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JAK KORZYSTAĆ Z PODRĘCZNIKA 
 

NOWY TEMAT 

 

 Przedstawia cel 
ogólny każdego 
tematu 

 Podsumowanie 
przedstawiające 
rozdziały danego 
tematu 

 Wizualizacja 
relacji pomiędzy 
pojęciami 
analizowanymi 
w każdym 
rozdziale  

 

  

DIAGNOZOWANIE WIEDZY I EWALUACJA KSZTAŁTUJĄCA (KARTY EWALUACJI) 

 

 

 Każdy rozdział 
zaczyna się od 
Ewaluacji 
diagnozującej 
wiedzy posiadanej 
przez uczniów na 
omawiany temat 

 Ewaluacja 
kształtująca, która 
zamyka każdy 
rozdział, pokazuje 
czego uczniowie 
nauczyli się na 
omawiany temat 
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NOWY ROZDZIAŁ 

 

 

 Przedstawienie 
rozdziału 
i proponowany 
plan nauki 
(podzielony na 
kluczowe 
pytania, cele 
i pojęcia)  

 Inspirujące 
historie, fakty 
i pytania 
badawcze 
zachęcają do 
dyskusji na 
omawiany temat  

 

  
 

POZNAWANIE, UCZENIE SIĘ, REFLEKSJA  

 

 Omówienie 
tematu, 
w oparciu 
o pytania 
kluczowe i cele  

 Definicje pojęć 

 Ćwiczenia 
związane z treścią 
rozdziału, które 
zachęcają do 
refleksji  
 

  



 

 
 

iv 

SCHEMATY I SYNTEZY 

 

 

 Kluczowe pojęcia 
przedstawione są 
również w formie 
schematów i syntez  
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PODSUMOWANIE WIEDZY I MYŚLENIE KRYTYCZNE 

 

 Usystematyzowanie 
treści 
i podkreślenie 
kluczowych pojęć 

 Zachęta do 
krytycznego 
myślenia w formie 
ćwiczenia, które 
odnosi się do 
różnych elementów 
rozdziału  
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TEMAT I 

BUDOWANIE WŁASNEJ 

TOŻSAMOŚCI 

Rozdział 1 

Socjalizacja i tożsamość kulturowa 

Rozdział 2 

Międzykulturowość 
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CEL OGÓLNY 
Zrozumienie złożoności ludzi jako istot głęboko kulturowych.  

 

ABSTRAKT 
Jesteśmy częścią kolektywu, w którym budujemy swoją tożsamość jako jednostki i jako istoty społeczne. 

Jednakże ja, Ty i wszyscy wokoło nas nie jesteśmy jedynie świadkami procesu akulturacji i socjalizacji. Jesteśmy 

aktywnymi uczestnikami w nabywaniu i przekształcaniu naszej kultury. Jesteśmy też sprawcami i pośrednikami 

socjalizacji, a nasze różnice i podobieństwa składają się na to wielkie bogactwo i różnorodność, które cechują 

ludzkość. W międzykulturowym świecie, stajemy się pełnymi obywatelami dopiero wtedy, gdy rozumiemy, 

szanujemy i cenimy nasze różnice. Rozwijane przez nas kompetencje międzykulturowe są zatem kluczowe dla 

życia i funkcjonowania w społeczeństwie, wspierając i promując poczucie przynależności.  

 

MAPA KONCEPCYJNA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
BUDOWANIE 
TOŻSAMOSCI

Socjalizacja 
i tożsamość 
kulturowa

Kultura 
i wzroce 

kulturowe

Socjalizacja 
i indywiduacja

Pierwotna 
i wtórna 

socjalizacja 

Międzykulturowość Akulturyzacja 

Dialog 
międzykultu

rowy

Kompetencje 
międzykulturowe
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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  

C. normami 

D. obyczajami 

EWALUACJA 

DIAGNOSTYCZNA 
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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 

 

  

*Klucz: 2-C; 3-D; 4-D, 5-B; 6-C; 7-

B; 8-A; 9-D; 10-A 
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ROZDZIAŁ 1 

SOCJALIZACJA I TOŻSAMOŚĆ KULTUROWA 
 

PLAN NAUKI 

 

KLUCZOWE PYTANIA  CELE  POJĘCIA 

     

CZYM JEST KULTURA? 

 
 Poznanie definicji kultury i wzorców 

kulturowych  

  Kultura 

 Wzorce 
kulturowe 

     

JAK BUDUJEMY SIEBIE JAKO JEDNOSTKI 
SPOŁECZNO-KULTUROWE?  

  Określenie znaczenia procesu 
socjalizacji  

 Rozróżnienie socjalizacji pierwotnej  
i wtórnej  

 Określenie konsekwencji 
wykluczenia społecznego dla 
procesu rozwoju 

 

 Indywiduacja 

 Socjalizacja 

  



 

 
  

6 

KALENYA NTAIYA (1)  

<< Tak jak w przypadku większości Maasaiskich 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?  

 

IN
SP

IR
U
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E 
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TO

R
IE

  

https://www.nationalgeographic.com/news/2016/09/kakenya-ntaiya-explorer-moments/
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CZYM JEST KULTURA? 

 

CEL: POZNANIE DEFINICJI WZORCA KULTUROWEGO 

 

Jako gatunek, ludzie niezaprzeczalnie posiadają ważną cechę, którą jest zdolność przystosowywania się- 

potrafią dostosować się do różnych warunków, przekształcać i zmieniać się. Jak to robimy? Po części ze 

względu na nasze cechy genetyczne i możliwości naszego mózgu, ale przede wszystkim dlatego, że jesteśmy 

istotami kulturowymi.  

Obecna we wszystkich społeczeństwach, kultura oznacza system wierzeń i wartości, wiedzy i znaczeń, 

zwyczajów i praktyk, podzielanych przez członków danej społeczności i przekazywanych z pokolenia na 

pokolenie. Ten zestaw społecznie nabywanych elementów, które również obejmują wspólną historię i język, 

różni nas od innych zwierząt i pozwala nam zachowywać jedność i zróżnicowanie równocześnie. To właśnie 

te elementy umożliwiają nam społeczną organizację i ułatwiają nam adaptację.  

Są one odzwierciedlone w naszych zwyczajach i sposobach wrażania się oraz wpływają na to co uważamy za 

akceptowalne i pożądane na poziomie osobistym, rodzinnym i społecznym.  

 

Które z tych słów kojarzy Ci się z kulturą (wybierz 5)? 

jedzenie, filmy, ubrania, literatura, religia, wygląd zewnętrzny, tożsamość, język, sztuka, 

wartości, styl życia, społeczność  

 

Definicje pojęć  

KULTURA Sposób życia wynikający z interakcji społecznych, w skład, którego 
wychodzą postawy, wartości, normy, wierzenia, wiedza, zwyczaje, 
przedmioty itd. Nabywany po urodzeniu i przekazywany 
z pokolenia na pokolenie.  

 

Dorastając w danej kulturze poznajemy jej normy. Przyswajamy te nauki, stają się one 

częścią nas i korzystamy z nich w codziennym życiu, nawet nie zdając sobie z tego 

sprawy. Tym samym, każdy z nas odgrywa ważną rolę w przekazywaniu naszej kultury. 

Nie jesteśmy jednak tylko odbiorcami wzorców kulturowych. Interpretujemy, 

odtwarzamy i budujemy nasze środowisko społeczne, a co za tym idzie, jesteśmy 

twórcami kultury.  

Wzorce kulturowe wpływają na tworzenie znaczeń, dają nam punkt odniesienia oraz 

kierują naszymi relacjami i działaniami w kontekście społecznym.  

 

Definicje pojęć 

WZROCE 
KULTUROWE 

Własny i charakterystyczny sposób myślenia, czucia i zachowywania się, typowy dla danej 
kultury 
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JAK BUDUJEMY SIEBIE JAKO JEDNOSTKI SPOŁECZNO-KULTUROWE?  

 

CEL: OKREŚLENIE ZNACZENIA PROCESU SOCJALIZACJI 

 

Budowanie naszej społecznej tożsamości odbywa się na osi czasu, na której dwa procesy mają miejsce 

równocześnie: indywiduacja i socjalizacja.  

 

Indywiduacja pełni funkcję różnicującą, pozwalając nam na zbudowanie indywidualnej tożsamości 

i zdefiniowanie naszej odrębności, odróżnienie się od innych i nadanie naszemu istnieniu wyjątkowego 

znaczenia. Socjalizacja pełni funkcję integrującą, zapewniając kontekst społeczno-kulturowy naszemu 

istnieniu (relacje z innymi) i temu jak stajemy się ważnym elementem społeczeństwa. To poprzez socjalizację 

przyswajamy wzorce kulturowe i kolektywne modele myślenia, czucia i działania, które charakteryzują grupę, 

do której należymy.  

Choć są sprzeczne ze sobą, indywiduacja i socjalizacja działają równolegle, pozwalając ludziom definiować 

i dostosowywać się do swojego środowiska.  

 

Definicje pojęć 

INDYWIDUACJA Proces, w którym jednostki odnajdują swoją wyjątkowość i autonomię, oraz budują 
swoją tożsamość, wyrażając swoje podobieństwo i różnice w odniesieniu innych.  

SOCJALIZACJA Proces, w którym jednostka nabywa i przekazuje społeczno-kulturowe elementy 
swojego środowiska.  

 

CEL: ROZRÓŻNIENIE SOCJALIZACJI PIERWOTNEJ I WTÓRNEJ 

 

Socjalizacja to ciągły proces, który towarzyszy ludziom przez całe życie i który integruje dwa etapy: socjalizacja 

pierwotna oraz socjalizacja wtórna.  

Socjalizacja pierwotna pozwala ludziom zdobyć w dzieciństwie podstawowy zestaw wiedzy takiej jak język, 

normy, relacje i zasady dotyczące jedzenia. Socjalizacja wtórna pozwala ludziom lepiej przystosowywać się do 

znaczących zmian, które zachodzą w ich otoczeniu podczas ich życia.  

Na obu etapach proces socjalizacji rozwija się w naszych wczesnych i międzyludzkich interakcjach. W związku 

z tym, używamy określenia czynniki socjalizacji, gdy mówimy o najważniejszych ludziach i grupach, które 

ułatwiają i wpływają na to jak rozwijamy się w kontekście społeczno-kulturowym. Czynnikami socjalizacji są 

między innymi rodzina, szkoła, rówieśnicy i media.  

 

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”.  
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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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CEL: OKREŚLENIE KONSEKWENCJI WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO DLA PROCESU ROZWOJU 

 

Procesy indywiduacji i socjalizacji są kluczowe, co widać na przykładzie badań przeprowadzanych z dzikimi 

dziećmi, czyli dziećmi, które rozwijały się i dorastały poza swoim pierwotnym środowiskiem, społecznością czy 

kulturą, pozbawione kontaktu z ludźmi (interakcji z czynnikami socjalizacji).  

W większości opisanych przypadków, dzieci wykazywały ograniczony poziom rozwoju, miały na przykład 

ogromne trudności z interakcjami międzyludzkimi, objawiały ograniczoną mimikę twarzy, nie umiały mówić 

i poruszać się dwunożnie lub robiły to w ograniczonym zakresie, wykazywały upodobanie do surowej żywności. 

Upraszczając, powiedzmy, że były prawdziwymi przykładami słynnego i fikcyjnego Tarzana, i że ich tragedie 

obrazują jak drastycznie negatywny wpływ na rozwój ludzki ma odizolowanie od społeczeństwa.  

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?” 

(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”? 

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


 
 
 

 
 11 

 

 

PODSUMOWANIE WIEDZY  

 

 Kultura, obecna we wszystkich społeczeństwach, to system wierzeń i wartości, wiedzy i znaczeń, 

zwyczajów i praktyk, podzielanych przez członków danej społeczności i przekazywanych z pokolenia 

na pokolenie.  

 Wzorce kulturowe, które odpowiadają charakterystycznym sposobom myślenia, czucia i działania 

typowym dla danej kultury, wpływają na tworzenie znaczeń, dają nam punkt odniesienia oraz kierują 

naszymi relacjami i działaniami w kontekście społecznym. 

 Budowanie naszej społecznej tożsamości odbywa się na osi czasu, na której dwa procesy mają miejsce 

równocześnie: indywiduacja (pełniąca funkcję różnicującą, budowanie naszej osobistej, wyjątkowej 

tożsamości) oraz socjalizacja (pełniąca funkcje: integrującą, nadającą kontekst, interakcyjną). 

 Socjalizacja pierwotna pozwala ludziom zdobywać w dzieciństwie podstawowy zestaw wiedzy, 

socjalizacja wtórna pozwala na ciągłe przystosowywanie się do znaczących zmian, które mają miejsce 

w ich otoczeniu podczas ich życia.  

 Czynniki socjalizacji to kluczowe elementy w socjalizacji pierwotnej i wtórnej, stanowiące modele do 

naśladowania i wpływające na nasz sposób myślenia, czucia i zachowania w kontekście społecznym.  

 Badania prowadzone z dzikimi dziećmi, pozbawionymi kontaktu z ludźmi i procesu socjalizacji, 

pokazują, że odizolowanie od społeczeństwa ma drastycznie negatywny wpływ na rozwój ludzki.  

 

 

CZY COŚ SIĘ ZMIENIŁO…? 

 Lepiej rozumiem czym jest “kultura”.  

 Lepiej rozumiem to jak interakcje z innymi wpływają na tożsamość jednostki.  

 Jestem teraz bardziej świadomy mojej tożsamości kulturowej.  

 

POMYŚLMY O TYM JESZCZE PRZEZ CHWILĘ… 

Które z tych zdjęć stanowi lepszą metaforę różnych kultur? Dlaczego tak uważasz?  
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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:  

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

- Zdjęcie 3: Peter Prokosch (Available in: http://www.grida.no/resources/4194) 

- Zdjęcie 4: Lola Akinmade Åkerström (Available in: 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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https://www.koziol.gallery/dani
http://www.grida.no/resources/4194
https://sweden.se/society/sami-in-sweden/
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ROZDZIAŁ 2 

MIĘDZYKULTUROWOŚĆ 
 

PLAN NAUKI 

KLUCZOWE PYTANIA  CELE  POJĘCIA 

     

CO OZNACZA AKULTURACJA I JAK SIĘ 
ODBYWA? 

  Zdefiniowanie akulturacji i 
rozróżnianie pomiędzy różnym 
strategiami akulturacji  

 

 Akulturacja  

     

DLACZEGO DIALOG 
MIĘDZYKULTUROWY JEST TAK 
WAŻNY? 

 

 Opisanie i zrozumienie znaczenia 
dialogu międzykulturowego  

  Dialog 
międzykulturowy 

 Kompetencje 
międzykulturowe 

     

CO CZYNI NAS WYJĄTKOWYMI? 
  Zrozumienie, że różnorodność jest 

fundamentalną cechą gatunku 
ludzkiego  
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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.» 

Źródła:  (https://www.un.org/sg/en/content/sg/biography i 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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https://www.unric.org/pt/informacao-sobre-a-onu/secretario-geral/32349-biografia-de-antonio-guterres
https://www.unric.org/pt/informacao-sobre-a-onu/secretario-geral/32349-biografia-de-antonio-guterres
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 CO OZNACZA AKLUTURACJA I JAK SIĘ ODBYWA?  

 

CEL: ZDEFINIOWANIE AKULTURACJI I ROZRÓŻNIANIE POMIĘDZY RÓŻNYM STRATEGIAMI AKULTURACJI 

 

Tak jak widzieliśmy w poprzednim rozdziale, jesteśmy stworzeniami społeczno-kulturalnymi, producentami 

i produktami kultury. Przyjrzeliśmy się też różnorodności, złożoności i bogactwu wzorców kulturowych, które 

są przekazywane z pokolenia na pokolenie poprzez proces socjalizacji, a które my tworzymy, dostosowujemy 

i odtwarzamy w kontekście naszych własnych doświadczeń. To znaczy, że mówiliśmy raczej o stabilnych 

elementach (nadających sens historii naszej społeczności) – stabilnych, ale nie niezmiennych. Przypomnij sobie 

jak ważna jest nasza umiejętność przystosowywania się do środowiska.  

Kontakt z różnymi rzeczywistościami to jedno z wyzwań bycia człowiekiem, bez względu na to czy wynika on 

z przyczyn systemowych (kwestie czy konflikty geopolityczne i religijne, zmiany klimatyczne, postęp 

technologiczny itd.), względów rodzinnych lub osobistych zainteresowań czy potrzeb (lepsze warunki życiowe, 

bliskość rodziny, większe bezpieczeństwo itd.), fascynacji przygodą i odkrywaniem świata, czy z innych 

powodów.  

Poznawanie i interakcja z przedstawicielami innych kultur pozwala nam relatywizować uniwersalność 

wzorców kulturowych i rozumieć, jak mogą się one rozwijać w pełnej wzajemnego szacunku i wsparcia relacji. 

To zjawisko znane jest jako akulturacja.  

  

Definicje pojęć 

AKULTURACJA Zjawisko, które ma miejsce, gdy kontakt pomiędzy grupami 
przedstawicieli różnych kultur prowadzi do zmiany we wzorcach 
kulturowych jednej z grup.  

 

Na podstawie tego jak wygląda interakcja grupy dominującej i niedominującej, na 

przykład czy wykonuje się wysiłek by podtrzymywać tożsamość i cechy kulturowe oraz 

relacje pomiędzy grupami, rozróżniamy cztery strategie akulturacji.  
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 PODTRZYMYWANIE TOŻSAMOŚCI I CECH KULTUROWYCH  

PODTRZYMYWANIE RELACJI 
POMIĘDZY GRUPAMI  

Tak Nie 

Tak INTEGRACJA 

 

ASYMILACJA

 

Nie SEPARACJA 

 

MARGINALIZACJA

 

Źródło: Na podstawie modelu akulturacji zaproponowanego przez Johna Berry (1980)  

 

Proces integracji ma miejsce wtedy, gdy grupa mniejszościowa zachowuje swoją tożsamość kulturową 

i równocześnie stara się dostosować do wzorców kulturowych grupy większościowej. W tej strategii, zmiany 

wspierane są przez współpracę pomiędzy grupami.  

W przypadku asymilacji, grupa mniejszościowa rezygnuje ze swoich dotychczasowych tożsamości i cech 

kulturowych w jednokierunkowym procesie (tzn. procesie, który zmienia tylko jedną z grup zaangażowanych 

w interakcję), przyjmując język, zwyczaje, wartości i sposób życia grupy większościowej.  

Segregacja lub separacja to trzecia możliwa strategia akulturacji. W tym wypadku interakcja między 

mniejszością a większością jest bardzo ograniczona i obie grupy zachowują swoją tożsamość kulturową. Brak 

interakcji między grupami może wynikać z odrzucenia mniejszości przez większość i/lub z dobrowolnego 

wycofania się ze strony grupy mniejszościowej.  

Marginalizacja ma miejsce wtedy, gdy grupa mniejszościowa traci lub rezygnuje ze swojej pierwotnej 

tożsamości kulturowej, ale nie staje się częścią większości pozostając, dobrowolnie lub z przymusu, na 

obrzeżach życia społecznego.  
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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: Pamięć Narodów (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?  

 

 

DLACZEGO DIALOG MIĘDZYKULTUROWY JEST TAK WAŻNY? 

 

CEL: OPISANIE I ZROZUMIENIE ZNACZENIA DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO 

 

W tym zróżnicowanym i ciągle zmieniającym się świecie, bardzo ważnym jest zrozumienie, że nasze obecne 

społeczeństwa charakteryzuje wielka różnorodność społeczno-kulturowa. Bycie otwartym na zrozumienie 

i szanowanie naszych różnic na podstawie dialogu i wzajemności, pozwala wszystkim na wyrażanie swojej 

wyjątkowości w międzykulturowym świecie.  

Gotowość by postrzegać i poznawać tych wokół nas z empatią jest kluczową kompetencją dialogu 

międzykulturowego oraz sprzyja równości, godności ludzkiej i tolerancji.  

Definicje pojęć 

DIALOG 
MIĘDZYKULTUROWY 

Interakcja, rozmowa lub negocjacje pomiędzy przedstawicielami różnych grup 
kulturowych. Uczestnicy muszą być gotowi wysłuchać i zrozumieć różne punkty 
widzenia, nawet jeśli należą one do grup lub osób, z którymi się nie zgadzają.  

 

W dialogu międzykulturowym koniecznym jest, aby wszystkie strony wykazywały się otwartością, były gotowe 

do współpracy i szukania rozwiązań dla wspólnych problemów. Jest on zatem kluczowym narzędziem 

w działaniach mających na celu pokojowe rozwiązywanie konfliktów oraz warunkiem koniecznym budowania 

kultury pokoju.  

https://www.memoryofnations.eu/en/taxonomy/term/5
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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) Zdani na siebie w Grecji – grecki kryzys migracyjny. ( 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?  

 

 

Budowanie naszych kompetencji międzykulturowych- tego jak czujemy, myślimy i działamy w obliczu 

międzykulturowej rzeczywistości- pomaga nam nie tylko lepiej zrozumieć ten zróżnicowany świat, w którym 

żyjemy, ale również uczynić go lepszym dla wszystkich.  

Definicje pojęć 

KOMPTENCJE 
MIĘDZYKULTUROWE 

Oparta na empatii, umiejętność doświadczania innych kultur, bycia otwartym, 
zainteresowanym i oddanym poznawaniu i rozumieniu ludzi z innych kultur.  
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MODEL KOMPETENCJI MIĘDZYKULTUROWYCH  

MYŚLENIE CZUCIE DZIAŁANIE 

Znajomość procesów i faktów 
Rozpoznawanie i szanowanie 

odmienności 
Bycie elastycznym  

Rozumienie tego jak 
interpretować i przekazywać 

komunikaty  

Posiadanie empatii i umiejętności 
rozpoznawania emocji 

Efektywne komunikowanie się 

Posiadanie świadomości 
kulturowej 

Tolerancja dla wieloznaczności Podejmowanie inicjatywy 

Źródło: https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kit-4-intercultural-learning  

Zdobywanie i zoptymalizowanie kompetencji międzykulturowych umożliwia nam:  

 Rozumieć kontekst i sygnalizować istnienie odgórnych założeń;  

 Nabywać i przekazywać wiedzę, fakty i rozumienie różnych sytuacji;  

 Krytycznie oceniać standardy naszej kultury i innych, z zachowaniem szacunku dla godności i praw 

człowieka;  

 Relatywizować nasze uczucia; 

 Stawiać się na miejscu innych; 

 Rozumieć różne lub przeciwstawne opinie; 

 Dostosowywać nasze zachowanie i sposób komunikacji do różnych sytuacji; 

 Wchodzić w interakcje z innymi w celu wniesienia własnego wkładu w dobro ogółu.  

 

CO CZYNI NAS WYJĄTKOWYMI? 

 

CEL: ZROZUMIENIE, ŻE RÓŻNORODNOŚĆ JEST FUNDAMENTALNĄ CECHĄ GATUNKU LUDZKIEGO 

 

Każdy z nasz jest wyjątkowy. Wśród 7,7 miliardów ludzi, nie ma nikogo kto byłby dokładnie taki sam jak my. 

Ale co czyni nas wyjątkowymi?  

Różnimy się od siebie fizycznie, mamy swój szczególny sposób bycia, specyficzny kontekst rodzinny i społeczny. 

Ale jesteśmy unikatowymi częściami wspólnej całości, jak pojedyncze liście z jednego drzewa. Mamy wspólną 

historię pochodzenia i ewolucji naszego gatunku, tą samą budowę mózgu, te same umiejętności językowe. 

Mamy takie same podstawowe potrzeby i czujemy się głodni czy zmęczeni bez względu na to czy jesteśmy po 

przeciwnych stronach świata. Chcemy być kochani i zrozumiani, chcemy się czuć częścią czegoś większego niż 

my. Umiemy czytać emocje z twarzy innych i rozumieć jak się czują. Mamy wspólne zasady, w które wierzymy, 

których bronimy, które mówią nam co jest dobre a co złe. Mamy rytuały i tradycje na radowanie się lub żałobę, 

które łączą nas w radości i smutku.  

Budujemy naszą tożsamość i historię używając jako surowców naszych cech biologicznych, naszego zaplecza 

społeczno-kulturowego oraz wpływu naszej biologii i otoczenia na nasze doświadczenia. Każdy z nas odbywa 

wyjątkową podróż, od narodzin do ostatniego dnia naszego życia. Jedną z cech, która odróżnia nas od innych 

gatunków jest zdolność zrozumienia naszych doświadczeń, tego, że wszyscy odbywamy podobną podróż, 

doceniania bogactwa ludzkiej różnorodności.  

 

ĆWICZENIE – 5 

https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kit-4-intercultural-learning
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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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PODSUMOWANIE WIEDZY 

 

 Kiedy zachodzi interakcja pomiędzy przedstawicielami różnych grup, może mieć miejsce proces 

akulturacji, w formie różnych strategii, które odzwierciedlają to jak zmieniają się wzorce kulturowe 

jednej lub obydwu grup.  

 Na podstawie tego jak wygląda interakcja grupy dominującej i niedominującej, na przykład czy 

wykonuje się wysiłek by podtrzymywać tożsamość i cechy kulturowe oraz relacje pomiędzy grupami, 

rozróżniamy cztery strategie akulturacji: integracja, asymilacja, separacja/segregacja i marginalizacja.  

 Dialog międzykulturowy jest kluczowy w pluralistycznym społeczeństwie- pomaga budować wspólne 

zrozumienie i szacunek pomiędzy przedstawicielami różnych kultur. Dialog międzykulturowy jest 

oparty na otwartości, gotowości do współpracy i szukaniu rozwiązań dla wspólnych problemów. 

 O kompetencjach międzykulturowych mówimy wtedy gdy rozmawiamy o umiejętności myślenia, 

czucia i działania w obliczu międzykulturowej rzeczywistości.  

 Pomimo tego, że mamy wspólne dziedzictwo (biologiczne i społeczno-kulturowe), każdy z nas jest 

inny. Ludzka różnorodność powstaje na styku różnorodności biologicznej i społeczno-kulturowej oraz 

tego jak każda jednostka buduje własną tożsamość.  

 

 

 

CZY COŚ SIĘ ZMIENIŁO…? 

 Bardziej mnie teraz ciekawią różnice kulturowe.  

 Lepiej rozumiem różne strategie, których ludzie i grupy używają by radzić sobie, kiedy wchodzą 

w interakcje z innymi.  

 Dowiedziałem się czegoś nowego na temat tego jak ważny jest dialog międzykulturowy.  
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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/


 

 

 

 

 

 

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 

  

EWALUACJA 

KSZTAŁTUJĄCA 



 

 

 

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 

  

Klucz: 2-C; 3-B; 4-A, 5-A; 6-C; 7-A; 

8-D; 9-A; 10-D 



 

 

 

 

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  



 

 

CEL OGÓLNY 
Zrozumienie dynamiki i procesów relacyjnych, które charakteryzują istoty ludzkie.  

 

ABSTRAKT 
Od momentu urodzenia, ludzie wokół nas wywierają na nas wpływ. Wczesne więzi i relacje interpersonalne, 

które nawiązujemy naznaczają i są naznaczane przez naszą tożsamość. Istnieje kilka procesów, które aktywują 

się kiedy myślimy, czujemy lub działamy społecznie. Do tych procesów zaliczają się wrażenia, normalizacja, 

konformizm i posłuszeństwo. Te procesy, mające znaczącą moc upraszczania i facylitowania tego jak 

określamy swoje miejsce w skomplikowanym świecie społecznym, wyjaśniają to jak wpływamy na innych i jak 

oni wpływają na nas. Wyjaśniają również w jaki sposób ustanawiamy pozytywne i/lub negatywne relacje 

z naszym otoczeniem oraz to jak tworzymy i podtrzymujemy stereotypy i uprzedzenia. Poznanie tych 

procesów pozwala nam na zaprzestanie dyskryminacji oraz oderwania się od uproszczonego dwumianowego 

modelu rzeczywistości, którym istniejemy tylko „my i oni”. Tym samym stajemy się agentami włączania w 

świecie złożonych interakcji.  

 

MAPA KONCEPCYJNA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

JA I MOJE RELACJE 
Z INNYMI

Relacje 
interpersonalne i 

grupowe

Wczesne 
relacje i więzi

Relacje 
interpersonalne

Podstawowe 
procesy poznania 

społecznego 

Wpływ 
społeczny

Normalizacja

Konformizm

Posłuszeństwo 

"My i oni" 
oraz 

wynikające z 
tego 

procesy

Stereotypy

Uprzedzenia

Dyskryminacja



 

 

1.  
 

 

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 

B. kategoryzacja 

EWALUACJA 

DIAGNOSTYCZNA 



 

 

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  

Klucz: 2-A; 3-D; 4-C, 5-A; 6-B; 7-D; 

8-D; 9-C; 10-A 
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JAKĄ ROLĘ PEŁNIĄ WCZESNE RELACJE 
I WIĘZI W KSZTAŁTOWANIU 
CZŁOWIEKA?  

  Określenie znaczenia wczesnych 
relacji w kształtowaniu człowieka  

 Opisanie kluczowych 
charakterystyk relacji 
interpersonalnych  

  Wczesne 
relacje i więzi 

 Przywiązanie 
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interpersonalne 

     

JAK POSTRZEGAMY INYCH 
I ZNAJDUJEMY SWOJE MIEJSCE 
W SPOŁECZNIE SKOMPLIKOWANYM 
ŚWIECIE?  

 
 Określenia głównych procesów 

poznania społecznego: wrażenia i 
postawy  

  Poznanie 
społeczne 

 Wrażenia 

 Postawy 



 

 

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/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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https://moirodzice.org.pl/elzbieta_ficowska.php
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JAKĄ ROLĘ PEŁNIĄ WCZESNE RELACJE I WIĘZI W KSZTAŁTOWANIU CZŁOWIEKA? 

 

CEL: OKREŚLENIE ZNACZENIA WCZESNYCH RELACJI W KSZTAŁTOWANIU CZŁOWIEKA 

W odróżnieniu od potomstwa innych zwierząt, ludzkie dzieci rodzą się “niedokończone”. Nie znaczy to, że, 

w sensie biologicznym, nie posiadają struktur i mechanizmów koniecznych do przetrwania. Oznacza to raczej, 

że ich skomplikowane oprogramowanie czyni je wyjątkowo zależnymi od opiekunów.  

Obecność i wpływ innych we wczesnych interakcjach społecznych (wczesne relacje i więzi) bezwzględnie 

wpływają na rozwój ludzkich dzieci i to jak budują one swoją tożsamość.   

 

Definicje pojęć 

WCZESNE 
RELACJE I WIĘZI  

Odwzajemniony związek oparty na zachowaniach, które we 
wczesnych dniach życia umożliwiają ustanowienie afektywnej 
relacji pomiędzy dzieckiem a opiekunem/opiekunką 
(opiekunami). 

 

Okoliczności silnej izolacji społecznej i deprywacji (tzw. dzikie/wilcze dzieci) pozwalają 

nam podkreślić potrzebę i znaczenie wczesnych więzi i procesów przywiązania dla 

rozwoju umiejętności społecznych i indywidualnego rozwoju każdego i każdej z nas. 

Przywiązanie jest procesem, w którym relacja bliskości i uczucia jest budowana 

i utrzymywana z bliską osobą (figurą przywiązania). We wczesnych związkach, 

zachowania związane z przywiązaniem dziecka (na przykład uśmiech, płacz, 

wokalizowanie) pozwalają mu zbliżyć się do opiekuna/opiekunki, wyzwalając reakcje 

na podstawowe potrzeby: żywności, ochrony, komfortu i bezpieczeństwa.  

 

Pojęcia 

PRZYWIĄZANIE Podstawowa potrzeba kontaktu dziecka 
z opiekunem/opiekunką i opiekuna/opiekunki z dzieckiem, 
które wyraża się w charakterystycznym zestawie ludzkich 
zachowań 

 

Kiedy mówimy o przywiązaniu w sensie ogólnym, mamy na myśli zachowania, które pozwalają osobie 

(niemowlęciu, dziecku, lub dorosłemu) zbliżyć się lub utrzymać bliskość do swojej figury przywiązania. Wynika 

to z faktu, że relacje przywiązania tworzą podstawę dla interakcji nawiązywanych z innymi osobami przez całe 

życie każdego człowieka. Nie są jednak deterministyczne, to znaczy nie tworzą niezmiennych wzorców relacji, 

które powtarzamy w różnych kontekstach.  

  

O
D

K
R

Y
J,

 P
O

ZN
A

J 

P
R

ZE
M

Y
ŚL
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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. 

 

   
Johan Ekengärd, 38 Smag Kohigoltapeh, 32 John Wallin, 33 

   
Göran Sevelin, 27 Juan Cardenal, 34 Jonas Feldt, 31 

Źródło: Johan Bävman (2019), „Swedish Dads” (dostępny na stronie 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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4. Esej fotograficzny przedstawia mężczyzn w roli przypisywanej głównie kobietom. Jak myślisz, dlaczego 

niewielu mężczyzn decyduje się na urlop ojcowski? Co musiałoby się stać, aby uległo to zmianie?  

 

CEL: OPISANIE GŁÓWNEJ CHARAKTERYSTYKI STOSUNKÓW MIĘDZYPERSONALNYCH 

 

Relacje interpersonalne charakteryzują dużą część życia społecznego człowieka i to dzięki nim budowana jest 

domena psychospołeczna jednostki, a także rozwijane i udoskonalane są niektóre umiejętności, takie jak 

komunikacja czy empatia. 

 

Pojęcia 

RELACJA 

INTERPERSONALNA 
Interakcja między człowiekiem a innymi ludźmi, która polega na tworzeniu więzi 
z innymi oraz na wymianie komunikacyjnej, emocjonalnej i behawioralnej 
wynikającej z życia w społeczności. 

 

Relacje Interpersonalne: 

● demonstrują się poprzez powiązania między jednostką a innymi; 

● obejmują czynniki poznawcze i emocjonalne (znaczenia przypisywane danej sytuacji i odczuwanym 

emocjom); 

● zależą od/i występują w określonym kontekście; 

● podyktowane są społecznymi normami postępowania (role odgrywane przez jednostkę i innych mają 

wpływ na to, co uważa się za społecznie pożądane). 

 

W JAKI SPOSÓB POSTRZEGAMY INNYCH I POZYCJONUJEMY SIĘ W SPOŁECZNIE ZŁOŻONYM ŚWIECIE? 

 

CEL: ZIDENTYFIKOWANIE GŁÓWNYCH PROCESÓW POZNANIA SPOŁECZNEGO: POSTAWY I WRAŻENIA 

 

Relacje interpersonalne reprezentują dynamiczny etap (kontekst) wzajemnych interakcji między nami a innymi 

osobami. To, co dzieje się na tym etapie, jest zależne od/i wpływa na sposób, w jaki myślimy o sobie, innych 

i otaczającym nas świecie. Wymiar poznawczy tych procesów – poznanie społeczne – dotyczy procesów 

myślowych, które umożliwiają nam rozumienie i budowanie znaczeń o innych i świecie społecznym.  

 

Definicje pojęć 

POZNANIE 

SPOŁECZNE 
Zbiór procesów wpisanych w sposób, w jaki postrzegamy innych, siebie samych, oraz 
w sposób naszych interakcji społecznych. 

 

Jakie to procesy? 

Rzeczywistość społeczna jest złożona. Aby zrozumieć konteksty społeczne i relacje międzyludzkie, każdy 

i każda z nas stara się je uprościć. Nieskomplikowane wersje naszego funkcjonowania społecznego nie 

powstają jednak w próżni. Opierają się na naszych przekonaniach, wartościach i zdobytej wcześniej wiedzy. 

Wyobraź sobie następujący scenariusz: Na początku roku szkolnego do klasy dołącza nowy uczeń/uczennica. 

Nie miałeś/miałaś zbyt wiele okazji do interakcji z nim i zamieniliście tylko kilka słów, ale doszedłeś/doszłaś do 
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wniosku, że jest to miła i mądra osoba. Ta pierwsza ocena nowej osoby nazywamy wrażeniem. Aby dojść do 

wniosku, że nowy kolega czy koleżanka jest przyjazną i inteligentną osobą, nieświadomie 

wykorzystałeś/wykorzystałaś pewne słowne i behawioralne wskazówki o tej osobie i jej interakcjach z tobą 

i innymi. Następnie skrzyżowałeś/skrzyłowalaś te wskazówki z wcześniej posiadaną, istniejącą bazą 

wcześniejszych przekonań, wartości i wiedzy, zorganizowanych w kategorie lub schematy myślowe. Następnie 

aktywowałeś/aktywowałaś swój społeczny obraz miłej i inteligentnej osoby. 

Zatem wrażenie to konstrukcja, która pozwala nam organizować informacje i upraszczać złożoność świata 

społecznego za pomocą kategorii (klas tworzonych dla obiektów, wydarzeń, ludzi i doświadczeń) 

W procesie formowania wrażeń mamy tendencję do pozostawania pod wpływem efektu prymatu – to znaczy, 

że informacje, które otrzymujemy jako pierwsze, przywołują pewne kategorie, i mają większy wpływ na 

tworzenie wrażeń niż informacje, które pojawią się później. 

 

Definicje pojęć 

WRAŻENIE Konstrukcja stworzona w kontekście interpersonalnym na podstawie wskazówek, które 
pozwalają nam zbudować obraz lub wyobrażenie o konkretnej osobie. 

 

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: 
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✔ (…) 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 impressions 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? 

________________________________________________________________________________________ 

Wrażenia leżą u podstaw naszych postaw, czyli dokonywane przez nas oceny i predysponują nas do 

reagowania pozytywnie lub negatywnie na przedmiot, osobę lub wydarzenie. Postawy pomagają nam 

klasyfikować informacje w kategorii „lubię / nie lubię” oraz „dobre / złe”, odpowiadające wstępnej, 

natychmiastowej i nieświadomej ocenie, która leży u podstaw naszego zachowania i wyborów. 

 

Definicje pojęć 

POSTAWA/NASTAWIENIE Względnie stabilna ocena, która predysponuje do pozytywnej lub negatywnej 
reakcji na przedmiot, osobę, grupę, dany temat czy ideę. 

 

Chociaż nie można obserwować postaw (gdy obserwujemy, na przykład, zachowanie), możemy 

wywnioskować je na podstawie zachowania ludzi. Nastawienie wpływa na nasz sposób myślenia, odczuwania 

i działania, i składa się zasadniczo z trzech elementów: 

● Poznawczych: przemyślenia, przekonania i wartości (odpowiadające temu, co wiemy o X) 

● Afektywnych: emocje i uczucia (odpowiadające temu, co myślimy o X) 

● Behawioralnych: mentalny i fizyczny proces przygotowujący jednostkę do działania (odpowiadający 

temu, jakie działania jesteśmy w stanie podjąć w zw. z X) 

Wrażenia i postawy/nastawienie nadają pewną stabilność i prostotę naszemu światu społecznemu. Pozwalają 

nam przewidywać i uzasadniać sposób, w jaki postrzegamy rzeczywistość i nasze zachowania społeczne. Są 

zatem potężnymi narzędziami jakich używamy do formowania oczekiwań. 

Jednak nasze wrażenia i postawy często wpływają na nasze zachowanie i uprzedzając je w celu uzyskania 

efektu jaki pierwotnie zakładaliśmy. To zjawisko, w którym jesteśmy również częścią przyczyny, nazywamy 

samospełniającym się proroctwem.  
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PODSUMOWANIE WIEDZY 

● Wczesne relacje odpowiadają interakcjom, które we wczesnych dniach życia umożliwiają 

ustanowienie emocjonalnego związku pomiędzy dzieckiem a jego/jej opiekunem/opiekunką 

(opiekunami). 

● Wczesne więzi i procesy przywiązania są niezbędne dla rozwoju umiejętności społecznych 

i indywidualnego rozwoju każdej i każdego z nas. Przez przywiązanie rozumiemy podstawową 

potrzebę nawiązania więzi pomiędzy opiekunką/opiekunem a dzieckiem, która wyraża się 

w specyficznym zestawie ludzkich zachowań 

● Relacje interpersonalne charakteryzują dużą część życia społecznego człowieka i to dzięki nim 

budowana jest domena psychospołeczna jednostki, a także rozwijane i udoskonalane są niektóre 

umiejętności, takie jak komunikacja, empatia. 

● Poznanie społeczne – dotyczy procesów mentalnych, które umożliwiają zrozumienie i konstruowanie 

znaczeń o innych i świecie społecznym. Procesy te mają wpływ i wpływają na sposób, w jaki myślimy 

o sobie, sobie i otaczającej nas rzeczywistości. 

● Wrażenia to konstrukcje, które pozwalają nam organizować informacje i upraszczać złożoność świata 

społecznego za pomocą kategorii (klas tworzonych dla obiektów, wydarzeń, ludzi i doświadczeń). 

● W procesie formowania wrażenia mamy tendencję do pozostawania pod wpływem efektu prymatu – 

to znaczy, że informacje, które otrzymujemy jako pierwsze, wywołują pewne kategorie, i zyskują 

większą wagę w tworzeniu wrażeń niż informacje, które pojawią się później. 

● Postawy są względnie stabilnymi ocenami rzeczywistości, które predysponują nas do pozytywnej lub 

negatywnej reakcji na dany przedmiot, osobę lub wydarzenie. Postawy składają się z trzech 

elementów (poznawczych, afektywnych i behawioralnych) i wpływają na nasz sposób myślenia, 

odczuwania i działania. 

● Samospełniające się proroctwa maja miejsce, gdy zmieniamy nasze zachowanie, aby potwierdzić 

wrażenia i postawy, pomagając im mieć rację. 

 

 

 

CZY COŚ SIĘ ZMIENIŁO....?  

●   Lepiej rozumiem znaczenie wczesnych relacji 

●   Lepiej rozumiem, w jaki sposób postawy wpływają na nasz sposób myślenia, odczuwania, i działania 
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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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ROZDZIAŁ 2 

                                    WPŁYW SPOŁECZNY 
 

PLAN NAUKI 

 

 

KLUCZOWE PYTANIA  CELE  DEFINICJE POJĘĆ 

     

W JAKI SPOSÓB ODNOSIMY SIĘ 

DO INNYCH I JAK WYWIERAMY NA 

NICH WPŁYW? 

 

 Scharakteryzowanie zjawisk 
normalizacji, konformizmu i 
posłuszeństwa 

  Wpływ 
społeczny 

 Norma 

 Normalizacja 

 Konformizn 

 Posłuszeństwo 



 

 

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 and 

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. 
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Źródła: Stanford Review (2009), “On the nature of man” / „O naturze człowieka” (dostępny: 

https://stanfordreview.org/zimbardo-on-the-nature-of-man/); Projekt heroicznej wyobraźni 

(dostępny: https://heroicimaginationproject.squarespace.com/) 

 

PYTANIE BADAWCZE 

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

trudnych sytuacjach?
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W JAKI SPOSÓB ODNOSIMY SIĘ I WYWIERAMY WPŁYW NA INNYCH? 

 

CEL: SCHARAKTERYZOWANIE ZJAWISK NORMALIZACJI, KONFORMIZMU I POSŁUSZEŃSTWA 

 

Na nasze zachowanie wpływają nie tylko procesy poznania społecznego, ale także efekty czynników 

sytuacyjnych i zachowania innych osób, które wchodzą z nami w interakcje czy z nami współdziałają. Oznacza 

to, że nie zdając sobie z tego sprawy, jesteśmy podatni na rozmaite wpływy społeczne. 

 

Definicje pojęć 

WPŁYW 

SPOŁECZNY 
Wpływ czynników sytuacyjnych i interakcji z innymi ludźmi na indywidualne zachowania 

 

Zacznijmy od normalizacji. Aby zrozumieć czym jest normalizacja, ważne jest, aby 

wiedzieć, czym jest norma społeczna. Normy społeczne to podstawowe zasady, które 

informują nas o oczekiwaniach społecznych. Zasady te, zinternalizowane podczas 

procesów socjalizacyjnych, z czasem stają się niedostrzegalne, dlatego nie zdajemy 

sobie sprawy z ich siły i wpływu.  

 

Definicje pojęć 

NORMA Zasady lub oczekiwanie właściwego zachowania w danej sytuacji 
lub interakcji społecznej 
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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), https://www.nytimes.com/by/michael-luo „Excuse Me. May I Have Your Seat?” 

/ „Przepraszam. Czy mogę zająć Pana/Pani miejsce?” New York Times (dostępny: 

https://www.nytimes.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?  

 

W wielu sytuacjach ustalona norma jest jasna i wspólna. Ale kiedy nie ma zdefiniowanej normy, członkowie 

grupy starają się ją stworzyć, wpływając na siebie nawzajem w procesie normalizacji. Robią to, ponieważ 

norma pozwala grupie na samoorganizację, stabilność, i bezpieczeństwo, wskazując drogę do „oczekiwanych” 

i „właściwych” zachowań. 
 

Definicje pojęć 

NORMALIZATION Proces, w ramach którego różne punkty widzenia przyjęte przez różne osoby w grupie 
zbiegają się w wyniku negocjacji 

 

 

Drugim zjawiskiem wpływu społecznego jest konformizm – proces, w którym następuje zmiana zachowania w 

odpowiedzi na presję grupy. W takich przypadkach istnieje już norma, która jest definiowana i podzielana 

https://www.nytimes.com/by/michael-luo
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przez większość, i widziana jako przez osoby reprezentujące mniejszość jako konformizm. W tym procesie 

odczuwa się napięcie między pozycjami bronionymi przez członków grupy, co powoduje przynależność – gdy 

mniejszość poddaje się opinii większości – i modyfikację ich zachowania. 

Konformizm często wynika z potrzeby przynależności i inkluzji. 

 

Definicje pojęć 

KONFORMIZM Proces, podczas którego następuje dostosowanie naszych przekonań lub działań do 
przekonań lub działań grupy 

 

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 (dostęp: https://humandimensions.nl/assets/articles/2017-White-paper-Building-Tribes-

Management-Impact.pdf) 

 

 

* Chave: 1-

C; 2-D; 3-

https://humandimensions.nl/assets/articles/2017-White-paper-Building-Tribes-Management-Impact.pdf
https://humandimensions.nl/assets/articles/2017-White-paper-Building-Tribes-Management-Impact.pdf
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Kiedy mówimy o wpływach społecznych, nie możemy zapomnieć o zjawisku posłuszeństwa. Początkowo 

zachowanie, które jest zgodne z porządkiem władzy, wydaje się właściwe. 

Przyjmowanie i wykonywanie poleceń jest częścią uporządkowanego społeczeństwa. Od dzieciństwa jesteśmy 

do tego przyzwyczajeni. Ta tendencja pozwala nam zorientować nasze zachowanie w kierunku tego, co 

akceptuje figura władzy, co do pewnego stopnia nienagannymi. Jeśli istnieje jakikolwiek problem wynikający 

z naszego zachowania, nie jest to nasza wina, ponieważ wykonujemy polecenia od organu władzy/autorytetu. 

 

Definicje pojęć 

POSŁUSZEŃSTWO Skłonność do zmiany zachowania, aby okazać uległość wobec polecenia wydanego 
przez dany autorytet/organ władzy 

 

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: 

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

1,000 byłyby skłonne do wywołania najcięższych wstrząsów.  

- W badaniu Milgrama większość uczestników (62.5%) wywołała maksymalne wstrząsy 
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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. & Wagenaar, W. (2019) Atkinson & Hilgard’s 

Introduction to Psychology, Cengage 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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PODSUMOWANIE WIEDZY 

 

● Wpływ społeczny to wpływ czynników i procesów sytuacyjnych wynikających z interakcji z innymi 

ludźmi na zachowanie danej osoby. 

● Normy to reguły lub oczekiwania dotyczące właściwego zachowania w danej sytuacji lub interakcji 

społecznej. 

● Normalizacja ma miejsce, gdy w przypadku braku określonej normy członkowie grupy negocjują 

poglądy i ustalają, którą normę należy zastosować. Normy gwarantują stabilność i bezpieczeństwo 

grupy, wskazując „oczekiwane” i „poprawne” zachowania. 

● W przypadku konformizmu istnieje już norma, która jest zdefiniowana i podzielana przez większość. 

Osoby będące w mniejszości, podporządkowują się większości w reakcji na presję grupy. Konformizm 

często wynika z potrzeby przynależności i inkluzji. 

● Posłuszeństwo to skłonność do zmiany zachowania, aby okazać uległość wobec polecenia wydanego 

przez dany autorytet/organ władzy. Posłuszeństwo często zakłada brak indywidualnej 

odpowiedzialności jednostki. 

 

 

 

CZY COŚ SIĘ ZMIENIŁO....?  

   Lepiej rozumiem, jak grupa i autorytet mogą wpływać na moje decyzje. 

   Mam większą motywację, aby przeciwstawić się decyzjom grupy, z którymi się nie zgadzam. 
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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 

Agencji ds. Żywności i Leków (FDA, Food and 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. 
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ROZDZIAŁ 3 

PROCESY RELACYJNE WYNIKAJĄCE Z PODZIAŁU  

“MY I ONI” 
PLAN NAUKI 

 

 

  

KLUCZOWE PYTANIA  CELE  DEFINICJE POJĘĆ 

     

JAKIE PROCESY MAJĄ MIEJSCE, GDY 

DZIELIMY ŚWIAT NA „MY I ONI”? 

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

  Stereotyp 

 Uprzedzenia 

 Dyskryminacja 
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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…». 

Na podstawie: Katy Steinmetz (2014). TIME (dostęp: https://time.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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JAKIE PROCESY MAJĄ MIEJSCE, GDY DZIELIMY ŚWIAT NA „MY I ONI”? 

 

CEL: ZROZUMIENIE, CZYM SĄ STEREOTYPY I UPRZEDZENIA ORAZ W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO 

DYSKRYMINACJI.  

 

TERMIN „STEREOTYP” W DRUKARSTWIE OZNACZA DRUKOWANIE STRON Z CAŁEJ METALOWEJ PŁYTY, NIE ZAŚ ZE ZŁOŻONYCH 

RUCHOMYCH CZCIONEK. Stąd wywodzi się termin stereotyp, pojęcie obecne w naszym codziennym życiu 

i odnoszące się do naszych przekonań na temat cech, atrybutów i zachowań danej grupy. 

 

Niezmienne, normatywne i uproszczone, stereotypy to schematy myślowe, które spłycają i uogólniają 

rzeczywistość, grupują jednostki które podzielają dane cechy a następnie wpływają na ich pozytywne kub 

negatywne traktowanie. Treść tych schematów jest jednak często nieuzasadniona. 

 

Które z poniższych słów kojarzą się ze stereotypami (wybierz 5)? 

wrażenie, szkodliwe, przydatne, wiedza, media, obrazy, dyskryminacja, osąd, kultura, 

prawda, fałsz  

 

Definicje pojęć 

STEREOTYP Korzystna lub niekorzystna kategoria, która jest wspólna dla grupy 
społecznej lub kulturowej i odnosi się do cech osobistych 

 

Kiedy wierzymy w stereotypy, zwłaszcza ten negatywne, to zwykle je potwierdzamy. 

Podobnie jak samospełniające się proroctwa, zjawisko to znane jest jako „zagrożenie 

stereotypem”. 

 

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.  

11. Uzupełnij zdania: Chłopiec może ... Podziel się z innymi osobami w grupie 
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Źródło: Kirsten McGoey (2016), „#aboycantoo” (dostęp: 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. 

Chociaż pełnią funkcję organizacyjną, zmniejszając złożoność naszej rzeczywistości społecznej, stereotypy 

zwykle kojarzą się z uprzedzeniami, czyli z negatywnymi postawami, które sprawiają że zachowujemy się 

niekorzystnie wobec danej osoby lub grupy na podstawie ich przynależności do innej, określonej kategorii. 

W ten sposób, stronniczość podkreśla różnice, które naszym zdaniem istnieją pomiędzy grupą, do której 

należymy („my”), a inną grupą („oni”). 

Definicje pojęć 

UPRZEDZENIA Negatywne nastawienie, które predysponuje nas do działania niekorzystnego wobec osoby 
lub grupy w oparciu o przynależność do danej kategorii. 

 

Podobnie jak (negatywne) nastawienie/postawy, uprzedzenia oparte są na trzech elementach: 

 Poznawcze: predefiniowane wyobrażenia o danych osobach lub grupach, w tym nasze stereotypy 

 Afektywne: uczucia, od lęku po nienawiść 

 Behawioralne: predyspozycje do gwałtownych reakcji wobec jednostki lub grupy, takich jak 

dyskryminacja i przemoc.   
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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? 

 

Chociaż powiązane, stereotypy i uprzedzenia to nie to samo. Stereotypy to stałe i spójne reprezentacje, 

wspólne dla danej grupy, związane z zestawem uproszczonych cech, zorganizowane w kategorie. Uprzedzenia 

to postawy, które predysponują każdego z nas do działania na niekorzyść danej grupy czy kategorii w oparciu 

o nasze przekonania NA ICH TEMAT. Jeśli dana osoba lub grupa należy do danej kategorii, będziemy mieć 

wobec niej uprzedzenia. 

Stereotypy podsycają uprzedzenia, które z kolei leżą u podstaw dyskryminacji. 

 

STEREOTYP UPRZEDZENIA DYSKRYMINACJA

http://www.joelpares.com/judging-america-1
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Pomimo, że są ze sobą powiązane, uprzedzenia i dyskryminacja mogą występować niezależnie, to znaczy 

możliwe jest dyskryminowanie bez uprzedzeń i uprzedzenie bez dyskryminacji. 

Dyskryminujemy, gdy traktujemy osobę lub grupę negatywnie, ponieważ uważamy, że należy ona do 

określonej kategorii wobec której kierujemy nasze uprzedzenia. Dyskryminacja to zachowania wykazujące 

nierówność w traktowaniu ludzi i grup, charakteryzujące się celowymi i niesprawiedliwymi, negatywnymi, 

obraźliwymi i wykluczającymi zachowaniami. 

 

Które z poniższych słów kojarzą się z dyskryminacją (wybierz 5)? 

nierówne, celowe, ból, mniejszość, szkodliwe, uczciwe, tożsamość, porządek, mowa nienawiści, niezgodne 

z prawem, zgodne z prawem, stereotypy 

 

Definicje pojęć 

DYSKRYMINACJA Nierówne traktowanie osoby lub grupy, powodujące niekorzystne, wrogie i obraźliwe 
zachowania 

 

Zachowania dyskryminujące często utrudniają osobom dotkniętym dyskryminacją znalezienie zatrudnienia, 

dostęp do usług zdrowotnych i edukacyjnych oraz powodują poczucie wykluczenia i bezsilności. 

 

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. 
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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? 
 

https://www.unfe.org/google-suggests-type-gays/
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PODSUMOWANIE WIEDZY 

 

● Stereotypy to stałe i sztywne konstrukcje myślowe wspólne dla danej grupy społecznej lub kulturowej. 

Odnoszą się do atrybutów i zachowań typowych dla elementów grupy, które są pogrupowane 

w pozytywne lub negatywne kategorie 

● Uprzedzenia są negatywnymi postawami, które niekorzystnie kierują naszym zachowaniem wobec 

osoby lub grupy na podstawie ich przynależności do określonej kategorii. 

● Stereotypy podsycają uprzedzenia, co z kolei stanowi podstawę dyskryminacji, tj. nierówne 

traktowanie osoby lub grupy, powodujące niekorzystne, wrogie i obraźliwe zachowanie/zróżnicowane 

traktowanie osoby lub grupy. 

 

 

CZY COŚ SIĘ ZMIENIŁO....?  

● Nauczyłem/nauczyłam się czegoś o stereotypach związanych z płcią. 

● Jestem teraz bardziej świadomy/świadoma własnych stereotypów wobec innych grup 

● Chciałbym/chciałabym być mniej uprzedzony wobec innych – myślę, że będę nad tym pracować. 

WCIĄŻ MYŚLIMY O… 

Spójrz na tę satyryczną ilustrację: 

 

Jak myślisz, które z tych mechanizmów ilustruje? (możesz wybrać więcej niż 1)?  

● Dialog międzykulturowy 

● Stereotypowanie innych 

● Myślenie grupowe 

● Przypisywanie pozytywnych cech „naszej” grupie i negatywnych do „ich grupy” 

● Mowa nienawiści wobec innych 

● Różnice kulturowe.  
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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-

board-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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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 

EWALUACJA 

KSZTAŁTUJĄCA 



 

 

B. norma 

C. stereotyp 

D. poznanie 

 

6. Wpływ społeczny definiuje 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 

  

*Kllucz: 2-C; 3-B; 4-D, 5-A; 6-C; 7-

A; 8-D; 9-A; 10-D 

 



 

 

 

  

TEMAT III 

RÓŻNORODNOŚĆ 

ŚWIATA 

ROZDZIAŁ 1 

Prawa człowieka i podstawowe 

wartości 

ROZDZIAŁ 2 

Życie w zglobalizowanym 

świecie 

 



 

 

OGÓLNE CELE 
Zrozumienie, że świat, w którym żyjemy jest różnorodny i mnogi, i że jesteśmy zjednoczeni wspólnymi 

zasadami, normami i obawami. 

 

ABSTRAKT 
Oprócz naszego programowania biologicznego i zanim zaczniemy wyposażać nasze zaplecze społeczno-

kulturowe poprzez różne interakcje, które określą nasze życie, każda osoba, w momencie narodzin, otrzymuje 

zestaw praw które zapewniają nasze podstawowe potrzeby i gwarantują naszą godność jako ludzi. Prawa te 

są uniwersalnymi zasadami i normami opartymi na równości i niedyskryminacji. Bronia ich umowy 

międzynarodowe, poszczególne państwa ale i my sami korzystając z nich i broniąc korzystania z nich przez 

wszystkich ludzi na całym świecie, niezależnie od rasy, płci, narodowości, pochodzenia etnicznego, języka, 

religii itp. 

Wszyscy jesteśmy częścią tej samej planety. Postępująca globalizacja przybliża nas i pozwala nam doświadczać 

różnorodności naszej rzeczywistości. Pomaga nam zrozumieć, jak bardzo jesteśmy współzależni oraz jak nasze 

działania i zachowania są ze sobą powiązane i współzależne. Bycie obywatelami świata pozwala nam aktywnie 

przyczyniać się do tego, aby świat stał się lepszym miejscem dla wszystkich, dzisiaj i w przyszłości. 

 

 

MAPA POJĘĆ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
RÓŻNORODNOŚĆ 

ŚWIATA 

 

Prawa 
człowieka 

i odstawowe 
wartości 

 Godność 

 Równość 

 
Zasada 

niedyskrymin
acji 

 
Globalizacja 

i współzależność 

 
Globalne 

obywatelstwo  
Zaangażowanie 

obywatelskie 



 

 

2.  
 

 

 

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 

EWALUACJA 

DIAGNOZUJĄCA  



 

 

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 

 

*Klucz: 2-A; 3-B; 4-C, 5-D; 6-A; 7-

D; 8-D; 9-A10-D 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ROZDZIAŁ 1 

PRAWA CZŁOWIEKA I PODSTAWOWE WARTOŚCI 
 

PLAN NAUKI 

 

 

 

  

KLUCZOWE PYTANIA  CELE  DEFINICJE POJĘĆ 

     

CZYM SĄ PRAWA CZŁOWIEKA? 
  Zrozumienie znaczenia praw 

człowieka i podstawowych wartości 

  Prawa 
człowieka 



 

 

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 and 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 Fund (2018). Malala’s Story (Dostęp: https://www.malala.org/malalas-

story); (2) The Nobel Prize (2014). Malala Yousafzai (Dostęp: 

https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2014/yousafzai/biographical/) 

 

AKTUALNE 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. 

 

PYTANIE 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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CZYM SĄ PRAWA CZŁOWIEKA? 

 

CEL: ZROZUMIENIE ZNACZENIA PRAW CZŁOWIEKA I PODSTAWOWYCH WARTOŚCI 

 

Złożoność istoty ludzkiej jako gatunku głównie społeczno-kulturowego odzwierciedla potrzebę 

odczuwaną przez nasze społeczeństwa na przestrzeni dziejów w celu stworzenia systemów 

gwarantujących spójność społeczną, kodyfikujących prawa i obowiązki obywateli. Można 

powiedzieć, że prawa człowieka odzwierciedlają podstawowe ludzkie potrzeby i określają 

podstawowe normy, tak aby każda osoba mogła żyć w godności. 

Chociaż historia praw człowieka jest długa, wiążąca i uniwersalna umowa, 

taka jak ta, która rządzi nami dzisiaj, jest stosunkowo nowa – kiedy 

społeczność międzynarodowa przyjęła i ogłosiła Powszechną Deklarację 

Praw Człowieka w 1948. Od tego czasu inne kluczowe dokumenty 

dotyczące praw człowieka były przedmiotem umów międzynarodowych, 

w tym Europejskiej konwencji praw człowieka (1950) i Konwencji 

o prawach dziecka (1990). 

 

Prawa człowieka to zasady lub normy opisujące elementy, które są 

nieodłącznie związane z ludzką kondycją i godnością, towarzysząc nam od 

urodzenia do śmierci. Należą one do wszystkich ludzi, jednakowo, 

uniwersalnie i na zawsze. Opierają się o szacunek, równość, wolność, 

sprawiedliwość i pokój na świecie.  

 

Które z poniższych słów kojarzą się z prawami człowieka (wybierz 5)?  

ochrona, uniwersalność, godność, teoretyczne, kulturowe, konflikt, wolność, pokój, 

międzynarodowe, dobrobyt, sprawiedliwość, naruszenie, świat idealny  

 

 

  

Definicje pojęć 

PRAWA 

CZŁOWIEKA 
Prawa, które są nieodłączne dla wszystkich ludzi, bez względu na rasę, płeć, 
narodowość, pochodzenie etniczne, język, religię lub inne warunki; 
i obejmują, między innymi, prawo do życia i wolności, prawo do pracy 
i edukacji, prawo do wyrażania opinii i wolność wypowiedzi 
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Prawa człowieka obejmują między innymi prawo do niedyskryminacji, życia, wolności wypowiedzi, 

prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny oraz prawo do edukacji. 

Prawa człowieka zakładają prawa, ale także obowiązki i obowiązki. Dlatego obowiązkiem każdego 

narodu jest poszanowanie, ochrona i przestrzeganie praw człowieka i związanych z nimi praw 

międzynarodowych. Oznacza to, że różne państwa chronią jednostki i grupy przed łamaniem praw 

człowieka, promują środki ułatwiające egzekwowanie praw człowieka i powstrzymują się od 

ingerowania w prawa człowieka lub ograniczania ich wykonywania przez obywateli. Obowiązkiem 

każdej osoby jest poszanowanie uniwersalności praw człowieka. 

 

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 and 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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PODSUMOWANIE WIEDZY 

● Prawa człowieka to zasady lub normy opisujące elementy, które są nieodłącznie związane 

z ludzką kondycją i godnością, towarzysząc nam od urodzenia do śmierci. Opierają się 

o szacunek, równość, wolność, sprawiedliwość i pokój na świecie. 

● Społeczność międzynarodowa przyjęła i proklamowała Powszechną Deklarację Praw 

Człowieka w 1948 roku. Inne umowy międzynarodowe podpisane później to np. 

Europejska konwencja praw człowieka (1950) i Konwencja praw dziecka (1990). 

● Prawa człowieka są powszechne i niezbywalne, niepodzielne, współzależne i powiązane 

ze sobą, oparte na równości i niedyskryminacji. 

● Państwo i jednostki ponoszą odpowiedzialność za poszanowanie i pełne korzystanie 

z praw człowieka. 

 

 

CZY COŚ SIĘ ZMIENIŁO....?  

●   Lepiej rozumiem prawa człowieka. 

●   jestem bardziej zmotywowany/a do obrony praw człowieka  

 

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 
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3 – Przemyt ludzi 4 – Praca dzieci 

Źródła: 

Zdjęcia 1 i 2: Lisa Kristine, (2018). Współczesne niewolnictwo (dostęp: 

https://www.lisakristine.com/);https://www.lisakristine.com/ 

Zdjęcie 3: EEAS (2018). Przemyt ludzi 

(Dostęp: https://eeas.europa.eu/regions/africa/52289/human-trafficking-eu-stands-victims-

and-wants-their-voice-be-heard_en)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] (Available in: 

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.lisakristine.com/
https://eeas.europa.eu/regions/africa/52289/human-trafficking-eu-stands-victims-and-wants-their-voice-be-heard_en
https://eeas.europa.eu/regions/africa/52289/human-trafficking-eu-stands-victims-and-wants-their-voice-be-heard_en
https://www.hrw.org/news/2014/05/14/us-child-workers-danger-tobacco-farms


 

 

ROZDZIAŁ 2 

LIVING IN A GLOBALIZED WORLD 
 

PLAN NAUKI 

 

KLUCZOWE PYTANIA  CELE  DEFINICJE POJĘĆ 

     

WHAT DOES IT MEAN TO LIVE IN A 
GLOBAL WORLD? 

  To characterize the processes 
of globalization and 
interdependence 

 
 Globalization 

 Interdependency 

     

HOW CAN WE CONTRIBUTE TO A 
FAIRER WORLD? 

  To understand the relevance 
of civic participation 

  Global 
citizenship  

 

 



 

 

 ORLD 

 

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 agencji 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” (dostęp: 

//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? 
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CEL: ZCHARAKTERYZOWANIE PROCESÓW GLOBALIZACJI I WSPOŁZALEŻNOŚCI 

 

Od czasu podróży Krzysztofa Kolumba do Nowego Świata w 1492 roku, globalizacja pozostaje dynamicznym 

i złożonym zjawiskiem. Korzystając z komunikacji niemal bez granic geograficznych, dzisiejszy świat pozwala 

w mgnieniu oka przekształcić każde miejsce w globalne. W tym sensie globalizację można rozumieć jako 

internacjonalizację przestrzeni geograficznej – jest to unia granic świata oraz pojęcie istnienia społeczeństw 

i narodów w złożonej współzależności. 

 Twoim zdaniem, który z tych obrazów najlepiej reprezentuje zagadnienie globalizacji?  

 

 

  

 

Definicje pojęć 

GLOBALIZACJA Pojęcie wyjaśniające rosnące związki i współzależność 
kultur i gospodarek świata. 

WSPÓŁZALEŻNOŚĆ Zależność ludzi w zakresie wymiany i udostępniania 
towarów, usług i pomysłów 

 

Zjawisko to występuje poprzez wymianę, dzielenie się czynnikami kulturowymi, 

społecznymi, gospodarczymi i politycznymi. Globalizacja to proces wymiany 

i integracji informacji, kultur i rynków, aby świat stał się całością i miał wspólny cel. 

Globalizacja uwidacznia się w różnych sferach naszego życia, na przykład: 

● W gospodarce: kiedy mówimy o stosunkach gospodarczych między krajami 

i handlem międzynarodowym, kiedy mówimy o przedsiębiorstwach 

międzynarodowych lub gdy myślimy o nowych technologiach i ich wkładzie 

w produktywność. 

● W polityce: kiedy mówimy o zasadach, wartościach i normach wspólnych dla 

różnych narodów lub globalnych i wspólnych celów, które są w sferze 

zainteresowań różnych państw. 

● W środowisku: kiedy rozmawiamy o skutkach i oddziaływaniu zmian klimatu. 
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● W kulturze: kiedy mówimy o gwałtownym wzroście mobilności ludzi, 

dzielimy się i jesteśmy otwarci na poznanie tradycji i wzorców kulturowych 

innych ludzi i społeczności. 

 

Globalizacja pozwala nam być połączonymi z innymi (niezależnie od tego, czy to sąsiedzi czy nieznajomi na 

drugim końcu świata) i dzielić cele wspólne dla różnych jednostek, społeczeństw i narodów naszego globu. 

Weźmy na przykład cele zrównoważonego rozwoju ONZ określone na 2030 rok. 

Ustanowiony w 2015 roku, program ten jest wynikiem wspólnej pracy rządów i obywateli na całym świecie, 

której celem jest stworzenie globalnego modelu walki z ubóstwem, promowanie prosperowania i dobrobytu 

wszystkich, ochrona środowiska i walka ze zmianami klimatu. Jest on podzielony na 17 celów przedstawionych 

poniżej. 

 

 

Źródło: UNRIC (dostęp: https://www.unric.org/)https://www.unric.org/ 

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. 

 

 

https://www.unric.org/
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W JAKI SPOSÓB MOŻEMY UCZYNIĆ ŚWIAT BARDZIEJ SPRAWIEDLIWYM? 

 

CEL: ZROZUMIEĆ ZNACZENIE UCZESTNICTWA OBYWATELSKIEGO 

 

Globalizacja i współzależność to dwa zjawiska, które idą w parze. Razem reprezentują dostęp do informacji, 

wiedzy i kontaktu z różnymi realiami. Niosą ze sobą także większą odpowiedzialność. Przynależność do 

globalnego i opartego na wzajemnych zależnościach świata zachęca nas do wspierania i aktywnego 

uczestnictwa w sprawach, które mogą uczynić nasz świat bardziej sprawiedliwym dla całej ludzkości. Idea ta 

znajduje odzwierciedlenie w pojęciu globalnego obywatelstwa. 

Globalne obywatelstwo odnosi się do obywatelstwa „bez granic”, poczucia przynależności do szerszej 

społeczności i ludzkości oraz sposobu myślenia, odczuwania i działania z innymi w oparciu o uniwersalne 

wartości oraz szacunku dla różnorodności i pluralizmu. Sprawowanie obywatelstwa globalnego oznacza 

uznanie, że nasze zachowanie wpływa na innych, lokalnie i globalnie, i vice versa. 
 

Definicje pojęć 

GLOBALNE 

OBYWATELSTWO 
Sposób myślenia, odczuwania i działania w kontekście społecznym, oparty na poczuciu 
przynależności do wspólnego świata i szacunku dla różnorodności. Ma on na celu 
promowanie wspólnych rozwiązań globalnych wyzwań, i zakłada że nasze działania 
i zachowania mają wpływ na świat i sposób, w jaki wszyscy żyjemy dzisiaj i jutro. 

Globalne obywatelstwo można wyrazić na różne sposoby, zgodnie z czterema wymiarami naszych 

społeczeństw: 

 

Źródło: Opracowano na podstawie Council of Europe, COMPASS (dostęp: 

https://www.coe.int/en/web/compass) 

 

 

 

Czynniki polityczne 
Prawa i obowiązki: 

znajomość systemu 
politycznego oraz 
promowanie postaw 
demokratycznych i 
umiejętności 
partycypacyjnych 

 

Czynniki społeczne 
Lojalność 

i  olidarność: rozwój 
umiejętności 
społecznych 
i  znajomość relacji 
społecznych 
w  społeczeństwie 

 

Czynniki gospodarcze 
Rynek konsumencki 

i rynek pracy: zdolność 
ekonomiczna 
i  zdolność do pracy, 
prawo do pracy 
i  minimalny poziom 
utrzymania 

 

Czynniki kulturowe 
Świadomość 

tożsamości 
i  dziedzictwa: 
znajomość historii oraz 
dziedzictwa 
materialnego 
i  iematerialnego 
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Pełne obywatelstwo zakłada równowagę w korzystaniu z obywatelstwa w czterech wymiarach, które są 

rozszerzone, ugruntowane i wprowadzone w życie poprzez procesy socjalizacji. Jak wiecie, w procesy te 

zaangażowani są różni aktorzy z naszego otoczenia społecznego (również pod wpływem mediów). Wiecie 

również, że w naszych interakcjach w kontekście społecznym jesteśmy pod wpływem innych i mamy wpływ 

na innych. Ta silna cecha relacji międzyludzkich ma fundamentalne znaczenie dla sprawowania aktywnego 

obywatelstwa. 

Bycie aktywnym obywatelem oznacza zatem bycie częścią społeczności, uczestnictwo i pozytywny wpływ na 

jej rozwój, dążenie do poprawy życia wszystkich jej elementów, a jednocześnie nietracenie z oczu pojęcia 

globalnego obywatelstwa (nasza społeczność, nasz kraj, nasz świat). Pojęciem związanym z aktywnym 

obywatelstwem jest obywatelstwo demokratyczne – obywatelstwo oparte na prawach człowieka oraz 

zasadach i wartościach takich jak pluralizm, poszanowanie godności ludzkiej, wolności, równości 

i praworządności. 

Każdy i każda z nas może odgrywać aktywną rolę w naszych społeczeństwach. Możemy uczestniczyć i wnosić 

wkład na wiele sposobów, na przykład współpracując ze stowarzyszeniami lub organizacjami pozarządowymi, 

angażując się w wolontariat i uczestnicząc w projektach kooperatyw. 

 

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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PODSUMOWANIE WIEDZY 

 

● Globalizacja i wzajemna zależność to dwa zjawiska, które się ze sobą wiążą. 

● Globalizacja opisuje rosnące powiązania społeczeństw i narodów na różnych poziomach, w tym 

w gospodarce, polityce, środowisku i kulturze. 

● Współzależność/Wzajemna zależność odnosi się do relacji między jednostkami i naszej zależności od 

siebie w zakresie wymiany towarów, usług i pomysłów.  

● Oba te zjawiska wskazują na znaczenie wzajemnych powiązań i uwzględnienia wspólnych celów 

pomiędzy różnymi jednostkami, społeczeństwami i narodami dla zrównoważonego rozwoju naszej 

planety. 

● Globalne obywatelstwo odnosi się do obywatelstwa „bez granic”, poczucia przynależności do szerszej 

społeczności i ludzkości oraz sposobu myślenia, odczuwania i działania wspólnie z innymi w oparciu 

o uniwersalne wartości oraz szacunek dla różnorodności i pluralizmu. Sprawowanie obywatelstwa 

globalnego oznacza uznanie, że nasze zachowanie wpływa na innych, lokalnie i globalnie, i vice versa. 

● Każdy i każda z nas może odgrywać aktywną rolę w naszych społeczeństwach. Możemy uczestniczyć 

i wnosić wkład na wiele sposobów, na przykład współpracując ze stowarzyszeniami lub organizacjami 

pozarządowymi, angażując się w wolontariat i uczestnicząc w projektach kooperatyw.  

 

 

 

CZY COŚ SIĘ ZMIENIŁO....?  

●  Nauczyłem/nauczyłam się czegoś ważnego na temat globalizacji.  

●  Jestem teraz bardziej świadomy/świadoma wpływu globalizacji na moje życie i życie innych.  

● Mam większą motywację do działania na rzecz zmian ważnych dla mojego społeczeństwa i/lub 

świata.  
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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”] (Dostęp: 

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


 

 

 

 

 

 

 

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 

 

  

EWALUACJA 

KSZTAŁTUJĄCA 

 



 

 

 

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 

 

 

*Klucz 2-C; 3-D; 4-D, 5-A; 6-D; 7-

B; 8-D; 9-C; 10-D 
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