczywistości był 

on współpracownikiem prowadzącego badanie); sygnalizowano, że ma on problemy z sercem.  

c) Uczestnikom przedstawiono urządzenie do administrowania wstrząsów elektrycznych, oznaczonych od 

„niewielkiego wstrząsu” przez „niebezpieczeństwo – poważny wstrząs” do „XXX”.  

d) Prowadzący badanie informował, że za każdym razem, gdy uczeń popełni błąd, nauczyciel powinien 

nacisnąć przycisk, od łagodnego szoku (15 woltów) do najwyższego szoku (450 woltów). Uczestników 

poinformowano, że chociaż bolesne, wstrząsy nie byłyby śmiertelne. 

e) Ćwiczenie rozpoczyna się i uczeń ciągle popełnia błędy. Uczestnicy badania są poinstruowani przez 

prowadzącego badanie, aby przeprowadzać wstrząsy. Chociaż uczeń był w innym pokoju, 

uczestnicy/nauczyciele go słyszeli. Eksperymentator miał standardowy zestaw fraz, które zachęcały 

najbardziej niezdecydowanych uczestników do działania.  

f) Scenariusz ucznia (współpracownika) przewidywał zestaw dźwięków i zachowań (jęki, krzyki z bólu, walenie 

w ścianę, krzyczenie, że boli go serce i że nie chce kontynuować nauki). Wg scenariusza, uczeń miał w pewnym 

momencie przestać odpowiadać, tak aby uczestnicy mieli wątpliwości, czy uczeń zemdlał, czy zmarł.  

e) Uczestnikom eksperymentu polecono, aby zawsze kontynuowali wstrząsy elektryczne by ukarać ucznia za 

błędne odpowiedzi. 

 

Przed rozpoczęciem badania Milgram zebrał prognozy od grupy psychiatrów dotyczące liczby uczestników, 

którzy przejdą ten proces i zwiększą silę wstrząsów do 450 woltów: 

i Psychiatrzy przewidywali, że uczestnicy oprą się autorytetowi eksperymentatora i że tylko 1 na 1,000 

byłyby skłonne do wywołania najcięższych wstrząsów.  

ii W badaniu Milgrama większość uczestników (62.5%) wywołała maksymalne wstrząsy 

 

Wielu badanym nie było im łatwo uczestniczyć w tym procesie: wykazywali ostre oznaki niepokoju i mieli 

niekontrolowane napady nerwowego śmiechu, ale nadal postępowali zgodnie z instrukcjami prowadzącego 

eksperyment. 

Na podstawie: Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B, Loftus, G. & WWieknaar, W. (2019) Atkinson & Hilgard’s 

Introduction to Psychology, CengWiek Learning EMEA 

2. Jakie wnioski możesz wyciągnąć z tego eksperymentu? 

3. Czy znasz przypadki osób, które sprzeciwiły się autorytetowi, by stawić czoła niesprawiedliwości? Jak 

myślisz, dlaczego tak się zachowały? Czy widzisz siebie w takiej sytuacji?  
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6.11 ĆWICZENIE #11 
 

 

#aboycantoo to projekt autorstwa fotografki Kirsten McGoey. Składa się ze zdjęć, które łamią stereotypy 

dotyczące roli płci i pokazują, co TAKŻE może robić chłopiec.  

1. Uzupełnij zdania: Chłopiec może ... Podziel się z innymi osobami w grupie. 

  

  

  
Źródło: Kirsten McGoey (2016), “#aboycantoo” (https://aboycantoo.wordpress.com/) 

 

2. Przyjrzyj się zdjęciom. Jakie są twoje myśli i skojarzenia, kiedy je widzisz? Jakie stosunkowo powszechne 

stereotypy kwestionuje fotografka? 

 

3. Czy znasz przykłady osób kwestionujących stereotypy związane z płcią przy wyborze zawodu lub hobby? 

Skąd biorą się te stereotypy? 

 

4. Tego typu zdjęcia mogą pomóc zmienić podejście do norm płciowych, takich jak np. „rzeczy dla chłopców” 

i „rzeczy dla dziewczynek”. Pomyśl o trzech zdjęciach, które możesz dołączyć do kampanii, która 

upodmiotowiłaby dziewczęta. 
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6.12 ĆWICZENIE #12 
 

 

W swoim projekcie „Judging America” [„Oceniając Amerykę”], fotograf Joel Parés kwestionuje najczęściej 

występujące uprzedzenia. Projekt opiera się na karykaturach typowych uprzedzeń opartych na rasie, 

pochodzeniu etnicznym, orientacji seksualnej czy wykonywanym zawodzie. 

  
Studentka uniwersytetu stanford, Sammie Lee Prezes firmy Fortune 500 Edgar Gonzalez 

  
Pielęgniarka, Sahar Shaleem Absolwent Harvardu, Jefferson Moon 

 Źródło: Joel Parés (2014)-1, „Judging America” (dostęp: http://www.joelpares.com/judging-america-1) 
 

1. Przyjrzyj się zdjęciom. 

2. Jakie stosunkowo powszechne uprzedzenia kwestionuje fotograf? 

3. Czy przychodzą i do głowy podobne przykłady o osobach które spotykają się z uprzedzeniami ze 

względu na stereotypy w Twoim kraju? 

 

  

http://www.joelpares.com/judging-america-1
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6.13 ĆWICZENIE #13 
 

 

1. Co rozumiesz przez mowę nienawiści w Internecie? Czy spotkałaś/spotkałeś się z mową nienawiści 

w Internecie, skierowaną do osoby lub przedstawicieli określonych grup (na przykład gejów, osób o innym 

kolorze skory, kobiet itp.). Pamiętaj, że „mowa nienawiści” obejmuje szeroki zakres treści, a nie tylko 

„mowę” w potocznym znaczeniu: może być używana w odniesieniu do innych form komunikacji, takich jak 

filmy, obrazy/zdjęcia, muzyka itp. 

 

 W 2013 roku Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka zainicjował „UN Free & Equal”, 

bezprecedensową ogólnoświatową kampanię promującą równe prawa i równe traktowanie osób LGBT 

(lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych). Poniższe zdjęcia są częścią tej kampanii. 

 

Zdjęcie 1: Geje powinni… zostać skazani na śmierć… przestać marudzić… zamknąć się; 

Zdjęcie 2: Lesbijki nie powinny… mieć prawa brać ślubu,… adoptować… mieć prawa do adopcji; 

Zdjęcie 3: Geje powinni… zostać pozabijani … umrzeć,… nie adoptować … zginąć. 

Źródło: i Equal United Nations (dostęp: https://www.unfe.org/google-suggests-type-gays/) 
 

 

 

2. Przyjrzyj się zdjęciom. Co czujesz, kiedy patrzysz na te zdjęcia? Jak myślisz, jak muszą czuć się ofiary? 

3. Czy spotkałaś/spotkałeś się z mowa nienawiści w Internecie? Jak wtedy zareagowałaś/zareagowałeś? 

Podziel się z reszta grupy. 

4. Kampania podkreśla, w jaki sposób „mowa nienawiści”, szczególnie w Internecie, zachęca 

do/i powoduje dyskryminację. W jaki sposób treści pojawiające się online mogą podsycać lub zwalczać 

dyskryminację? 
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6.14 ĆWICZENIE #14 
 

 

Francja – kraj o największej populacji muzułmańskiej w Europie – był pierwszym krajem europejskim, który w 

2011. roku zakazał noszenia pełnej zasłony w miejscach publicznych. Jednak to do poszczególnych gmin należy 

ustalenie przepisów dotyczących burkini. (…) 

Miasto Grenoble zobowiązuje kobiety do noszenia jednoczęściowych, dopasowanych kostiumów kąpielowych 

w basenach (…) ze względów higienicznych i bezpieczeństwa. (…) W maju i czerwcu 2019, r. Grupa 

muzułmanek pojawiła się na basenach w mieście ubrana w burkini. Podczas pierwszej próby około 15 

kobietom udało się wejść do basenu i sfilmować się w kąpieli, mówiąc, że zrobiły to „w obronie wolności 

wyznania”. (…) Po kilku dniach grupa została ukarana grzywną w wysokości €35 ( ok 150PLN) każda.  

 

Burkini muzułmańskie 

Źródło: The Telegraph (2019), French nudists i burkini bathers in heatwave pool standoff (dostęp: 

https://www.telegraph.co.uk/news/2019/06/27/french-nudists-burkini-bathers-heatwave- pool-standoff /)  

 

1. Przeanalizuj art. 18 Powszechnej deklaracji praw człowieka, transkrybowany poniżej. 

 

Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i religii. Prawo to obejmuje swobodę zmiany wyznania lub wiary 

oraz swobodę głoszenia swego wyznania lub wiary bądź indywidualnie, bądź wespół z innymi ludźmi, 

publicznie i prywatnie, poprzez nauczanie, praktykowanie, uprawianie kultu i przestrzeganie obyczajów. 

 

2. Czy uważasz, że to prawo jest przestrzegane w twojej społeczności? Co sugerujesz, aby promować 

wolność wyznania? 
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6.15 ĆWICZENIE #15 
 

 

Jeden z celów zrównoważonego rozwoju określonych przez ONZ dotyczy równości płci i wzmocnienia pozycji 

kobiet i dziewcząt. Trzy z dziewięciu dążeń związanych z tym celem to: 

● Wyeliminowanie wszelkich form dyskryminacji wobec kobiet i dziewcząt 

● Wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec wszystkich kobiet i dziewcząt w sferze publicznej 

i prywatnej, w tym handel ludźmi oraz wykorzystywanie seksualne i inne. 

● Wyeliminowanie wszystkich szkodliwych praktyk, takich jak przedwczesne małżeństwa, przymusowe 

małżeństwa, małżeństwa nieletnich oraz okaleczanie żeńskich narządów płciowych. 

 

1. Dla każdego z tych trzech celów, zidentyfikuj: 

 Przykłady praktyk lub sytuacji jakie maj ą zostać zredukowane lub wyeliminowane. 

 Przykłady konkretnych działań, które na poziomie szkoły i społeczności mogą przyczynić się do 

osiągnięcia proponowanego celu. 
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6.16 ĆWICZENIE #16 
 

 

Wspierany przez Amnesty International projekt „Szkoły Przyjazne Prawom Człowieka” pojawił się w kontekście 

Światowego Programu Edukacji Praw Człowieka zainicjowanego przez ONZ w grudniu 2004 roku. Ma on na 

celu wzmocnienie pozycji młodych ludzi i promowanie aktywnego udziału wszystkich członków społeczności 

szkolnej w celu integracji wartości i zasad praw człowieka we wszystkich obszarach życia szkolnego. 

 

1. Przeczytaj tekst 

„Szkoła przyjazna prawom człowieka stawia prawa człowieka w centrum nauki i czyni prawa człowieka 
integralną częścią codziennego życia szkolnego. Odzwierciedla prawa człowieka w sposobach w jaki 
podejmowane są decyzje w szkołach, sposób, w jaki ludzie traktują się nawzajem, programie nauczania 
i oferowanych zajęcia pozalekcyjne, aż do samego otoczenia, w którym dzieci uczą się i są nauczane. 

 

Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka opiera się na zasadach równości, godności, szacunku, niedyskryminacji 
i uczestnictwa. Jest to społeczność szkolna, w której prawa człowieka są uczone, nauczane, praktykowane, 
szanowane, chronione i promowane. Szkoły przyjazne prawom człowieka to środowiska integracyjne, 
w których zachęca się wszystkich do aktywnego udziału w życiu szkolnym, niezależnie od ich statusu i roli, 
i gdzie celebruje się różnorodność kulturową.  

 

Młodzież i społeczność szkolna uczą się o prawach człowieka, wdrażając je w życie każdego dnia. Poprzez 
podejście wykraczające poza klasę i obejmujące wszystkie aspekty życia szkolnego, zwane potocznie 
„całościowym podejściem”, „podejściem holistycznym” lub „podejściem opartym na prawach”, zarówno 
szkoły, jak i młodzi ludzie stają się potężnymi katalizatorami zmian w ich szerszej społeczności ”. 

Źródło: Amnesty International, Szkoły Przyjazne Prawom Człowieka (dostęp: https://www.amnesty.org/en/human-

rights-education/human-rights-friendly-schools/) 

 

2. Czy uważasz, że Twoja szkoła jest Przyjazna Prawom Człowieka?  

3. Wymień zestaw działań, które Ty, twoi koledzy i koleżanki z klasy i nauczyciele i nauczycielki mogą podjąć, 

aby wzmocnić cechy swojej szkoły, tak aby stała się Przyjazna Prawom Człowieka. 
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7 MYŚLENIA KRYTYCZNE 

7.1 MYŚLENIE KRYTYCZNE #1 
 

 

Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) postanowiło ustanowić 9 sierpnia 

Międzynarodowym Dniem Ludności Tubylczej na Świecie. ONZ nie przyjęło nigdy oficjalnej definicji słowa 

„tubylcza”. Jasnym jest jednak, że ludność tubylcza ma swoje charakterystyczne tradycje, oddzielny język, 

kulturę i wierzenia, oraz że zachowuje cechy społeczne, kulturowe, ekonomiczne i polityczne, które są odrębne 

od tych należących do dominujących społeczności w ich regionie. Co najważniejsze, sami określają się jako 

ludność tubylcza.  

  
1 – Hamarowie (Etiopia) 2 – Himba (Namibia) 

 
3 – Innuici (Grenlandia)                                        

 
4 – Saamowie (Szwecja) 

 

Źródła:  

i. Zdjęcia 1 i 2: Adam Kozioł (https://www.koziol.gallery/dani) 

ii. Zdjęcie 3: Peter Prokosch (http://www.grida.no/ZASOBY/4194) 

iii. Zdjęcie 4: Lola Akinmade Åkerström (https://sweden.se/society/sami-in-sweden/) 

 

1. Wybierz jedno ze zdjęć i spróbuj dowiedzieć się więcej o tej grupie i jej wzorcach kulturowych.  

2. Zapisz to co odkryłeś na temat tej grupy i stwórz historię na temat jednej z osób na zdjęciu, które wybrałeś.  

3. Stwórz tabelkę, w której porównasz elementy kultury ludzi ze zdjęcia, które wybrałeś i swojej kultury.  
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7.2 MYŚLENIE KRYTYCZNE #2  
 

Fotograf Slater King postanowił rozważyć to jak formułujemy opinie na temat ludzi, których nie znamy. Jego projekt 

„Nie jestem żadną z tych odpowiedzi” ma na celu naświetlenie tego jak oceniamy ludzi na podstawie ich wyglądu. 

Z pomocą perukarza i makijażysty, King zrobił serię zdjęć ludzi przed i po tym jak zostali przeobrażeni za pomocą 

peruk, makijażu zmieniającego kolor skóry i szkieł kontaktowych. Rezultaty pokazują, że ludzie nie mogą być 

kategoryzowani na podstawie rasowych charakterystyk. Przede wszystkim, King podkreślił to, że musimy przestać 

czynić założenia na temat tego kim ludzie są na podstawie ich wyglądu czy naszych uprzedzeń rasowych.  

Zdjęcia po prawej pokazują jak ci ludzie wyglądają zazwyczaj. Każde zdjęcie opisane jest “etykietą”, która jest im 

zazwyczaj przypisywana na podstawie ich wyglądu. Zdęcia po lewej pokazują jak modele Kinga wyglądają po 

przeobrażeniu za pomocą makijażu i peruk. Kim są po tej „przemianie”? Żadną z “etykiet” wymienionych po lewej.  

NIE WIESZ KIM JESTEM DOPÓKI CI NIE POWIEM  
“Michele – Czarna Afrykanka” 

Jestem 
Biała 
Brytyjką 
Amerykanką 
Australijką 
Europejką 
Żadną z tych 
odpowiedzi  

“Donna-Biała Angielka” 
Jestem 
Czarna 
Amerykanką 
Afrykanką 
Nigeryjką 
z Indii 
Zachodnich 
Żadną z tych 
odpowiedzi  

“Jonathan – Irlandczyk” 

Jestem 
Azjatą 
Malezyjczykiem 
Filipińczykiem 
Chińczykiem 
Tybetańczykiem 
Żadną z tych 
odpowiedzi  

Źródło: Slater King, “I am none of this” (http://www.slater.photo/projects/im-none/) 

1. Co myślisz o haśle „Nie wiesz kim jestem dopóki Ci nie powiem”? Jakie idee i wartości przywodzi Ci to na 

myśl? 

2. Czy przychodzi Ci na myśl jakaś sytuacja, kiedy ktoś błędnie ocenił Ciebie lub kogoś z Twoich przyjaciół, 

jeśli chodzi o pochodzenie, narodowość itp.? Jak uważasz, w jaki sposób kompetencje międzykulturowe 

mogą pomóc nam radzić sobie z takimi sytuacjami? 

 

http://www.slater.photo/projects/im-none/
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7.3 MYŚLENIE KRYTYCZNE #3  
 

 

 W 2019 roku założycielka ruchu „School Strike for the 

Climate”, Greta Thunberg, została nominowana do 

Pokojowej Nagrody Nobla. 16-latka rozpoczęła protest, 

który zainspirował setki tysięcy młodych ludzi, studentów 

z całego świata. 

Zdjęcie: Michael Campanella; Źródło: The Guardian 

 

 

 

1. Nasze nastawienie wobec konkretnych sytuacji składa się z różnych elementów, jak pokazano na 

schemacie poniżej. Biorąc pod uwagę protest zainicjowany przez Gretę Thunberg, należy ukończyć plan, 

tworząc zdania, które mogłyby zilustrować pozycję Grety.    

 

 

 

2. Niekiedy nosze komponenty poznawcze i afektywne różnią się od behawioralnych. Biorąc za przykład 

temat zmian klimatu, wydaje się to być paradoksem: wiele osób wie, że kryzys środowiskowy jest 

rzeczywisty, ale nie działają aby to zmienić. Twoim zdaniem, dlaczego tak się dzieje? 

 

 3. Jak zwiększyć zaangażowanie osób w ruchy związane z kryzysem klimatycznym? 

 

 

 

 

 

 

Postawy wobec zmian klimatu i ich wpływ

Komponent poznawczy Komponent afektywny Komponent behawioralny
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7.4 MYŚLENIE KRYTYCZNE #4  
 

 

Historia Frances Kelsey, urodzonej w Kanadzie północnoamerykańskiej lekarki, pokazuje, jak postawa 

sprzeciwu wobec konformizmu i posłuszeństwa uratowała wiele istnień ludzkich.   

1. Przeczytaj tekst. 

Frances Oldham Kelsey urodziła się 24, lipca 1914 r. w Cobble Hill 

w Kanadzie. Ukończyła McGill University, uzyskując tytuł licencjata 

(1934) i magistra (1935), a także doktorat z farmakologii (1938) 

i stopień medyczny (1950) na University of Chicago. Uczyła 

farmakologii i pracowała jako lekarka w Południowej Dakocie, zanim 

w 1960. r. objęła stanowisko recenzenta medycznego 

w amerykańskiej Wiekncji ds. Żywności i Leków (FDA, Food i Drug 

Administration).  

W ramach swojej pracy w FDA w 1960 r. Frances odmówiła 

zatwierdzenia uspokajającego leku, talidomidu i tym samym 

zapobiegła epidemii wad wrodzonych w USA Ten środek 

farmaceutyczny był już szeroko stosowany w Europie jako środek 

nasenny i łagodzący poranne mdłości u kobiet w ciąży, a jego 

dopuszczenie do dystrybucji w USA miało być rutynowym działaniem 

FDA.  

Kelsey stwierdziła, że dowody potwierdzające skuteczność i bezpieczeństwo leku są niewystarczające 

i wielokrotnie naciskała aby firma starająca się o licencję na środek przekazała dodatkowe dokumenty. Firma 

zdecydowanie sprzeciwiała się tym żądaniom, ale Kelsey była niestrudzona. Pod koniec 1961 r. stało się jasne, 

że dramatyczny wzrost liczby wad wrodzonych w Europie, z których większość dotyczy wad rozwojowych rąk 

i nóg, jest związany ze stosowaniem talidomidu. W 1962 roku wniosek o licencję wycofano.  

Kelsey do końca życia pracowała w FDA, stając się szefową działu nowych leków i dyrektorem działu badań 

naukowych. Otrzymała W 1962 r. otrzymała President’s Award for Distinguished Federal Civilian Service, 

prezydencki medal za wybitną służbę cywilną. i została uhonorowana Orderem Kanady, Order of Canada 

w 2015. r. Kelsey zmarła 7 sierpnia 2015. 

Na podstawie: Patricia Bauer, (2019). Frances Oldham Kelsey Encyclopædia Britannica, 

inc. (dostęp: https://www.britannica.com/biography/Frances-Oldham-Kelsey) 

 

2. Jak myślisz, dlaczego Frances była zdolna przeciwstawić się normie i pewnie bronić swoich argumentów?  

3. Jako grupa, odegrajcie następującą sytuację: 

Lider grupy naciska aby grupa podjęła konkretną decyzję. Jedna z osób uważa, że inny sposób działania 

byłby bardziej na miejscu. Jak może przekonać innych do zmiany opinii?  

4. Wraz z grupą, omówcie wyniki tego ćwiczenia. 

 

  

Frances Oldham Kelsey 
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7.5 MYŚLENIE KRYTYCZNE #5 
 

 

Seria eksperymentów przeprowadzona przez psychologów Kennetha Clarka i Mamie Clark, znana 

jako „Test lalki”, koncentrowała się na stereotypach i ich wpływie na postrzeganie rasy przez 

dzieci. Wyniki posłużyły do udowodnienia, że segregacja rasowa w szkołach w podzielonej 

Ameryce sprzyja internalizacji rasizmu. 

 

1. Przeczytaj tekst. 

«Lalki były częścią grupy przełomowych eksperymentów psychologicznych przeprowadzonych 

przez Mamie i Kennetha Clarka, pary afroamerykańskich psychologów, którzy poświęcili swoje 

życie na zrozumienie i pomoc w leczeniu uprzedzeń rasowych dzieci. Podczas „testu lalek”, 

większość afroamerykańskich dzieci preferowała lalki o białej skórze zamiast czarnych – 

konsekwencja szkodliwych skutków segregacji. Dla małżeństwa Clarków wyniki pokazały 

druzgocące skutki życia w społeczeństwie nietolerancyjnym dla Afroamerykanów.  

Ich eksperyment, w którym uczestniczyły lalki o białej i brązowej skórze, był zwodniczo prosty. 

Dzieci zostały poproszone o wybranie z dwóch lalek te, którą chcieli się bawić, tę, która wyglądała 

na „białą”, „kolorową” lub „murzyńska”, tę, która była „dobra” lub „zła”. Wreszcie poproszono ich 

o zidentyfikowanie lalki, która wyglądała najbardziej jak oni. 

Wszystkie badane dzieci były czarne i wszystkie grupy oprócz jednej uczęszczały do 

segregowanych szkół. Większość dzieci wolała białą lalkę od afroamerykańskiej. Niektóre dzieci 

płakały i wybiegały z pokoju, gdy zostały poproszone o określenie, która lalka wyglądała jak 

one. 

„Te dzieci uważały się za gorsze i zaakceptowały niższość jako część rzeczywistości”. Zdaniem 

autorów eksperymentu „poczucie niższości spowodowane segregacją miało realne konsekwencje 

przez całe życie, które zaczęły się, zanim dzieci zdołały wypowiedzieć jakiekolwiek informacje 

o rasie”. » 

Praca Clarków i ich opisy badań, stały się częścią procesu Brown przeciwko Rada Edukacji 

i pomogły sędziom Sądu Najwyższego i narodowi zrozumieć niektóre długotrwałe skutki 

segregacji dotyczące poddanej jej dzieci (…) Praca i zeznania Clarków były częścią znacznie 

szerszego procesu, który połączył pięć oddzielnych spraw i obejmował prawie każdy aspekt 

segregacji w szkołach.  

Źródło: Erin Blakemore, (2018). History Stories. History (dostęp: https://www.history.com/news/brown-v-

Tablica-of-education-doll-experiment) 

 

2. Jak myślisz, w jaki sposób stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja są przedstawione w tym 

eksperymencie?  

3. Gdybyś mógł/mogła porozmawiać z jednym z dzieci, które rozpłakały się i wybiegły z sali, jak 

przekonałbyś/przekonałabyś je, że ich reakcja była oparta na niewłaściwych pomysłach? 
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7.6 MYŚLENIE KRYTYCZNE #6 
 

Obecnie ponad 40 milionów ludzi jest zniewolonych lub zmuszanych do pracy (wbrew ich woli, 

zagrożonych, zastraszanych lub przymuszanych). Blisko 20% to dzieci. Liczba ta jest ponad 

dwukrotnie większa niż liczba ofiar handlu ludźmi w transatlantyckim handlu niewolnikami. 

Często sytuacje współczesnego niewolnictwa wiążą się z handlem ludźmi. Większość ludzi 

zmuszanych do pracy przymusowej jest zaangażowanych w produkcję odzieży, którą nosimy, 

kopalnie z rudami używanymi w naszych telefonach komórkowych, zbieranie żywności, którą 

mamy na stole lub infrastrukturę budynków, które odwiedzamy. 

  
1 – Praca przymusowa: barwienie jedwabiu 2 – Praca przymusowa: układanie cegieł 

  
3 – Przemyt ludzi 4 – Praca dzieci 

Źródła: Zdjęcia 1 i 2: Lisa Kristine, (2018). Współczesne niewolnictwo (https://www.lisakristine.com/);  

Zdjęcie 3: EEAS (2018). Przemyt ludzi (https://eeas.europa.eu/regions/africa/52289/human-trafficking-eu-stands-

victims-and-wants-their-voice-be-heard_en)  

Zdjęcie 4: US: Human Rights Watch (2014). Child Workers in Danger on Tobacco Farms [Dzieci pracujące 

w niebezpieczeństwie na farmach tytoniowych] (https://www.hrw.org/news/2014/05/14/us-child-workers-danger-

tobacco-farms) 

1. Przyjrzyj się zdjęciom. 

2. Przedstawione realia odzwierciedlają sytuacje łamania praw człowieka. Przyjrzyj się bliżej 

Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i wskaż, które prawa są Twoim zdaniem zagrożone 

w przedstawionych sytuacjach. 

3. Jeśli spotkasz się z sytuacją „współczesnego niewolnictwa”, jak możesz postąpić?

https://www.hrw.org/news/2014/05/14/us-child-workers-danger-tobacco-farms
https://www.hrw.org/news/2014/05/14/us-child-workers-danger-tobacco-farms
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7.7 MYŚLENIE KRYTYCZNE #7 
 

Na świecie istnieje wiele unikalnych grup mniejszości etnicznej. Z różnych powodów, w tym globalizacji, tracą 

tożsamość, język, tradycje, a w wielu przypadkach stają w obliczu wyginięcia. W swoim projekcie „The World 

in Faces” [„Świat w twarzach”] fotograf Alexander Khimushin stara się ukazać różnorodność świata, w którym 

żyjemy, promować tolerancję i troskę o innych oraz podnoszenie świadomości na temat wyzwań z jakimi 

zmagają się nasze społeczeństwa.  
 

   
Gwatemala Japonia Etiopia 

   
Samoa Afganistan Kuba 

Źródło: Alexander Khimushin (2019). „The World in Faces” [„Świat w twarzach”]  

(https://khimushin.com/the-world-in-faces/) 

 

1. Przyjrzyj się zdjęciom. 

2. Jednym z wyzwań z jakimi zmagają się dzisiejsze społeczeństwa jest globalizacja. Jakie zalety i wady mogą 

być związane z tym zjawiskiem?  

3. Czy możesz podać przykłady wpływu globalizacji na Twoje życie? 

  

 

  

  

https://khimushin.com/the-world-in-faces/
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8 MATERIAŁY DODATKOWE 

8.1 MATERIAŁY DODATKOWE #1  

8.1.1 TABELA PRAW CZŁOWIEKA 
 

Powszechnia Deklaracja Praw Człowieka 

Preambuła  

Zważywszy, że uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków 
wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju na świecie, 

Zważywszy, że brak poszanowania i pogarda dla praw człowieka doprowadziły do aktów barbarzyństwa, które 
wstrząsnęły sumieniem ludzkości, a nadejście świata, w którym ludzie będą korzystać z wolności słowa 
i przekonań oraz wolności od strachu i niedostatku, ogłoszono jako najwznioślejsze dążenie ludów, 

Zważywszy, że jest konieczne, aby prawa człowieka były chronione przez przepisy prawa, tak aby człowiek nie 
musiał, doprowadzony do ostateczności, uciekać się do buntu przeciw tyranii i uciskowi, 

Zważywszy, że jest konieczne popieranie rozwoju przyjaznych stosunków między narodami, 

Zważywszy, że ludy Narodów Zjednoczonych potwierdziły w Karcie swą wiarę w podstawowe prawa człowieka, 
w godność i wartość istoty ludzkiej i w równe prawa mężczyzn i kobiet oraz dały wyraz swej stanowczej woli 
popierania postępu społecznego i polepszania standardu życia w większej wolności, 

Zważywszy, że Państwa Członkowskie zobowiązały się we współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych 
do promowania powszechnego poszanowania i przestrzegania praw człowieka oraz podstawowych wolności, 

Zważywszy, że jednakowe rozumienie tych praw i wolności ma ogromne znaczenie dla pełnej realizacji tego 
zobowiązania, 

Przeto ZGROMADZENIE OGÓLNE ONZ ogłasza POWSZECHNĄ DEKLARACJĘ PRAW CZŁOWIEKA jako wspólny 
standard do osiągnięcia przez wszystkie ludy i wszystkie narody, tak aby każda jednostka i każdy organ 
społeczeństwa, mając stale na względzie niniejszą Deklarację, dążyły w drodze nauczania i edukacji do 
promowania i przestrzegania tych praw i wolności oraz do zapewnienia poprzez stosowanie stopniowych 
środków o zasięgu krajowym i międzynarodowym, ich powszechnego i skutecznego uznania i przestrzegania, 
zarówno wśród ludów samych Państw Członkowskich, jak i pośród ludów terytoriów znajdujących się pod ich 
jurysdykcją. 

Artykuł 1 

Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swej godności i w swych prawach. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem 

i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. 

Artykuł 2 

Każdy człowiek posiada wszystkie prawa i wolności zawarte w niniejszej Deklaracji, bez względu na jakiekolwiek 

różnice rasy, koloru skóry, płci, języka, religii, poglądów politycznych lub innych przekonań, narodowości, 

pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne różnice. Nie wolno ponadto czynić żadnej 
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różnicy w zależności od statusu politycznego, prawnego lub międzynarodowego kraju lub terytorium, do którego 

dana osoba przynależy, bez względu na to, czy jest on niepodległy, powierniczy, autonomiczny lub poddany innym 

ograniczeniom suwerenności. 

Artykuł 3 

Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby. 

Artykuł 4 

Nie wolno nikogo czynić niewolnikiem ani nakładać na nikogo służebności; niewolnictwo i handel niewolnikami są 

zakazane we wszystkich swych formach. 

Artykuł 5 

Nikt nie może być poddany torturom lub okrutnemu, nieludzkiemu albo upokarzającemu traktowaniu lub karaniu. 

Artykuł 6 

Każdy człowiek ma prawo do tego, by wszędzie uznawano jego osobowość prawną. 

Artykuł 7 

Wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, do jednakowej ochrony prawnej. 

Wszyscy mają prawo do jednakowej ochrony przed jakąkolwiek dyskryminacją, będącą pogwałceniem niniejszej 

Deklaracji, i przed jakimkolwiek podżeganiem do takiej dyskryminacji. 

Artykuł 8 

Każdy człowiek ma prawo do skutecznego odwołania się do kompetentnych sądów krajowych przeciw czynom 

stanowiącym pogwałcenie podstawowych praw przyznanych mu przez konstytucję lub przez prawo. 

Artykuł 9 

Nikt nie może być poddany arbitralnemu zatrzymaniu i aresztowaniu lub wygnaniu z kraju. 

Artykuł 10 

Każdy człowiek ma na warunkach całkowitej równości prawo do sprawiedliwego i publicznego wysłuchania przez 

niezależny i bezstronny sąd w sprawach rozstrzygających o jego prawach i zobowiązaniach oraz zasadności 

jakichkolwiek oskarżeń o popełnienie przestępstwa. 

Artykuł 11 

Każdy człowiek oskarżony o popełnienie przestępstwa ma prawo, aby uznawano go za niewinnego dopóty, dopóki 

nie udowodni mu się winy zgodnie z prawem podczas publicznego procesu, w którym będzie miał zapewnione 

wszystkie gwarancje konieczne do swojej obrony. 

Nikt nie może być uznany za winnego popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa na skutek działania lub zaniechania, 

które według prawa krajowego lub międzynarodowego nie stanowiło przestępstwa w chwili jego dokonania. Nie 

wolno także wymierzać kary cięższej niż ta, która była przewidziana w chwili popełnienia przestępstwa. 

Artykuł 12 
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Nikt nie może być poddany arbitralnemu ingerowaniu w jego życie prywatne, rodzinne, domowe lub 

korespondencję, ani też atakom na jego honor lub dobre imię. Każdy człowiek ma prawo do ochrony prawnej 

przeciwko takim ingerencjom i atakom. 

Artykuł 13 

Każdy ma prawo swobodnego poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania w granicach każdego państwa. 

Każdy ma prawo do opuszczania jakiegokolwiek kraju, łącznie ze swym własnym, i do powrotu do swojego kraju. 

Artykuł 14 

Każdy człowiek ma prawo do ubiegania się o azyl i korzystania z niego w innym kraju w razie prześladowania. 

Nie można powoływać się na to prawo w przypadku ścigania wszczętego rzeczywiście z powodu popełnienia 

przestępstwa nie mającego podłoża politycznego lub czynu sprzecznego z celami i zasadami Organizacji Narodów 

Zjednoczonych. 

Artykuł 15 

Każdy ma prawo do posiadania obywatelstwa.  

Nikt nie może być arbitralnie pozbawiony swojego obywatelstwa ani też nikomu nie może być odmówione prawo 

do zmiany obywatelstwa. 

Artykuł 16 

Mężczyźni i kobiety bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, narodowości lub religii, mają prawo po osiągnięciu 

pełnoletności do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. Mają równe prawa w kwestii zawierania małżeństwa, 

podczas jego trwania i po jego ustaniu. 

Małżeństwo może być zawarte jedynie za swobodnie wyrażoną i pełną zgodą przyszłych małżonków. 

 

Rodzina jest naturalną i podstawową komórką społeczeństwa i ma prawo do ochrony ze strony społeczeństwa 

i Państwa. 

Artykuł 17 

Każdy człowiek, zarówno sam jak i wespół z innymi, ma prawo do posiadania własności. 

 

Nikt nie może być arbitralnie pozbawiony swojej własności. 

Artykuł 18 

Każdy człowiek ma prawo do wolności myśli, sumienia i religii; prawo to obejmuje swobodę zmiany swej religii lub 

przekonań oraz swobodę manifestowania swej religii lub przekonań, indywidualnie bądź wespół z innymi ludźmi, 

publicznie lub prywatnie, poprzez nauczanie, wyznawanie, uprawianie kultu i praktyk religijnych. 

Artykuł 19 
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Każdy człowiek ma prawo do wolności poglądów i wypowiedzi; prawo to obejmuje nieskrępowaną swobodę 

posiadania poglądów oraz poszukiwania, otrzymywania oraz rozpowszechniania informacji i idei wszelkimi 

środkami, bez względu na granice. 

Artykuł 20 

Każdy ma prawo do wolności pokojowego zgromadzania się i zrzeszania. 

Nikogo nie można zmuszać, aby należał do jakiegoś zrzeszenia. 

Artykuł 21 

Każdy człowiek ma prawo do uczestniczenia w rządzeniu swym krajem bezpośrednio lub poprzez swobodnie 

wybranych przedstawicieli. 

Każdy ma prawo równego dostępu do służby publicznej w swym kraju. 

Wola ludu jest podstawą władzy rządu; wola ta wyraża się w okresowo przeprowadzanych i rzetelnych wyborach, 

które powinny być powszechne i równe oraz przeprowadzone w tajnym głosowaniu lub w drodze innej 

zapewniającej wolne głosowanie procedurze. 

Artykuł 22 

Każdy człowiek jako członek społeczeństwa ma prawo do zabezpieczenia społecznego i korzystania 

z przysługujących mu praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, niezbędnych dla jego godności i 

swobodnego rozwoju swojej osobowości oraz urzeczywistnionych w wyniku krajowego wysiłku i współpracy 

międzynarodowej oraz stosownych do organizacji danego Państwa i jego zasobów. 

Artykuł 23 

Każdy człowiek ma prawo do pracy, do swobodnego wyboru pracy, do sprawiedliwych i zadowalających warunków 

pracy oraz do ochrony przed bezrobociem. 

Każdy człowiek, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, ma prawo do równej płacy za równą pracę. 

Każdy pracujący ma prawo do odpowiedniego i zadowalającego wynagrodzenia, zapewniającego jemu i jego 

rodzinie byt odpowiadający ludzkiej godności oraz uzupełnianego w razie potrzeby innymi środkami pomocy 

społecznej. 

Każdy ma prawo do tworzenia związków zawodowych i przystępowania do nich dla ochrony swoich interesów. 

Artykuł 24 

Każdy ma prawo do urlopu i wypoczynku, w tym do rozsądnego ograniczenia godzin pracy i okresowych płatnych 

urlopów. 

Artykuł 25 

Każdy człowiek ma prawo do poziomu życia odpowiadającego potrzebom zdrowia i zapewniającego dobrobyt jemu 

i jego rodzinie, łącznie z wyżywieniem, odzieżą, mieszkaniem, opieką medyczną i niezbędnymi świadczeniami 

socjalnymi oraz ma prawo do zabezpieczenia na wypadek bezrobocia, choroby, niezdolności do pracy, 
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wdowieństwa, podeszłego wieku lub utraty środków utrzymania w następstwie okoliczności niezależnych od niego. 

 

Macierzyństwo i dzieciństwo upoważniają do specjalnej opieki i pomocy. Wszystkie dzieci, zarówno urodzone 

w związku małżeńskim jak i poza nim, korzystają z jednakowej ochrony socjalnej. 

Artykuł 26 

Każdy ma prawo do nauki. Nauka powinna być bezpłatna, przynajmniej na poziomie podstawowym i zasadniczych 

etapach. Nauka w zakresie podstawowym ma być obowiązkowa. Nauka w zakresie technicznym i zawodowym ma 

być powszechnie dostępna, a wyższe wykształcenie dostępne na równi dla wszystkich na podstawie rzeczywistych 

osiągnięć. 

Nauczanie winno mieć na względzie pełny rozwój osobowości ludzkiej oraz umacnianie poszanowania praw 

człowieka i podstawowych wolności. Ma krzewić zrozumienie, tolerancję i przyjaźń między wszystkimi narodami, 

grupami rasowymi lub religijnymi, jak również popiera działalność Organizacji Narodów Zjednoczonych zmierzającej 

do utrzymania pokoju. 

Rodzice mają prawo pierwszeństwa w zakresie wyboru rodzaju wykształcenia, jakie mają otrzymać ich dzieci. 

Artykuł 27 

Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym społeczeństwa, do korzystania ze 

sztuki, do uczestniczenia w postępie nauki i korzystania z jego dobrodziejstw. 

Każdy ma prawo do ochrony jego interesów moralnych i majątkowych wynikających z jakiejkolwiek twórczości 

naukowej, literackiej lub artystycznej, której jest autorem. 

Artykuł 28 

Każdy człowiek jest uprawniony do takiego porządku społecznego i międzynarodowego, które zapewnia pełną 

realizację praw i wolności ustalonych w niniejszej Deklaracji. 

Artykuł 29 

Każdy człowiek ma obowiązki wobec społeczności, bowiem tylko w niej możliwy jest swobodny i pełny rozwój jego 

osobowości. 

W korzystaniu ze swych praw i wolności każdy podlega jedynie takim ograniczeniom, które są określone przez 

prawo wyłącznie w celu zapewnienia należytego uznania i poszanowania praw i wolności innych oraz zaspokojenia 

słusznych wymogów moralności, porządku publicznego i powszechnego dobrobytu w demokratycznym 

społeczeństwie. 

Niniejsze prawa i wolności w żadnym razie nie mogą być wykorzystane w sposób sprzeczny z celami i zasadami 

Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

Artykuł 30 

Nic co jest zapisane w tej Deklaracji, nie może być interpretowane jako udzielenie jakiemukolwiek państwu, grupie 

lub osobie jakiegokolwiek prawa do angażowania się w jakąkolwiek działalność lub podejmowania jakichkolwiek 

czynów zmierzających do niszczenia któregokolwiek z ogłoszonych tu praw i wolności.  
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8.2 MATERIAŁY DODATKOWE #2  

8.2.1 Cele Zrównoważonego Rozwoju 

 

Program ten, ustanowiony w 2015 r., Jest wynikiem wspólnej pracy rządów i obywateli na całym świecie w celu 

stworzenia globalnego modelu walki z ubóstwem, promowania dobrobytu i dobrostanu wszystkich, ochrony środowiska 

i walki ze zmianami klimatu. Jest on podzielony na 17 celów, jak przedstawiono poniżej. 

 

CEL 1: WYELIMINOWAĆ UBÓSTWO WE WSZYSTKICH JEGO 

FORMACH NA CAŁYM ŚWIECIE 

 

 Do 2030 roku wyeliminować skrajne ubóstwo na całym świecie aktualnie mierzone jako utrzymywanie się za 
mniej niż $1,25 dziennie. 

 Do 2030 roku zmniejszyć przynajmniej o połowę odsetek mężczyzn, kobiet i dzieci, cierpiących z powodu 
ubóstwa, we wszystkich jego wymiarach oraz zgodnie z krajowymi politykami. 

 Wdrożyć właściwe dla poszczególnych krajów systemy i mechanizmy ochrony socjalnej dla wszystkich ludzi, 
włączając w to najniższe klasy społeczne oraz do 2030 roku objąć nimi jak największą liczbę grup ubogich 
i wrażliwych. 

 Do 2030 roku wszystkim kobietom i mężczyznom, w szczególności osobom ubogim i wrażliwym, zapewnić 
równe prawa w dostępie do zasobów ekonomicznych i naturalnych, podstawowych usług, prawa do własności 
i sprawowania kontroli nad gruntami i innym mieniem, dziedziczenia, właściwych nowych technologii oraz usług 
finansowych, w tym mikrofinansów. 

 Do 2030 roku zbudować odporność osób ubogich i wrażliwych wobec zagrożeń, zmniejszyć ich ekspozycję 
i wrażliwość na ekstremalne zjawiska klimatyczne oraz wstrząsy gospodarcze, społeczne i środowiskowe, a także 
katastrofy naturalne. 

 Zapewnić znaczną mobilizację środków pochodzących z różnych źródeł, w tym ze zwiększonej współpracy 
rozwojowej, by zapewnić odpowiednie i przewidywalne środki dla krajów rozwijających się, w szczególności dla 
państw najmniej rozwiniętych, umożliwiających wdrażanie programów i polityk dotyczących wyeliminowania 
głodu we wszystkich jego formach. 

 Stworzyć ramy stabilnej polityki na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym w oparciu o strategie 
rozwoju wspierające ubogich i uwzględniające kwestię płci, by wesprzeć szybkie inwestowanie działań dążących 
do eliminacji ubóstwa. 
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CEL 2: WYELIMINOWAĆ GŁÓD, OSIĄGNĄĆ BEZPIECZEŃSTWO 

ŻYWNOŚCIOWE I LEPSZE ODŻYWIANIE ORAZ PROMOWAĆ 

ZRÓWNOWAŻONE ROLNICTWO 

 

 Do 2030 roku wyeliminować głód i zapewnić wszystkim ludziom, w szczególności ubogim i narażonym na 
zagrożenia, w tym niemowlakom, dostęp do bezpiecznej, pożywnej żywności w wystarczającej ilości przez cały 
rok. 

 Do 2030 roku wyeliminować wszystkie formy niedożywienia. Do 2025 roku zrealizować uzgodnione na szczeblu 
międzynarodowym zadania dotyczące zaburzeń rozwoju fizycznego wśród dzieci poniżej piątego roku życia. 
Zapewnić pożywną żywność dla dorastających dziewcząt, ciężarnych i karmiących kobiet oraz osób starszych. 

 Do 2030 roku podwoić wydajność rolnictwa i dochody drobnych producentów żywności, w szczególności kobiet, 
ludności rdzennej, rodzin utrzymujących się z rolnictwa, pasterzy i rybaków. Zapewnić bezpieczny i równy 
dostępu do ziemi oraz innych zasobów i czynników produkcji, dostęp do wiedzy, usług finansowych i rynków 
oraz zwiększyć możliwości zatrudnienia poza sektorem rolniczym. 

 Do 2030 roku utworzyć systemy zrównoważonej produkcji żywności oraz wdrożyć praktyki odpornego rolnictwa 
mające zwiększyć wydajność i produkcję, podtrzymywać ekosystemy, wzmocnić zdolność przystosowania się do 
zmian klimatycznych, ekstremalnych zjawisk pogodowych, suszy, powodzi i innych katastrof, a także mające 
stopniowo poprawiać jakość gleby i gruntów. 

 Do 2020 roku zapewnić różnorodność genetyczną nasion, roślin uprawnych, zwierząt hodowlanych 
i udomowionych oraz powiązanych z nimi dzikich gatunków. Należy skutecznie zarządzać  bankami nasion 
i roślin oraz różnorodnymi ich odmianami na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym, jak również 
promować dostęp do oraz uczciwy i sprawiedliwy podział korzyści płynących z eksploatacji zasobów 
genetycznych oraz związanej z nimi tradycyjnej wiedzy, zgodnie z ustaleniami na szczeblu międzynarodowym. 

  Zwiększyć inwestycje, w tym poprzez wzmocnioną współpracę międzynarodową, w infrastrukturę obszarów 
wiejskich, badania w dziedzinie rolnictwa i usług, rozwój technologii oraz banki zasobów genetycznych roślin 
i inwentarza żywego, by zwiększyć zdolność produkcyjną gospodarstw rolnych w krajach rozwijających się, 
zwłaszcza w tych najsłabiej rozwiniętych. 

 Ograniczyć i zapobiegać restrykcjom handlowym i nieprawidłowościom na światowych rynkach rolnych, w tym 
poprzez równoczesną likwidację wszystkich form rolnych subwencji eksportowych i wszystkich innych środków 
wywozowych o analogicznym działaniu, zgodnie z mandatem Rundy Rozwojowej z Doha. 

 Wprowadzić mechanizmy zapewniające prawidłowe funkcjonowanie rynków towarów żywnościowych i ich 
pochodnych oraz ułatwić dostęp do aktualnych informacji rynkowych, w tym do informacji o rezerwach 
żywnościowych, by ograniczyć ekstremalną niestabilność cen żywności. 
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CEL 3: ENSURE HEALTHY LIVES I PROMOTE WELL-BEING FOR ALL AT 
ALL WIEKS 

 

 

 Do 2030 roku zmniejszyć globalny wskaźnik śmiertelności okołoporodowej do poziomu mniejszego niż 70 
przypadków na 100 tysięcy żywych urodzeń. 

 Do 2030 roku wyeliminować przypadki zgonów wśród noworodków i dzieci poniżej piątego roku życia, którym 
można zapobiec.  Wszystkie państwa będą dążyć do ograniczenia umieralności noworodków co najwyżej do 
poziomu 12 przypadków na tysiąc żywych urodzeń i umieralność dzieci poniżej piątego roku życia co najwyżej 
do poziomu 25 przypadków na tysiąc żywych urodzeń. 

 Do 2030 roku wyeliminować epidemie AIDS, gruźlicy, malarii i zaniedbanych chorób tropikalnych oraz zwalczyć 
wirusowe zapalenie wątroby, choroby przenoszone przez wodę oraz inne choroby zakaźne. 

 Do 2030 roku obniżyć o 1/3 przedwczesną umieralność z powodu chorób niezakaźnych poprzez zapobieganie 
i leczenie oraz promowanie zdrowia psychicznego i dobrostanu. 

 Wzmocnić zapobieganie i leczenie uzależnień od środków odurzających, w tym narkotyków oraz szkodliwego 
spożycia alkoholu. 

 Do 2020 roku zmniejszyć o połowę liczbę wszystkich rannych i ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych na 
świecie. 

 Do 2030 roku zapewnić powszechny dostęp do świadczeń z zakresu zdrowia seksualnego reprodukcyjnego, 
w tym planowania rodziny, informacji i edukacji oraz włączyć zdrowie reprodukcyjne do krajowych strategii 
i programów. 

 Zapewnić powszechną opiekę zdrowotną, w tym zabezpieczenie przed ryzykiem finansowym, dostęp do 
podstawowej opieki zdrowotnej wysokiej jakości oraz bezpiecznych, skutecznych, wysokiej jakości, przystępnych 
cenowo lekarstw i szczepionek. 

 Do 2030 roku znacząco obniżyć liczbę zgonów i chorób powodowanych przez niebezpieczne substancje 
chemiczne oraz zanieczyszczenie i skażenie powietrza, wody i gleby. 

 Wzmocnić proces wdrażania Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu 
(World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control). 

 Wspierać badania nad oraz opracowanie nowych szczepionek i lekarstw przeciwko chorobom zakaźnym 
i niezakaźnym, które dotykają przede wszystkim kraje rozwijające się. Zapewnić dostęp do podstawowych 
lekarstw i szczepionek po przystępnej cenie, zgodnie z Deklaracją z Doha dotyczącą Porozumienia w Sprawie 
Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej i Zdrowia Publicznego (Doha Declaration on Trade-
Related Aspects of Intellectual Property Rights i Public Health), które potwierdza prawo krajów rozwijających się 
do korzystania w pełni z postanowień Porozumienia w Sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności 
Intelektualnej (Agreement on Trade–Related Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPS Agreement) 
w zakresie swobody ochrony zdrowia publicznego i w szczególności zapewnienia wszystkim dostępu do 
lekarstw. 

 Znacznie zwiększyć finansowanie ochrony zdrowia, jak również nabór, rozwój, szkolenie i utrzymanie 
pracowników opieki zdrowotnej w krajach rozwijających się, szczególnie w tych najmniej rozwiniętych oraz 
małych rozwijających się państwach wyspiarskich. 

 Wzmocnić zdolność wszystkich krajów, szczególnie państw rozwijających się, w dziedzinie wczesnego 
ostrzegania, redukcji ryzyka oraz zarządzania krajowym i globalnym ryzykiem  w obszarze zdrowia. 
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CEL 4: ZAPEWNIĆ WSZYSTKIM EDUKACJĘ WYSOKIEJ JAKOŚCI ORAZ 

PROMOWAĆ UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 

 

 Do 2030 roku zapewnić wszystkim dziewczętom i chłopcom ukończenie nieodpłatnej, 

sprawiedliwej, dobrej jakości edukacji na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym prowadzącej do 

efektywnych wyników w nauce, zgodnie z czwartym Celem. 

 Do 2030 roku zapewnić wszystkim dziewczętom i chłopcom dostęp do wysokiej jakości rozwoju we wczesnym 

dzieciństwie, opieki i edukacji przedszkolnej przygotowującej do rozpoczęcia edukacji na poziomie 

podstawowym. 

 Do 2030 roku zapewnić wszystkim kobietom i mężczyznom równy, przystępny cenowo dostęp do wysokiej 

jakości wykształcenia technicznego, zawodowego i wyższego, w tym do wyższych uczelni. 

 Do 2030 roku znacznie zwiększyć liczbę młodzieży i dorosłych, którzy posiadają odpowiednie umiejętności, 

w tym techniczne i zawodowe, potrzebne przy uzyskaniu zatrudnienia, znalezieniu godziwej pracy i rozwoju 

przedsiębiorczości. 

 Do 2030 roku wyeliminować nierówność płci w edukacji i zapewnić równy dostęp do edukacji na wszystkich 

poziomach oraz do szkoleń zawodowych dla najsłabszych grup, w tym dla osób  niepełnosprawnych, ludności 

rdzennej oraz dla dzieci w trudnej sytuacji. 

 Do 2030 roku zapewnić, by młodzież i znaczny odsetek osób dorosłych, zarówno kobiet jak i mężczyzn, nabyła 

umiejętność czytania, pisania oraz liczenia. 

 Do 2030 roku zapewnić, że wszyscy uczący się przyswoją wiedzę i nabędą umiejętności potrzebne do 

promowania zrównoważonego rozwoju, w tym między innymi przez edukację na rzecz zrównoważonego 

rozwoju i zrównoważonego stylu życia, praw człowieka, równości płci, promowania kultury pokoju 

i niestosowania przemocy, globalnego obywatelstwa oraz docenienia różnorodności kulturowej i wkładu kultury 

w zrównoważony rozwój 

 Tworzyć nowe i poprawić stan istniejących już placówek edukacyjnych, które powinny  uwzględniać potrzeby 

dzieci, osób niepełnosprawnych, zarówno chłopców jak i dziewcząt, a także zapewnić bezpieczne, wolne od 

przemocy, inkluzywne i produktywne środowisko nauczania dla wszystkich. 

 Do 2020 roku znacząco zwiększyć liczbę stypendiów dla obywateli krajów rozwijających się, w szczególności dla 

osób pochodzących z krajów najmniej rozwiniętych, małych państw wyspiarskich  i krajów afrykańskich. 

Stypendia powinny ułatwić rekrutację na wyższe uczelnie, w tym dostęp do szkoleń zawodowych, technologii 

informacyjnych i komunikacyjnych, programów technicznych, inżynieryjnych i naukowych w krajach 

rozwiniętych i rozwijających się. 

 Do 2030 roku znacząco zwiększyć liczbę wykwalifikowanych nauczycieli, w tym w drodze międzynarodowej 

współpracy w zakresie szkolenia nauczycieli w krajach rozwijających się, szczególnie w krajach najmniej 

rozwiniętych i małych państwach wyspiarskich. 
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CEL 5: OSIĄGNĄĆ RÓWNOŚĆ PŁCI ORAZ WZMOCNIĆ POZYCJĘ 

KOBIET I DZIEWCZĄT 

 

 

 Zakończyć dyskryminację we wszystkich formach wobec kobiet i dziewcząt na całym świecie. 

 Wyeliminować wszelkie formy przemocy wobec kobiet i dziewcząt w sferze publicznej i prywatnej, w tym handel 
ludźmi, wykorzystywanie seksualne i inne formy wyzysku. 

 Wyeliminować wszelkie krzywdzące praktyki, takie jak wczesne i przymusowe małżeństwa, małżeństwa dzieci, 
a także okaleczanie żeńskich narządów płciowych. 

 Docenić nieodpłatną opiekę i pracę w domu przez zapewnienie usług publicznych, infrastruktury, ochrony 
socjalnej oraz przez promowanie wspólnej odpowiedzialności w gospodarstwie domowym i  rodzinie, zgodnie 
z krajowymi uwarunkowaniami. 

 Zapewnić kobietom pełny i efektywny udział w procesach decyzyjnych na wszystkich szczeblach w życiu 
politycznym, ekonomicznym i publicznym oraz równe szanse w pełnieniu funkcji przywódczych. 

 Zapewnić powszechny dostęp do ochrony zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz korzystanie z praw 
reprodukcyjnych, zgodnie z Programem Działań Międzynarodowej Konferencji na Rzecz Ludności i Rozwoju, 
Pekińską Platformą Działania i dokumentami końcowymi ich konferencji przeglądowych. 

 Przeprowadzić reformy zapewniające kobietom równe prawa w dostępie do zasobów ekonomicznych, prawa 
własności, sprawowania kontroli nad gruntami i innym mieniem, usług finansowych, dziedziczenia oraz zasobów 
naturalnych, zgodnie z prawem krajowym. 

 Upowszechnić korzystanie z technologii, w szczególności technologii informacyjnych i komunikacyjnych, by 
przyczyniać się do wzmocnienia pozycji kobiet 

 Przyjąć oraz wzmocnić polityki i skuteczne ustawodawstwo promujące równość płci oraz wzmacniające pozycję 
kobiet i dziewcząt na wszystkich szczeblach. 
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CEL 6: ZAPEWNIĆ WSZYSTKIM LUDZIOM DOSTĘP DO WODY 

I WARUNKÓW SANITARNYCH POPRZEZ ZRÓWNOWAŻONĄ 

GOSPODARKĘ ZASOBAMI WODNYMI 

 

 Do 2030 roku zapewnić powszechny i sprawiedliwy dostęp do bezpiecznej wody pitnej po przystępnej cenie. 

 Do 2030 roku zapewnić dostęp do odpowiednich i godziwych warunków sanitarnych i higienicznych dla 
wszystkich oraz wyeliminować praktyki defekacji na świeżym powietrzu, przy czym należy zwrócić szczególną 
uwagę na potrzeby kobiet, dziewcząt i osób żyjących we wrażliwych sytuacjach. 

 Do 2030 roku poprawić jakość wody poprzez redukcję zanieczyszczeń, likwidowanie wysypisk śmieci, 
ograniczenie stosowania szkodliwych substancji chemicznych i innych szkodliwych materiałów.   Zmniejszyć 
o połowę ilość nieoczyszczonych ścieków oraz znacząco podnieść poziom recyklingu i bezpiecznego ponownego 
użytkowania materiałów w skali globalnej. 

 Do 2030 roku znacząco podnieść efektywność wykorzystywania wody we wszystkich sektorach oraz zapewnić 
zrównoważony pobór wody oraz dostawy wody pitnej, by rozwiązać problem niedostatku wody i znacząco 
zmniejszyć liczbę ludzi cierpiących z tego powodu. 

 Do 2030 roku wdrożyć zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi na wszystkich poziomach, w tym poprzez 
współpracę transgraniczną. 

 Do 2020 roku zapewnić ochronę i odnowić ekosystemy zależne od wody, w tym tereny górskie, lasy, tereny 
podmokłe, rzeki, jeziora i wody podziemne. 

 Do 2030 roku rozszerzyć międzynarodową współpracę i wesprzeć  budowę potencjału krajów rozwijających się, 
który umożliwi podejmowanie działań i opracowanie programów związanych z wodą i warunkami sanitarnymi, 
m.in. w takich dziedzinach jak: gromadzenie wody, odsalanie, efektywna gospodarka wodna, oczyszczanie 
ścieków, recykling i technologie ponownego wykorzystania wody. 

 Wspierać i wzmocnić udział lokalnych społeczności w poprawie gospodarowania zasobami wodnymi 
i infrastruktury sanitarnej. 

 

 

CEL 7: ZAPEWNIĆ WSZYSTKIM DOSTĘP DO ŹRÓDEŁ STABILNEJ, 

ZRÓWNOWAŻONEJ I NOWOCZESNEJ ENERGII PO PRZYSTĘPNEJ 

CENIE 

 

 Do 2030 roku zapewnić powszechny dostęp do przystępnych cenowo, niezawodnych i nowoczesnych usług 
energetycznych. 

 Do 2030 roku znacząco zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii w globalnym miksie energetycznym. 

 Do 2030 roku podwoić wskaźnik wzrostu globalnej efektywności zużycia energii. 

 Do 2030 roku zwiększyć międzynarodową współpracę ułatwiającą dostęp do badań nad czystą energią 
i technologii w obszarze energii odnawialnej, efektywności energetycznej oraz zaawansowanych i czystszych 
technologii paliw kopalnych, a także promować inwestowanie w infrastrukturę energetyczną i czyste 
technologie energetyczne. 

 Do 2030 roku rozbudować infrastrukturę i zmodernizować technologie umożliwiające dostęp do nowoczesnych 
i zrównoważonych usług energetycznych dla wszystkich mieszkańców krajów rozwijających się, w szczególności 
państw najmniej rozwiniętych, rozwijających się małych państw wyspiarskich i krajów śródlądowych, zgodnie 
z ich programami rozwojowymi. 
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CEL 8: PROMOWAĆ STABILNY, ZRÓWNOWAŻONY I INKLUZYWNY 

WZROST GOSPODARCZY, PEŁNE I PRODUKTYWNE ZATRUDNIENIE 

ORAZ GODNĄ PRACĘ DLA WSZYSTKICH LUDZI 

 

 Utrzymać wzrost gospodarczy na jednego mieszkańca, biorąc pod uwagę  krajowe uwarunkowania.  Osiągnąć 
i utrzymać przynajmniej 7-procentowy roczny wzrost produktu krajowego brutto w krajach najmniej 
rozwiniętych. 

 Osiągnąć wyższy poziom wydajności gospodarczej poprzez dywersyfikację, modernizację technologiczną 

i innowacje, a także poprzez skupienie się na sektorach o wysokiej wartości dodanej oraz o wysokim wskaźniku 

pracochłonności. 

 Promować polityki rozwojowe wspierające działalność produkcyjną, tworzenie godziwych miejsc pracy, 

przedsiębiorczość, kreatywność i innowacje. Zachęcać do formalizacji i rozwoju mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw, w tym poprzez dostęp do usług finansowych. 

 Do 2030 roku stopniowo zwiększać efektywność wykorzystania bogactw naturalnych w globalnej konsumpcji 

i produkcji oraz dążyć do zerwania z zależnością między wzrostem gospodarczym i degradacją środowiska, 

zgodnie z  dziesięcioletnimi  programami ramowymi na rzecz zrównoważonej konsumpcji i produkcji, z wiodącą 

rolą krajów rozwiniętych.  

 Do 2030 roku zapewnić pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich kobiet i mężczyzn, 

w tym dla młodych ludzi i osób z niepełnosprawnością; zapewnić jednakowe wynagrodzenie za pracę 

o jednakowej wartości. 

 Do 2020 roku znacznie zmniejszyć odsetek młodych ludzi pozostających bez pracy bądź nie uczestniczących 

w edukacji i szkoleniach. 

 Podjąć natychmiastowe i efektywne środki, by wyeliminować przymusową pracę, współczesne formy 

niewolnictwa i handel ludźmi; zakazać i wyeliminować najgorsze formy  pracy dzieci, w tym rekrutację 

i wykorzystywanie dzieci-żołnierzy. Do 2025 roku wyeliminować pracę dzieci we wszystkich jej formach. 

 Chronić prawa pracownicze oraz promować bezpieczne środowisko pracy dla wszystkich, w tym dla 

pracowników, w tym pracowników - migrantów, w szczególności dla kobiet migrantek i osób mających 

niepewne zatrudnienie. 

 Do 2030 roku opracować i wdrożyć polityki promujące zrównoważoną turystykę, która  tworzy miejsca pracy 

oraz promuje lokalną kulturę i produkty. 

 Zwiększyć zdolność krajowych instytucji finansowych, by ułatwić i rozszerzyć dostęp do bankowości, 

ubezpieczeń i usług finansowych dla wszystkich. 

 Zwiększyć wsparcie z zakresu Pomocy na Rzecz Rozwoju Handlu (Aid for Trade) na rzecz krajów rozwijających 
się, w szczególności państw najmniej rozwiniętych, w tym poprzez Wzmocniony Zintegrowany Ramowy Program 
Pomocy Technicznej na Rzecz Rozwoju Handlu dla Najsłabiej Rozwiniętych Państw (Enhanced Integrated 
Framework for Trade – Related Technical Assistance to Least Developed Countries). 

 Do 2020 roku opracować i wdrożyć globalną strategię  zatrudnienia młodych ludzi oraz  Globalny Pakt Pracy 
przygotowany przez Międzynarodową Organizację Pracy (Global Jobs Pact of the International Labour 
Organization). 
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CEL 9: BUDOWAĆ STABILNĄ INFRASTRUKTURĘ, PROMOWAĆ 

ZRÓWNOWAŻONE UPRZEMYSŁOWIENIE ORAZ WSPIERAĆ 

INNOWACYJNOŚĆ 

 

 Rozwijać niezawodną, zrównoważoną i odporną infrastrukturę dobrej jakości, w tym infrastrukturę regionalną 
i transgraniczną, wspierającą rozwój gospodarczy i dobrobyt ludzi. Zapewnić  wszystkim ludziom równy dostęp 
do infrastruktury po przystępnej cenie. 

 Promować inkluzywną i zrównoważoną industrializację; do 2030 roku znacznie zwiększyć udział przemysłu 
w zatrudnieniu i wytwarzaniu PKB, biorąc pod uwagę uwarunkowania  krajowe; podwoić ten udział w krajach 
najsłabiej rozwiniętych. 

 Zwiększyć dostęp małych i innych przedsiębiorstw, w tym przemysłowych, w szczególności w krajach 
rozwijających się, do usług finansowych i przystępnych kredytów oraz włączyć je w łańcuchy wartości i zapewnić 
udział w rynku. 

 Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez 
zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska 
technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami. 

 Do 2030 roku wzmocnić badania naukowe i podnieść poziom technologiczny sektora przemysłowego we 
wszystkich krajach, szczególnie w rozwijających się, w tym poprzez innowacje, znaczne zwiększenie liczby 
pracowników sektora badawczo-rozwojowego na każdy milion osób oraz poprzez zwiększanie publicznych 
i prywatnych nakładów finansowych na rozwój. 

 Ułatwić rozwój zrównoważonej i odpornej infrastruktury w krajach rozwijających się poprzez wzmocnienie 
wsparcia finansowego, technologicznego i technicznego dla krajów afrykańskich, najmniej rozwiniętych, w tym 
pozbawionych dostępu do morza i małych krajów wyspiarskich. 

 Wspierać krajowy rozwój technologiczny, badania i innowacyjność w krajach rozwijających się, w tym poprzez 
prowadzenie sprzyjającej polityki m.in. dla dywersyfikacji przemysłowej i zwiększania wartości dodanej dla dóbr. 

 Do 2020 roku znacząco zwiększyć dostęp do technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz dążyć do 
zapewnienia przystępnego i powszechnego dostępu do Internetu w krajach najmniej rozwiniętych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 
155 

  

CEL 10: ZMNIEJSZYĆ NIERÓWNOŚCI W KRAJACH I MIĘDZY 

KRAJAMI 

 

 Do 2030 roku stopniowo osiągać i utrzymywać wzrost dochodu uzyskiwanego przez najbiedniejsze 40% 
populacji na poziomie wyższym niż średnia krajowa. 

 Do 2030 roku promować i wzmocnić inkluzję społeczną, gospodarczą i polityczną wszystkich ludzi, bez względu 
na wiek, płeć, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię lub status ekonomiczny bądź 
inny. 

 Zapewnić równe szanse oraz zmniejszać istniejące nierówności poprzez eliminowanie dyskryminujących praw, 
polityk i praktyk oraz promować odpowiednią legislację, polityki i działania w tej dziedzinie. 

 Przyjąć polityki, w szczególności fiskalną, ochrony socjalnej i wynagrodzeń oraz stopniowo osiągać większą 
równość. 

 Poprawić regulacje i monitorowanie globalnych rynków i instytucji finansowych, oraz wzmocnić wdrażanie tych 
regulacji. 

 Wzmocnić reprezentację i głos krajów rozwijających się w procesie decyzyjnym w międzynarodowych 
instytucjach gospodarczych i finansowych, by budować bardziej skuteczne, wiarygodne, odpowiedzialne 
i praworządne instytucje. 

 Ułatwiać przemyślaną, bezpieczną, regularną i odpowiedzialną migrację oraz przepływ ludzi, w tym poprzez 
implementację zaplanowanych i dobrze zarządzanych polityk migracyjnych. 

 Wprowadzić w życie zasadę specjalnego i zróżnicowanego traktowania krajów rozwijających się, w szczególności 
tych najmniej rozwiniętych, zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Handlu. 

 Zapewnić oficjalną pomoc rozwojową (Official Development Assistance) i przepływ środków finansowych, w tym 
bezpośrednie inwestycje zagraniczne do krajów najbardziej potrzebujących, w szczególności do państw najmniej 
rozwiniętych, krajów afrykańskich, małych państw wyspiarskich i tych bez dostępu do morza, zgodnie 
z krajowymi planami i programami tych krajów. 

 Do 2030 roku zmniejszyć koszty transakcyjne zagranicznych przekazów pieniężnych do mniej niż 3% 
i wyeliminować przekazy, których koszty wynoszą więcej niż 5%. 
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CEL 11: UCZYNIĆ MIASTA I OSIEDLA LUDZKIE BEZPIECZNYMI, 

STABILNYMI, ZRÓWNOWAŻONYMI ORAZ SPRZYJAJĄCYMI 

WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU 

 

 Do 2030 roku zapewnić wszystkim ludziom dostęp do odpowiednich, bezpiecznych i przystępnych cenowo 
mieszkań oraz podstawowych usług, a także poprawić warunki życia w slumsach. 

 Do 2030 roku zapewnić wszystkim ludziom dostęp do bezpiecznych, przystępnych cenowo i trwałych systemów 
transportu, podnieść poziom bezpieczeństwa na drogach, zwłaszcza poprzez rozwijanie transportu publicznego. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na potrzeby grup wrażliwych, kobiet, dzieci, osób niepełnosprawnych i osób 
starszych. 

 Do 2030 roku zwiększyć stopień inkluzji, zapewnić zrównoważoną urbanizację i partycypację w zintegrowanym 
i zrównoważonym planowaniu i gospodarowaniu osiedlami ludzkimi we wszystkich krajach. 

 Wzmocnić wysiłki na rzecz ochrony i zabezpieczenia światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. 

 Do 2030 roku znacząco zmniejszyć liczbę zgonów w wyniku katastrof naturalnych, w tym powodzi oraz 
zmniejszyć liczbę osób nimi dotkniętych; znacząco obniżyć bezpośrednie straty ekonomiczne w stosunku do 
globalnego PKB, poniesione w wyniku katastrof, skupiając się na ochronie osób ubogich i grup szczególnie 
wrażliwych. 

 Do 2030 roku obniżyć niekorzystny wskaźnik negatywnego oddziaływania miasta na środowisko per capita, 
zwracając szczególną uwagę na jakość powietrza oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi i innymi 
zanieczyszczeniami. 

 Do 2030 roku zapewnić łatwy i powszechny dostęp do bezpiecznych i inkluzyjnych terenów zielonych 
i przestrzeni publicznej, szczególnie kobietom, dzieciom, osobom starszym i osobom z niepełnosprawnością. 

 Wspierać korzystne ekonomicznie, społecznie i środowiskowo połączenia pomiędzy obszarami miejskimi, 
podmiejskimi i wiejskimi poprzez wzmocnienie krajowego i regionalnego planowania rozwoju. 

 Do 2020 roku znacząco zwiększyć liczbę miast i osiedli ludzkich korzystających z opracowań i wdrażających 
zintegrowane polityki i plany dążących do zwiększenia inkluzji i wydajności wykorzystywania zasobów, 
łagodzenia skutków i przystosowania do zmian klimatycznych, odporności na skutki katastrof. Należy rozwijać 
i wdrażać kompleksowe zarządzanie ryzykiem katastrof na wszystkich poziomach, zgodnie z Ramami Działania 
na Rzecz Ograniczania Ryzyka Katastrof na lata 2015 – 2030 (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015- 
2030). 

 Wspierać kraje najmniej rozwinięte, w tym poprzez pomoc finansową i techniczną, w budowaniu 
zrównoważonych i odpornych budynków, wykorzystując lokalne materiały. 
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CEL 12: ZAPEWNIĆ WZORCE ZRÓWNOWAŻONEJ KONSUMPCJI 

I PRODUKCJI 

 

 Wdrożyć dziesięcioletnie programy dotyczące zrównoważonej konsumpcji i produkcji dla wszystkich krajów, 
przy czym kraje rozwinięte powinny tym działaniom przewodzić, z uwzględnieniem stopnia rozwoju 
i możliwości krajów rozwijających się. 

 Do 2030 roku zapewnić zrównoważone zarządzanie i efektywne zużycie zasobów naturalnych. 

 Do 2030 roku zmniejszyć o połowę globalną ilość marnowanej żywności per capita w sprzedaży detalicznej 
i konsumpcji, zmniejszyć straty żywnościowe w procesie produkcji i dystrybucji, w tym straty powstałe podczas 
zbiorów. 

 Do 2020 roku zapewnić stabilne i ekologiczne zarządzanie chemikaliami i wszystkimi odpadami podczas ich 
całego cyklu życia, w zgodzie z ustaleniami międzynarodowymi. Znacząco zmniejszyć poziom tych substancji 
w powietrzu, wodzie i glebie, tym samym minimalizując ich negatywny wpływ na zdrowie człowieka 
i środowisko. 

 Do 2030 roku istotnie obniżyć poziom generowania odpadów poprzez prewencję, redukcję, recykling i ponowne 
użycie. 

 Zachęcać przedsiębiorstwa, w szczególności te duże i międzynarodowe, do wdrażania praktyk w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i uwzględniania informacji na ten temat w swoich cyklicznych raportach. 

 Promować praktyki w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych, zgodne z polityką i priorytetami 
krajowymi. 

 Do 2030 roku zapewnić dostęp do istotnych informacji i podnieść świadomość wszystkich ludzi na całym świecie 
w zakresie zrównoważonego rozwoju i stylu życia w zgodzie z naturą. 

 Wspierać kraje rozwijające się we wzmacnianiu ich zdolności naukowych i technologicznych dążących do 
utworzenia bardziej zrównoważonych wzorców konsumpcyjnych i produkcyjnych. 

 Rozwijać i wdrażać narzędzia monitorujące wpływ zrównoważonego rozwoju na zrównoważoną turystykę 
tworzącą miejsca pracy oraz promującą lokalną kulturę i produkty. 

 Zracjonalizować nieefektywne subwencje na paliwa kopalne, sprzyjające ich zbędnemu zużyciu, poprzez 
usunięcie nieprawidłowości rynkowych, zgodnie z uwarunkowaniami krajowymi, w tym poprzez 
restrukturyzację podatków i stopniowe wycofywanie szkodliwych dotacji tam, gdzie one występują, 
odnotowując ich wpływ na środowisko, w pełni biorąc pod uwagę specyficzne potrzeby i uwarunkowania krajów 
rozwijających się oraz minimalizować możliwy niekorzystny wpływ na ich rozwój, w sposób który chroni ubogie 
i narażone społeczności. 
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CEL 13:  PODJĄĆ PILNE DZIAŁANIA W CELU PRZECIWDZIAŁANIA 

ZMIANOM KLIMATU I ICH SKUTKOM 

 

 

 Wzmocnić zdolności adaptacyjne i odporność na zagrożenia klimatyczne i katastrofy naturalne we wszystkich 
krajach. 

 Włączyć działania na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym do krajowych polityk, strategii i planów. 

 Zwiększyć poziom edukacji oraz potencjał ludzki i instytucjonalny, podnieść poziom świadomości na temat 
łagodzenia zmian klimatycznych, adaptacji i skutków zmian klimatycznych oraz systemów wczesnego 
ostrzegania przed zagrożeniami. 

 Wywiązać się z zobowiązania państw rozwiniętych będącymi stronami Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change) do 
zmobilizowania 100 miliardów USD rocznie do 2020 roku, pochodzących z różnych źródeł, na potrzeby krajów 
rozwijających się na znaczące działania mające łagodzić skutki zmian klimatycznych, przejrzysty proces 
implementacji działań  oraz w pełni uruchomić Zielony Funduszu Klimatyczny (Green Climate Fund) poprzez jego 
jak najszybszą kapitalizację.  

 Promować mechanizmy zwiększające zdolność efektywnego planowania i zarządzania w zakresie zmian 
klimatycznych w krajach najsłabiej rozwiniętych i małych państwach wyspiarskich, w tym poprzez skupienie 
uwagi na potrzebach kobiet i młodzieży oraz lokalnych i marginalizowanych grupach społecznych. 

 

* Uznając, że Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu jest głównym międzynarodowym, 

międzyrządowym forum do negocjacji w sprawie globalnej reakcji na zmiany klimatu. 
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CEL 14: CHRONIĆ OCEANY, MORZA I ZASOBY MORSKIE ORAZ 

WYKORZYSTYWAĆ JE W SPOSÓB ZRÓWNOWAŻONY 

 

 

 Do 2025 roku zapobiegać i znacznie zmniejszyć poziom wszelkich rodzajów zanieczyszczeń morza, 
w szczególności powstałych w wyniku działalności na lądzie, w tym śmieci i odpadków żywnościowych 
zrzucanych do morza. 

 Do 2020 zarządzać i chronić morskie i przybrzeżne ekosystemy w sposób zrównoważony, tak by uniknąć 
znacznych, niekorzystnych skutków, w tym poprzez wzmocnienie ich odporności i działania na rzecz odtworzenia 
ich zasobów oraz zapewnić dobry stan i produktywność oceanów. 

 Zminimalizować skutki zakwaszenia oceanów, w tym poprzez wzmocnioną współpracę naukową na wszystkich 
szczeblach. 

 Do 2020 roku skutecznie uregulować kwestie pozyskiwania owoców morza oraz wyeliminować nadmierne 
połowy ryb, nielegalne, niezarejestrowane i nieuregulowane rybołówstwo oraz destrukcyjne praktyki połowów, 
oraz wdrożyć poparte naukowo plany zarządzania, tak by w możliwie najkrótszym czasie odbudować populację 
ryb, co najmniej do poziomu umożliwiającego maksymalny, odnawialny poziom zrównoważonych połowów, 
zgodnie charakterystyką poszczególnych gatunków. 

 Do 2020 roku objąć ochroną co najmniej 10% wybrzeży i obszarów morskich, zgodnie z krajowym 
i międzynarodowym prawem i korzystając z najlepszych źródeł informacji naukowych. 

 Do 2020 roku wyeliminować określone formy subwencji na rybołówstwo, które przyczyniają się do budowy 
nadmiernych zdolności i przełowienia ryb, wyeliminować subwencje przyczyniające się do nielegalnego, 
niezarejestrowanego i nieuregulowanego rybołówstwa; nie wprowadzać nowych subwencji tego typu, 
przyznając że skuteczne, specyficzne i zróżnicowane traktowanie krajów rozwijających się i najsłabiej 
rozwiniętych powinno być integralną częścią negocjacji dotyczących subwencji na rybołówstwo, prowadzonych 
w ramach Światowej Organizacji Handlu (World Trade Organization). 

 Do 2030 roku zwiększyć korzyści ekonomiczne dla rozwijających się państw położonych na małych wyspach 
i krajów najsłabiej rozwiniętych, płynące z wykorzystywania zasobów morskich, w tym poprzez zrównoważone 
zarządzanie rybołówstwem, akwakulturą i turystyką. 

 Poszerzać wiedzę naukową, rozwijać potencjał badawczy i przekazywać technologie morskie, uwzględniając 
Kryteria i Wytyczne Międzyrządowej Komisji Oceanograficznej w Sprawie Transferu Technologii Morskich 
(Intergovernmental Commission Criteria and Guidelines on the Transfer of Technology), aby poprawić kondycję 
oceanów i zwiększyć wpływ morskiej bioróżnorodności na rozwój krajów rozwijających się, w szczególności 
krajów rozwijających się położonych na małych wyspach i krajów najsłabiej rozwiniętych. 

 Zapewnić lokalnym rybakom łowiącym na małą skalę dostęp do rynków i zasobów morskich. 

 Zwiększyć ochronę i zrównoważone wykorzystywanie oceanów i ich zasobów poprzez wdrażanie prawa 
międzynarodowego, zgodnego z Konwencją Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza (United Nations 
Convention on the Law of the Sea - UNCLOS), która zapewnia ramy prawne odnośnie ochrony i zrównoważonego 
wykorzystania oceanów i ich zasobów, oraz zgodnego z paragrafem 158 dokumentu końcowego szczytu Rio+20 
„Przyszłość, jaką chcemy mieć”. 
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CEL 15: CHRONIĆ, PRZYWRÓCIĆ ORAZ PROMOWAĆ 

ZRÓWNOWAŻONE UŻYTKOWANIE EKOSYSTEMÓW LĄDOWYCH, 

ZRÓWNOWAŻONE GOSPODAROWANIE LASAMI, ZWALCZAĆ 

PUSTYNNIENIE, POWSTRZYMYWAĆ I ODWRACAĆ PROCES 

DEGRADACJI GLEBY ORAZ POWSTRZYMAĆ UTRATĘ 

RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ 

 

 Do 2020 roku zapewnić ochronę, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie lądowych i śródlądowych 
ekosystemów słodkiej wody oraz pozostałych ekosystemów, w szczególności lasów, terenów podmokłych 
i suchych oraz gór, zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami. 

 Do 2020 roku promować wdrażanie zrównoważonego zarządzania wszystkimi typami lasów; zahamować proces 
wylesiania, odtworzyć zniszczone lasy; znacząco zwiększyć globalny stopień zalesienia i ponownego zalesienia. 

 Do 2030 roku zwalczyć pustynnienie, odtworzyć zdegradowane obszary i gleby, w tym tereny dotknięte 
pustynnieniem, suszami i powodziami; dążyć do budowy świata, w którym nie będzie występować proces 
degradacji ziemi. 

 Do 2030 roku zapewnić ochronę ekosystemów górskich, w tym ich różnorodności biologicznej oraz zwiększyć 
korzyści z nich płynące, które są niezbędne dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. 

 Podjąć pilne i znaczące działania zmniejszające degradację naturalnych siedlisk; powstrzymać uratę 
bioróżnorodności; do 2020 roku chronić zagrożone gatunki i zapobiec ich wyginięciu. 

 Promować uczciwy i sprawiedliwy podział korzyści płynących z użytkowania zasobów genetycznych oraz 
promować właściwy dostęp do nich, zgodnie z międzynarodowymi postanowieniami. 

 Podjąć pilne działania kończące z procederem kłusownictwa i handlem chronionymi gatunkami zwierząt i roślin; 
podjąć działania zapobiegające nabywaniu i sprzedaży nielegalnych produktów dzikiej przyrody. 

 Do 2020 roku wprowadzić środki uniemożliwiające wprowadzanie nowych gatunków obcych na danym obszarze 
oraz znacząco zmniejszyć ich wpływ na ekosystemy wodne i lądowe; kontrolować lub wyeliminować wybrane 
gatunki. 

 Do 2020 roku włączyć kwestie bioróżnorodności i ekosystemów do krajowych i lokalnych  planów i sprawozdań, 
strategii redukcji ubóstwa oraz w procesy rozwojowe. 

 Mobilizować i znacząco zwiększyć środki finansowe pochodzące z różnych źródeł na ochronę i zrównoważone 
wykorzystywanie bioróżnorodności i ekosystemów. 

 Mobilizować znaczące fundusze pochodzące z różnych źródeł i szczebli na zrównoważone gospodarowanie 
lasami  oraz zapewnić krajom rozwijającym się odpowiednie bodźce sprzyjające takiemu postępowaniu, w tym 
ochronę lasów i ponowne zalesienie. 

 Wzmocnić globalne wysiłki zwalczające kłusownictwo i handel chronionymi gatunkami, w tym poprzez 
zwiększenie możliwości korzystania przez lokalne społeczności ze stabilnych źródeł utrzymania.  
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CEL 16: PROMOWAĆ POKOJOWE I INKLUZYWNE 

SPOŁECZEŃSTWA, ZAPEWNIĆ WSZYSTKIM LUDZIOM 

DOSTĘP DO WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI ORAZ 

BUDOWAĆ NA WSZYSTKICH SZCZEBLACH SKUTECZNE             

I ODPOWIEDZIALNE INSTYTUCJE, SPRZYJAJĄCE 

WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU 

 

 Znacząco zmniejszyć poziom przemocy we wszystkich formach oraz związany z nią wskaźnik śmiertelności na 
całym świecie. 

 Wyeliminować nadużycia, wykorzystywanie i handel ludźmi oraz wszelkie formy przemocy i tortur wobec dzieci. 

 Promować rządy prawa na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz zapewnić wszystkim równy dostęp do 
wymiaru sprawiedliwości. 

 Do 2030 roku znacząco zmniejszyć nielegalne przepływy finansowe i handel bronią; wzmocnić proces 
odzyskiwania i zwracania skradzionego mienia oraz zwalczać wszelkie formy przestępczości zorganizowanej. 

 Znacząco zmniejszyć poziom korupcji i łapówkarstwa we wszystkich formach. 

 Rozwijać skuteczne, odpowiedzialne i przejrzyste instytucje na wszystkich szczeblach. 

 Zapewnić elastyczny, inkluzywny, partycypacyjny i reprezentacyjny proces podejmowania decyzji na wszystkich 
szczeblach. 

 Rozszerzyć i wzmocnić udział krajów rozwijających się w światowych instytucjach międzynarodowego porządku 
prawnego. 

 Do 2030 roku zapewnić wszystkim tożsamość prawną, w tym rejestrację urodzeń. 

 Zapewnić powszechny dostęp do informacji oraz chronić podstawowe wolności, zgodnie z krajową legislacją 
i międzynarodowymi porozumieniami. 

 Wzmocnić właściwe instytucje krajowe, w tym poprzez współpracę międzynarodową oraz budować zdolności 
na wszystkich szczeblach, w szczególności w krajach rozwijających się, na rzecz zapobiegania przemocy oraz 
zwalczania terroryzmu i przestępczości. 

 Promować i egzekwować prawo niedyskryminujące nikogo oraz polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju. 
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CEL 17: WZMOCNIĆ ŚRODKI WDRAŻANIA I OŻYWIĆ GLOBALNE 

PARTNERSTWO NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

 

Finanse 

 Zwiększyć mobilizację krajowych środków, w tym poprzez międzynarodowe wsparcie na rzecz krajów 
rozwijających się, by poprawić krajową zdolność poboru podatków i innych przychodów. 

 W pełni wdrożyć zobowiązania krajów rozwiniętych do przekazania oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA), w tym 
zobowiązanie podjęte przez wiele krajów rozwiniętych do osiągniecia poziomu oficjalnej pomocy rozwojowej 
w wysokości 0,7% dochodu narodowego brutto (0,7% ODA/GNI) na rzecz krajów rozwijających się i 0,15-0,20% 
ODA/GNI dla krajów najmniej rozwiniętych; zachęca się państwa-donatorów ODA do rozważenia ustanowenia 
celu co najmniej 0,20% ODA/GNI dla krajów najmniej rozwiniętych. 

 Zmobilizować dodatkowe środki finansowe dla krajów rozwijających się z różnorodnych źródeł. 

 Pomóc krajom rozwijającym się w osiągnięciu długoterminowej zdolności do spłaty długu poprzez 
skoordynowane polityki ukierunkowane na wsparcie finansowania dłużnego, redukcję zadłużenia oraz 
restrukturyzację długu, zgodnie z warunkami krajowymi; zająć się kwestią zadłużenia zewnętrznego ubogich 
krajów o wysokim zadłużeniu by zredukować sytuacje kryzysowe pod względem zadłużenia. 

 Przyjąć i wdrożyć systemy promocji inwestycji dla krajów najsłabiej rozwiniętych. 

Technologia 

 Wzmocnić współpracę Północ-Południe i Południe-Południe oraz trójstronną, współpracę regionalną 
i międzynarodową w zakresie dostępu do nauki, technologii i innowacji; rozwinąć dzielenie się wiedzą na 
wspólnie ustalonych warunkach, w tym poprzez wzmocnioną koordynację istniejących już mechanizmów, 
w szczególności na szczeblu Narodów Zjednoczonych oraz poprzez globalny mechanizm ułatwiania dostępu do 
technologii. 

 Promować rozwój, transfer, rozpowszechnianie i rozprzestrzenianie technologii przyjaznych środowisku 
w państwach rozwijających się na korzystnych i preferencyjnych warunkach, w oparciu o wspólne uzgodnienia. 

 W pełni zoperacjonalizować  bank technologii oraz naukowe, technologiczne i innowacyjne mechanizmy 
budowania potencjału dla krajów najsłabiej rozwiniętych do 2017 roku; zwiększyć wykorzystanie technologii 
kluczowych dla rozwoju, w szczególności technologii informacyjnych i komunikacyjnych. 

Budowa potencjału 

 Zwiększyć międzynarodowe wsparcie na rzecz wdrażania efektywnej i ukierunkowanej budowy potencjału, by 
wesprzeć narodowe plany realizacji wszystkich Celów Zrównoważonego Rozwoju w krajach rozwijających się, 
w tym poprzez współpracę Północ – Południe, Południe – Południe oraz współpracę trójstronną. 

Handel 

 Promować powszechny, oparty na zasadach, otwarty, niedyskryminujący i sprawiedliwy wielostronny system 
handlowy w ramach Światowej Organizacji Handlu, w tym poprzez rezultaty negocjacji Agendy Rozwoju z Doha. 

 Znacząco zwiększyć eksport krajów rozwijających się, w szczególności mając na celu podwojenie udziału krajów 
najsłabiej rozwiniętych w globalnym eksporcie do 2020 roku. 

 Zrealizować terminowe wdrożenie bezcłowego i bezkwotowego dostępu do rynku w sposób trwały dla 
wszystkich najmniej rozwiniętych krajów, zgodnie z decyzjami Światowej Organizacji Handlu, w tym poprzez 
zapewnienie, że preferencyjne reguły pochodzenia mające zastosowanie do przywozu z krajów najsłabiej 
rozwiniętych są przejrzyste, proste i przyczyniają się do ułatwienia dostępu do rynku. 

Kwestie systemowe 

Spójność polityczno - instytucjonalna 

 Zwiększyć globalną stabilność makroekonomiczną, w tym poprzez koordynację i spójność polityk. 

 Zwiększyć spójność polityk na rzecz zrównoważonego rozwoju. 
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 Szanować przestrzeń polityczną każdego państwa i wiodącą rolę  rządów  w stworzeniu i wdrożeniu polityki na 

rzecz zrównoważonego rozwoju i eliminacji ubóstwa. 

Partnerstwa wielostronne 

 Wzmocnić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju, uzupełnione o partnerstwa wielostronne, 
które mobilizują i dzielą się wiedzą, kompetencjami, technologią i środkami finansowymi, by wspierać 
osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju we wszystkich krajach, szczególnie w tych rozwijających się. 

 Zachęcać do tworzenia i promować efektywne partnerstwa publiczne, publiczno – prywatne i z udziałem 
społeczeństwa obywatelskiego, budowane na doświadczeniu i niezbędnych strategiach partnerstwa 

Dane, monitorowanie i odpowiedzialność 

 Do 2020 roku zwiększyć wsparcie na rzecz budowy potencjału w państwach rozwijających się i położonych na 
małych wyspach by znacząco zwiększyć dostęp do aktualnych, rzetelnych danych dobrej jakości, 
uporządkowanych według dochodu, płci, wieku, rasy, pochodzenia etnicznego, statusu migracyjnego, 
niepełnosprawności, położenia geograficznego i innych charakterystyk dostosowanych do kontekstu 
narodowego. 

 Rozwijać istniejące inicjatywy opracować wskaźnik pomiaru postępu w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, 
który będzie uzupełnieniem dla produktu krajowego brutto  oraz wspierać budowę potencjału statystycznego 
w państwach rozwijających się. 
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8.3 MATERIAŁY DODATKOWE #3  

8.3.1 Dodatkowe działania dla Tematu I 

Tytuł Włącz się w różnorodność! 

Wiek 13/ 15 lat 

Czas Ok. 60 min  

Materiały Tablica, papier, długopis  

Charakterystyka przestrzeni Ruchome stoły, ruchome krzesła i przestrzeń do tworzenia grup 

Cel 

 Zdobycie informacji o miastach sprzyjających włączeniu społecznemu; 

 Zastanowienie się nad specjalnymi potrzebami i jak zapewnić obywatelom 
wszystkie usługi, do których są uprawnieni 

 Podniesienie świadomości, że różnorodność kulturowa jest wszędzie wokół 

nas w mieście (poprzez jedzenie, ubrania, muzykę, sklepy itp.) i że ta 

różnorodność jest siłą, którą musimy chronić. 

Słowa kluczowe  Różnorodność; włączenie społeczne; międzykulturowość 

OPIS 

Ćwiczenie 1 (25min) 

WŁĄCZAJĄCE SPOŁECZNOŚCI 

1. W grupach uczniowie odpowiadają na pytanie: „Czym jest społeczność włączająca?” a następnie dzielą się 

swoimi pomysłami na posiedzeniu plenarnym. 

 

Społeczność włączająca została zdefiniowana jako ta, która promuje wzrost z równością. „Jest to miejsce, w którym 

każdy, bez względu na środki ekonomiczne, płeć, rasę, pochodzenie etniczne lub religię, jest uprawniony do pełnego 

uczestnictwa w społecznych, ekonomicznych i politycznych możliwościach, jakie miasta mają do zaoferowania” (UN-

Habitat 2001). Społeczność sprzyjająca włączaniu tworzy „bezpieczne, nadające się do zamieszkania środowisko 

z niedrogim i sprawiedliwym dostępem do usług miejskich (zaopatrzenie w wodę, urządzenia sanitarne, 

gospodarowanie odpadami stałymi, mieszkalnictwo, i urządzenia transportowe), usług socjalnych (zdrowie, edukacja, 

kultura i przestrzeń publiczna) i możliwości utrzymania dla wszystkich mieszkańców miasta i innych użytkowników 

w celu promowania optymalnego rozwoju kapitału ludzkiego i zapewniam poszanowanie godności ludzkiej i równości” 

(Na podstawie Asian Development Bank, 2017). 

 

2. Poproś uczniów, aby wcielili się w rolę architektów i zaprojektowali miasto włączające, w 10 minut, biorąc pod 
uwagę miejsca - szkołę, ogrody, szpitale, ratusz, przestrzenie wiary (kościoły, ...) -, ludzi - dzieci, młodzież i osoby 
starsze z i bez problemów fizycznych i problemów ze zdrowiem psychicznym, mających różne kultury, inną 
orientację seksualną,… - i obszary interwencji - ubóstwo, głód, prawa, środowisko,… 

3. Poproś niektórych uczniów, aby udostępnili swoje rysunki i pokazali, w jaki sposób ich miasta są włączające. 

 

Ćwiczenie 2 (15min) 

SPOŁECZNE CO? 

Napisz „Włączenie społeczne” na Tablicy lub na flipcharcie i zaproponuj burzę mózgów na temat tego, co to znaczy: 

pomysłów, projektów, problemów, które przychodzą na myśl uczniom, gdy myślą o tych słowach. 

 

Włączenie społeczne to „proces, który zapewnia osobom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym 

możliwości i zasobów niezbędnych do pełnego uczestnictwa w życiu gospodarczym, społecznym, politycznym 
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i kulturalnym oraz do korzystania ze standardu życia uznanego za normalny w społeczeństwie w któreym żyją ” (…). 

„Zapewnia, że grupy  i osoby szczególnie wrażliwe, mają większy udział w podejmowaniu decyzji, które mają wpływ na 

ich życie i że mają dostęp do swoich podstawowych praw” (Unia Europejska, 2010). 

 
Ćwiczenie 3 (20min) 

RÓŻNORODNOŚĆ W MIEŚCIE 

1. Wyjaśnij uczniom, żeby zastanowili się nad różnymi miejscami i sytuacjami, w których obserwujemy różnorodność 
w mieście w życiu codziennym. 
2. Poproś, aby zebrali się w małych grupach (po 3 lub 4 osoby) i zastanowili się nad swoim codziennym życiem, co 
jedzą, jakiego rodzaju ubrania noszą, nad rodzajem muzyki, której słuchają, sklepów, które odwiedzają, filmami, 
które oglądają itp. 
3. Daj im papier, na którym mogą narysować, zapisać wszystko, co odzwierciedla różnorodność w ich codziennym 
życiu. Mogą rysować postacie, budynki, sklepy, jedzenie, ubrania, warzywa, muzykę… 
4. Zaczep różne rysunki na ścianie, aby uczniowie mieli okazję przyjrzeć się produkcji innych.  

DYSKUSJA 

Podziel klasę na dwie grupy, z których jedną poproś o zbadanie istniejących lokalnych programów politycznych 

promujących Włączenie społeczne i wsparcie dla osób z problemami z narkotykami, alkoholem i zdrowiem 

psychicznym, a drugą o zbadanie instytucji udzielających wsparcia na poziomie lokalnym dla tego rodzaju 

problemów. Po zebraniu informacji grupy dzielą się wynikami ze wszystkimi klasami. Promuj krytyczne myślenie, 

zachęcając do debaty wokół pytania: biorąc pod uwagę istniejące potrzeby, czy te programy są wystarczające? 

Pomóż klasie zidentyfikować rodzaje działań, którymi mogą promować te kwestie (kampanie, pisanie listów do 

polityków, podpisywanie petycji, uczestnictwo w stowarzyszeniu…). Poproś uczniów aby wybierali jeden temat 

i jedną akcję (przykład: pisanie listu do burmistrza miasta z prośbą o większe wsparcie dla osób bezdomnych) 

wdrożyli go w społeczności. 

Podobało Ci się Ćwiczenie? Jakie są mocne strony różnorodności kulturowej? Gdzie w Twoim mieście stoi 

różnorodność kulturowa? Czy myślałeś o tym wcześniej? Jakie innowacje lub działania mogłyby poprawić 

reprezentację i interakcje między różnymi społecznościami? 

SUGESTIE 

• Poproś uczniów o zrobienie zdjęć symboli różnorodności kulturowej w ich mieście. Daj im miejsce podczas 
kolejnych zajęć, aby mogli pokazać swoje zdjęcia. 
• Możecie stworzyć fotomontaż, który uczniowie mogą udostępnić na platformie Soci@LL innym studentom 
z Europy. 
• Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie / stworzyli akcję w celu wspierania dialogu i połączeń między różnymi 
kulturami w ich mieście. 
• Jeśli znasz stowarzyszenia promujące międzykulturowość, możesz zaprosić ich do rozmowy na temat ich pracy. 

REFERENCJE 

Zaadaptowano z Azjatyckiego Banku Rozwoju ( dostęp: https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-
document/223096/enabling-inclusive-cities.pdf) 
Włączenie społeczne, European Union (dostęp: 
http://ec.europa.eu/employment_social/esf/docs/sf_social_inclusion_en.pdf) 
 

https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/223096/enabling-inclusive-cities.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/223096/enabling-inclusive-cities.pdf
http://ec.europa.eu/employment_social/esf/docs/sf_social_inclusion_en.pdf
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8.4 MATERIAŁY DODATKOWE #4  

8.4.1 Dodatkowe działania dla Tematu II  
 

Tytuł Stereotypy i uprzedzenia jako bariery dla  kulturowej różnorodności 

Wiek 13/ 15 lat 

Czas 70 minut 

Materiały 

Tablica, papier, długopis, taśma klejąca, przykłady działania „Kulturowy” 

(Załącznik 1); formularz do wypełnienia Ćwiczenia „Eurorail” (patrz Załącznik 2) 

oraz załącznik 3 i 4; materiały z recyklingu, klej, drut, papier, kredki, markery 

i opaska na oczy 

Charakterystyka przestrzeni Ruchome stoły, ruchome krzesła i przestrzeń do tworzenia grup 

Cel 

• wprowadzenie tematu poprzez refleksję nad różnymi kulturami 

i mniejszościami i ich postrzeganiem; 

• współpraca z reprezentacją grup mniejszościowych, konfrontowanie różnych 

wartości i stereotypów uczestników; 

• zrozumienie funkcjonowania stereotypów, zastanowienie się nad ich 

wpływem na społeczeństwo wielokulturowe; 

• podnoszenie świadomości wśród młodzieży na temat znaczenia miasta 

sprzyjającego włączaniu społecznemu, szczególnie w zakresie zaspokajania 

potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Słowa kluczowe  Uprzedzenia, Stereotypy, Kulturowa różnorodność 

OPIS 

Ćwiczenie 1 (20min) 

BUDOWANIE DOMU 

1. Podziel uczniów na 4 lub 5 grup i poproś ich o wykonanie domu z materiałów z recyklingu, kleju i drutu (udostępnij 
dokładnie taką samą ilość i rodzaj materiałów wszystkim grupom). Wyjaśnij, że w każdej grupie muszą być 3 osoby 
z tymi warunkami: jedna z zasłoniętymi oczami, druga z założonymi rękami, a inna nie może mówić. Zaproś jednego 
lub dwóch uczniów, aby znaleźli się poza grupami i działali jako obserwatorzy. Daj 10 minut na budowę domu. 

2. Poproś obserwatorów, aby podzielili się swoją opinią na temat tego, jak koledzy z fizycznymi problemami byli lub 

nie byli włączani do każdej grupy. 

 

Ćwiczenie 2 (20min) 

“KULTUROWY” 

1. Poproś uczniów o utworzenie zespołów od 4 do 6 osobowych. 

2. Powiedz zespołom, aby zebrały kilka arkuszy papieru (prawdopodobnie poddanych recyklingowi), ołówek 
i znalazły miejsce do siedzenia, tak, aby były lekko odizolowane od siebie. 

3. Daj każdej grupie zestaw kart ze słowami z listy z Załącznika 1, aby zgadywali i wyjaśnij, że mogą czytać karty tylko 
w ustalonym czasie i tylko wtedy, gdy prowadzący każe grupom rozpocząć. Możesz podać kilka słów wspólnych dla 
różnych grup. Następnie uczniowie będą mogli porównać różne interpretacje tego samego słowa. 
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4. Zasady: Powiedz uczniom, aby wybrali pierwszego przedstawiciela, który narysuje słowo, podczas gdy pozostali 
członkowie zespołu spróbują je odgadnąć. Mogą rysować tylko obrazki; nie można używać liczb ani słów. Nie wolno 
mówić, oprócz potwierdzenia poprawnej odpowiedzi. Reszta zespołu może jedynie zgadywać, nie może zadawać 
pytań. Ważne jest, aby grupa mogła sama przeprowadzić to ćwiczenie i nie oceniać tego, co narysują. Takie podejście 
będzie przydatne w procesie podsumowania. 

5. Po prawidłowym odgadnięciu słowa, poproś zespół o wybranie innego członka, który będzie rysować. Nowa osoba 
rysująca patrzy na następną kartę. Pamiętaj, że uczniowie uważający się za śłabo rysujące mogą myśleć, że będzie to 
dla nich trudne. Zapewnij ich, że nie szukasz dzieł sztuki. Zachęcaj wszystkich do spróbowania bycia rysownikiem. 
Prostota jest kluczem: upraszczaj! 

6. Poproś rysownika, po każdej rundzie, o napisanie na rysunku, czy zgadli, czy nie, jakie było słowo. 

7. Na koniec gry, poproś zespoły, aby przypięły swoje rysunki, aby można było porównać różne interpretacje tych 

słów. Przedyskutuj, dlaczego zdecydowali się narysować określone słowo właśnie w ten sposób. 

 

To ćwiczenie prawdopodobnie wywoła najbardziej bezpośrednie i uogólnione stereotypy dotyczące innych ludzi, 

w tym cudzoziemców i mniejszości. Jest bardzo kreatywne i daje dużo zabawy. Jednak bardzo ważne jest, aby 

Ćwiczenie nie zatrzymało się na rysunkach, ale promowało refleksję nad ryzykiem związanym ze stereotypami, 

a zwłaszcza skąd czerpiemy nasze obrazy (odzwierciedlające nasze stereotypy). Każdy potrzebuje stereotypów, aby 

móc odnosić się do środowiska i otaczających nas ludzi. Wszyscy mamy i nosimy stereotypy, jest to nie tylko 

nieuniknione, ale także konieczne. Dlatego należy unikać wszelkich osądów dotyczących stereotypów uczestników. 

Ocena i dyskusja, którą powinieneś/powinnać promować, polega na tym, że musimy mieć świadomość, że stereotypy 

po prostu są: wyobrażeniami i założeniami, które często mają niewiele wspólnego z rzeczywistością. Świadomość 

stereotypów i związanych z nimi zagrożeń, jest najlepszym sposobem zapobiegania uprzedzeniom, które prowadzą do 

dyskryminacji. Weź pod uwagę, że dekonstruowanie stereotypów samo w sobie jest lekcją i należy się z nimi obchodzić, 

tak, aby, jak już powiedziano, unikać wzmacniania stereotypów. 

 

Ćwiczenie 3 (30min) 

“EURORAIL À LA CARTE” 

1. Rozdaj kopie arkusza Ćwiczenie każdemu uczniowi (patrz Załącznik 2, formularz indywidualny). 

2. Opisz krótko scenariusz i poproś uczniów o przeczytanie charakterystyki ludzi. 

3. Poproś uczniów, aby indywidualnie wybrali trzy pierwsze osoby, z którymi najbardziej chcieliby zostać, i tych, 
z którymi chcieliby najmniej pozostać. Daj im na to 7 minut. 

4. Następnie stwórz grupy po 4-5 osób i daj im papier dedykowany grupom (patrz Aneks 2, formularz grupy). 

5. Poproś ich o podzielenie się wyborami i omówieniem powoów, które doprowadziły do ich decyzji. Następnie 
poproś uczniów, aby spróbowali dojść do porozumienia w sprawie wspólnej listy trzech najbardziej 
uprzywilejowanych i trzech najmniej uprzywilejowanych towarzyszy. Daj im na tę część Ćwiczenia 12 minut. 

6. Na podsumowaniu każda grupa prezentuje swoje wnioski. Omów główne czynniki, które determinowały ich 

decyzje jako osoby i jako grupy. Promuj refleksję. Celem uczestników jest refleksja nad uprzedzeniami związanymi ze 

stereotypami. 

DYSKUSJA 

Ćwiczenie 1 

• Jak poszła praca? 

• Jak czułeś się fizycznie niezdolny do robienia tego samego, co koledzy? 

• W jaki sposób osoby niepełnosprawne zostały zintegrowane przez grupę (czy nie były)? 

Ćwiczenie 3 

• Jak płeć / orientacja seksualna / religia / zawód / stan zdrowia może zdefiniować osobę? 

• Czy dana osoba jest „lepsza” lub „gorsza” w zależności od wyżej wymienionych czynników? 
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• Czy nasze pochodzenie (doświadczenia, wiedza…) wpływa na nasze postrzeganie innych? 

Czy podobały ci się zajęcia? Co ci się najbardziej podobało? Jak narysowałeś rysunek? Dlaczego wybrałeś lub nie 

określone słowa? Kogo dotyczą stereotypy? Pomyśl o swoim mieście, w szczególności jakie są konsekwencje 

stereotypów i uprzedzeń dla różnorodności kulturowej? Jakie są zagrożenia braku różnorodności kulturowej 

w mieście? 

SUGESTIE 

 Po tej dyskusji, możesz zilustrować proces prowadzący od reprezentacji do dyskryminacji, Piramidą nienawiści 
(patrz Załącznik 3) i mechanizmem segregacji (patrz Załącznik 4). 

 Uczniowie mogą zebrać przykłady w swoim kontekście (szkoła, stowarzyszenie, ich miasto itp.), które 
rozpowszechniają stereotypy (obrazy, gazety, filmy itp.). Zaproponuj, aby przesłali na platformę wybrane 
wytwory swojej pracy z komentarzem / pozytywną wiadomością, aby walczyć ze stereotypami 
rozpowszechnianymi przez media. Kto najbardziej cierpi przez te uprzedzenia i stereotypy? 

REFERENCJE 

Ćwiczenie Budowa domu jest inspirowane podręcznikiem “Global How? Facilitating Global Learning – A Trainer`s 

Manual” (str. 62) (dostęp http://aidglobal.org/userfiles/FINAL_PODRĘCZNIK_global_how_2pWieks_online-

reading.pdf) 

Działania 2 i 3 zostały zaadaptowane z pakietu edukacyjnego “All different, all equal” of the Council of Europe. 

http://www.eycb.coe.int/edupack/ 

 

  

http://aidglobal.org/userfiles/FINAL_Manual_global_how_2pages_online-reading.pdf
http://aidglobal.org/userfiles/FINAL_Manual_global_how_2pages_online-reading.pdf
http://www.eycb.coe.int/edupack/
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8.5 MATERIAŁY DODATKOWE #5  

8.5.1 Dodatkowe działania dla Tematu III  
 

Tytuł Partycypuję! 

Wiek 13/ 15 lat 

Czas 90 min. 

Materiały 

Komputer, pokaz danych, głośniki, czysty papier (ewentualnie poddany 

recyklingowi), długopisy, flipchart, naklejki, zdjęcia do Ćwiczenia „Drabina 

partycypacji” (Załącznik 1) i karty do Ćwiczenia „Zgromadzenie partycypacyjne” 

(Załącznik 2) 

Charakterystyka przestrzeni Ruchome stoły, ruchome krzesła i przestrzeń do tworzenia grup 

Cel 

• poznanie różnych poziomów partycypcji; 
• zastanowienie się nad tym, czym jest partycypacja; 
• podnoszenie świadomości na temat znaczenia włączania głosu młodych ludzi 

w politykę i działania. 

Słowa kluczowe • partycypacja obywatelska; demokracja; Prawa człowieka 

OPIS 

Ćwiczenie 1 (15min) 

PARTCYCYPACJA TO… 
1. Poproś każdego ucznia, aby napisał na małym papierze, co to znaczy uczestniczyć w społeczeństwie. 
2. Połącz uczniów w pary żeby przedyskutowali, co oznacza dla nich udział w społeczeństwie. Obie osoby zapisują 
nowy pomysł w innym papierze. 
3. Połącz 2 pary (grupy po 4) i poproś o wykonanie tego samego ćwiczenia. 
4. Poproś grupy o przedstawienie definicji / pomysłów wszystkim uczestnikom. 
5. Podsumuj wspólne idee i zaprezentuj definicję partycypacji zgodnie z Europejską kartą partycypacji młodych ludzi 

w życiu lokalnym i regionalnym (the European Charter on the Participation of Young People in Local i Regional Life 

2003): 

 
„Aktywny udział młodych ludzi w podejmowaniu decyzji i działaniach na szczeblu lokalnym i regionalnym jest 

niezbędny, jeśli chcemy budować bardziej demokratyczne, integracyjne i dobrze prosperujące społeczeństwa. Udział 

w życiu demokratycznym każdej społeczności, to coś więcej, niż głosowanie lub kandydowanie w wyborach, chociaż 

są to ważne elementy: partycypacja i aktywne obywatelstwo polega na posiadaniu prawa, środków, przestrzeni 

i okazji, w razie potrzeby wsparcie udziału w decyzjach i wpływanie na nie, angażowanie się w działania, które 

przyczyniają się do budowania lepszego społeczeństwa”. 

 

Ćwiczenie 2 (15min) 

DEMOCRATYCZNE SZKOŁY? 

Zapytaj uczniów, czy uważają, że uczestniczą w polityce szkolnej, a jeśli tak, to niech określą obszary uczestnictwa. 

Odpowiedzi można sporządzić w tabeli, która usystematyzuje omawiane informacje. Możliwe odpowiedzi są poniżej: 
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Szkoła 

Klasa Rada klasy Dyrektor szkoły Inni 

Projekty 

Włączenie opinii 

przewodniczącej/przewodniczącego 

klasy / sugestie do decyzji klasy 

Spotkania z dyrektorem 

szkoły 
… 

 

 Promuj refleksję na temat obecnego poziomu uczestnictwa uczniów i tego, w jaki sposób mogą wyrazić swoje 
opinie. 
 

Ćwiczenie 3 (15min) 

DRABINA PARTYCYPACJI 

Wyjaśnij krótko model drabiny partycypacji dzieci (autorstwa Rogera Harta, dostosowany do kontekstu 

młodzieżowego) wcześniej narysowany na flipcharcie lub wydrukowany w A3 (patrz zdjęcie w załączniku 5). 

 

I. Manipulacja 
Dorośli wykorzystują młodych ludzi do umocnienia przyczyny i udają, że przyczyną jest młoda osoba. 
II. Dekoracja 
Młodzi ludzie są przyzwyczajeni do wzmocnienia przyczyny, chociaż dorośli nie udają, że przyczyną jest młoda 
osoba. 
III. Tokenizm 
Wydaje się, że młodzi ludzie mają głos, ale w rzeczywistości mają niewielki lub żaden wybór, co do tego, co robią 
i jak uczestniczą. 
IV. Przypisany, ale poinformowany 
Młodzi ludzie mają określoną rolę, którą poinformowałem o tym, dlaczego i dlaczego są zaangażowani. 
V. Skonsultowany i poinformowany 
Młodzi ludzie są konsultowani w projektach inicjowanych przez dorosłych. Młodzi ludzie są informowani o tym, 
jak ich wkład zostanie wykorzystany w wynikach decyzji podjętych przez dorosłych. 
VI. Prowadzone przez dorosłych decyzje są dzielone z młodymi ludźmi 
Dorośli inicjują projekty, ale podejmowanie decyzji jest dzielone z młodymi ludźmi. 
VII. Wyreżyserowane przez młodych ludzi 
Młodzi ludzie inicjują i kierują projektem. Rola osoby dorosłej jest wspierająca jako motywatora / mentora. 
VIII Młody człowiek podejmuje wspólne decyzje z dorosłymi 
Młodzi ludzie inicjują projekty, a podejmowanie decyzji jest dzielone między młodych ludzi i dorosłych. Projekty 

te wzmacniają możliwości młodych ludzi, a jednocześnie umożliwiają im dostęp i uczenie się na podstawie 

doświadczeń życiowych i wiedzy dorosłych ”(Europejskie włączenie społeczne mniejszości, 2016). 

 

• Pamiętasz poprzednie Ćwiczenie „Demokratyczne szkoły?” Poproś uczniów, aby określili, na jakim poziomie Drabiny 
partycypacji uważają, że są zaangażowani w politykę / działania szkoły. Poproś, aby podzielili się swoimi pomysłami 
i zapisali na flipcharcie poziom uczestnictwa, na jakim chcieliby być. 
 

Ćwiczenie 4 (10min) 

Rozłóż na podłodze obraz każdego z poniższych przykładów partycypacji w społeczeństwie. Poproś uczniów, aby 
obejrzeli zdjęcia i wybrali ten, z którymi czują się bardziej związani. Poproś ich, aby podzielili się swoimi 
przemyśleniami na temat wybranego obrazu. 

 

Przykłady form uczestnictwa 

Podpisanie petycji 

Promowanie w szkole debaty na określony temat 
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Działanie w grupie Teatru Uciśnionych  

Głosowanie 

Udział w miejskim zgromadzeniu obywatelskim 

Dołączenie do partii politycznej 

Dołączenie do społecznej lub sportowej organizacji non-profit 

Rozpowszechnianie spraw społecznych w sieciach społecznościowych 

Promowanie flash mobu na temat konkretnego problemu 

Pisanie listu do firmy lub rządu, gdy dzieje się coś przeciwko prawom człowieka lub 

na inny temat 

Udział w pacyficznej manifestacji publicznej 

 

Ćwiczenie 5 (35min) 

ZESPÓŁ UCZESTNICTWA 
1. Podziel klasę na 5 następujących grup: każda z nich przedstawia postać zawartą w Załączniku 6. Proszę weź pod 
uwagę, że role można zmieniać zgodnie z własnymi preferencjami. Na przykład możesz wybrać burmistrza i tak dalej. 
2. Daj każdej grupie kartę ze swoją postacią i zaprezentuj następującą sytuację: 

 

„Stefan, Maria, Marian, Zuza i Piotr zostali wybrani do reprezentowania swoich stowarzyszeń/ podmiotów na 

spotkaniu gminy na temat lokalnych polityk społecznych. Prezydent miasta ogłosił program 50 milionów euro na 

promocję włączenia społecznego. Poprosił o ich opinię na temat środków, które ich zdaniem powinny zostać 

wdrożone/ wzmocnione w gminie, aby zaspokoić potrzeby najbardziej wrażliwych grup społeczeństwa i jakie środki 

należy przeznaczyć na każdy z tych środków. ” 

 

1. Poproś grupy o zastanowienie się, jakie środki zaproponują do promowania włączania społecznego i żeby określili 
jakie kwoty (z 50 milionów) potrzebują na te środki. 
2. Zaproś ich, jedną grupę naraz, do podzielenia się swoimi pomysłami i potrzebnymi pieniędzmi, ale najpierw muszą 
sami zaprezentować się, mówiąc, kim są, gdzie się zgłaszają/ pracują i opowiedzieć o wyzwaniach, przed którymi 
stanęli (każda grupa wybiera reprezentantów). 
3. Facylitator podsumowuje pomysły na tablicy lub na flipcharcie i zbiera wszystkie proponowane wartości, działając 

jako burmistrz miasta. Jeśli kwota jest wyższa niż 50 milionów euro, poproś grupy o dostosowanie środków, aby 

osiągnąć 50 milionów euro. 

 

Ułatw debatę w celu promowania współpracy między wszystkimi grupami i osiągnięcia wspólnego wniosku w sprawie 
głównych środków i dystrybucji pieniędzy. Stwórz odpowiednią atmosferę do odgrywania ról, ustaw stoły i krzesła 
w formacie „U”, używając rekwizytów itp. 
 
Promuj refleksję na temat odgrywania ról, zapytaj: 

 Co czułeś/czułaś, przyjmując rolę swojej postaci? 

 Czy odwoływałeś/aś się do prawdziwych przypadków ludzi, których znasz? 

DYSKUSJA 

Najpierw zapytaj uczniów o to, co się wydarzyło i co sądzą o Ćwiczeniu. Następnie porozmawiajcie o poruszonych 
problemach i tym, czego się nauczyli. 

 
• Czy uważasz, że partycypacja jest ważna? 
• Czy chcesz uczestniczyć w wyższym poziomie, niż ten na którym obecnie się znajdujesz? 

SUGESTIE 
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 Ćwiczenie “Drabina partycypacji”:  

i invite to place those TEMATs near the step of the ladder they would like to be involved in terms of participation 

(example: Inclusion of refugees – step number 7).  

Share thoughts i opinions. 

Uzupełnij Ćwiczenie i daj każdemu uczniowi naklejki z różnymi zagadnieniami: „Ubóstwo”, „Głód”, 
„Zdrowie”, „Włączenie uchodźców”, „Środowisko”, „Równość płci”, „Prawa człowieka i pokój”. Poproś, aby wybrali 2 
spośród zagadnień, które są dla nich najważniejsze. Zaproś do umieszczenia zagadnień w pobliżu etapu drabiny, 
w której chcieliby uczestniczyć, pod względem uczestnictwa (przykład: włączenie uchodźców - krok nr 7). 
Podziel się przemyśleniami i opiniami. 

REFERENCJE 

 European Charter on the Participation of Young People in Local i Regional Life (2003) (dostęp  

 https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-

1510/Revised%20European%20Charter%20on%20the%20Participation%20of%20YP.pdf) 

 European Minority Social Inclusion (2016) (dostęp 

https://minorityinclusion.files.wordpress.com/2016/02/roger-hart_s-ladder-of-young-people_s-

participation.pdf) 

 

  

https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-1510/Revised%20European%20Charter%20on%20the%20Participation%20of%20YP.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-1510/Revised%20European%20Charter%20on%20the%20Participation%20of%20YP.pdf
https://minorityinclusion.files.wordpress.com/2016/02/roger-hart_s-ladder-of-young-people_s-participation.pdf
https://minorityinclusion.files.wordpress.com/2016/02/roger-hart_s-ladder-of-young-people_s-participation.pdf
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9 ZASOBY MULTIMEDIALNE 
 

Istnieje siedem prezentacji PowerPoint, po jednej na rozdział, w celu wsparcia nauczycieli podczas 

wdrażania. Te zasoby są dostępne na platformie SOCI@LL (https://lab-social.eu/). 

 

 

https://lab-social.eu/


 

 
 

Soci@ll zatwierdzono w ramach naboru eacea/07/2017 - akcja 3: wsparcie w reformowaniu polityk (integracja społeczna 
poprzez edukację, szkolenia i młodzież). Projekt  (592254-epp-1-2017-1-pt-eppka3-ipi-soc-in) został zrealizowany przy 
wsparciu finansowym komisji europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i komisja europejska nie 
ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.  

         


