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Wstęp

Jest wiosna 2019 roku. Ostatni
spokojny rok przed pandemią, nikt nie
spodziewa się, jak osobliwe zjawiska
będą miały miejsce oraz jak duże,
począwszy od marca 2020 roku,
wyzwania staną przed nami. Jednym
z najpopularniejszych skojarzeń
związanych z pojęciem „imigracja” jest
wówczas „islam”. Jednocześnie dochodzi
do tragicznych w skutkach ataków na
meczety w Christchurch. W dniu
15 marca napastnik, który bezpośrednio
przed atakami przebywał kilka miesięcy
w Polsce, morduje pięćdziesiąt jeden
osób, kolejnych czterdzieści odnosi rany
postrzałowe, a setki ludzi obecnych
w dwóch zaatakowanych meczetach
przeżywają traumę. Na broni, która stała
się narzędziem zbrodni, morderca
umieścił liczne hasła o charakterze
antymuzułmańskim (na przykład daty
bitew, podczas których dochodziło
do porażek armii prowadzonych przez
muzułmańskich władców lub napisy
w stylu „Kebab remover”). Kilka tygodni
później takie same napisy znalazły się na
przygotowanej przez ucznia z Zespołu
Szkół Mechaniczno-Elektrycznych
w Tarnowie imitacji tej broni, która była
atrakcją Dni Otwartych Szkoły.
Znajdujące się tam osoby, mające zamiar
zapisać się do szkoły, z tą bronią między
innymi robiły sobie zdjęcia, które szkoła
umieściła na swoim fanpage’u. Wiele
liberalnych czy proopozycyjnych
polskich mediów zareagowało
oburzeniem (często wykorzystując

tę sytuację do politycznej przepychanki),
zarówno wobec osób uczniowskich
ze szkolnego kółka strzeleckiego, jak
i władz szkoły. Było to przyczyną napiętej
sytuacji, panującej wokół szkoły.

W tym czasie decyduję się na
odwiedziny w szkole oraz rozmowę
z dyrekcją, ciałem pedagogicznym
i osobami z klasy, do której uczęszczał
twórca repliki broni. Zabieram ze sobą
Sarę Al-Momani – pochodzącą z Jordanii
fizjoterapeutkę, muzułmankę oraz Alinę
Czyżewską, z którą już wspólnie
prowadziliśmy zajęcia na temat islamu
oraz migracji. Według przygotowanego
wcześniej planu prowadzimy zajęcia,
które zapowiadane są właśnie jako
„lekcja o islamie”. Mam okazję również
rozmawiać z dyrektorem szkoły,
pedagogiem oraz niemal wszystkimi
osobami uczącymi w szkole. Oba
doświadczenia doprowadziły mnie do
wniosku, że… nie warto uczyć o islamie.
Podczas lekcji, pomimo obecności
niesamowicie ciekawych postaci, takich
jak Sara czy Alina, miałem głębokie
odczucie, że osoby uczniowskie
właściwie nas zignorowały oraz że się
nas bały. Spotkanie z kadrą również nie
należało do udanych. Wróciłem
do Krakowa z poczuciem popełnienia
błędu i poniesienia porażki. Na szczęście
tym razem udałomi się wyciągnąć z tego
cenną lekcję, z której powstał pomysł na
przedstawiony poniżej program
edukacyjny, a zarazem na projekt



5

EMPATHY, w ramach którego możemy
realizować działania, między innymi na
rzecz edukacji o islamie (więcej
informacji na www.EmpathyProject.pl).

Na czym polegała ta lekcja?
Na zrozumieniu, że uczenie o islamie
wcale nie musi polegać na… uczeniu
o islamie. Przyjeżdżając do Tarnowa,
z wielkim napisem Pan od islamu na
czole, sam zapobiegłem
(nieintencjonalnie) temu, by proces
edukacyjny przeszedł spokojnie
i skutecznie. Dlaczego?

Wiosną 2019 roku, choć nagonka
polityczna i medialna na islam oraz
osoby wyznające tę religię powoli już
wygasa, a paliwem dla populistycznych
polityków staje się narracja oparta na
atakach na osoby LGBT+14, to jednak
negatywne nastroje i postawy wobec
tego, co muzułmańskie są powszechne15.
Co ważne, zaledwie 14% ogółu
respondentów CBOS deklaruje,
że poznało osobiście kogoś, kto wyznaje
islaml16. Prawdopodobnie ten odsetek
w mniejszych miejscowościach, takich
jak Tarnów jest jeszcze mniejszy.
Oznacza to jednak, że zły stosunek do tej
religii wynika nie tylko z populistycznej
propagandy, ale również niskiego
poziomu wiedzy i znajomości samych
osób wyznających islam. Z drugiej
strony, choć poznanie muzułmanina lub
muzułmanki sprzyja temu, by nie
14 Por. Islamophobia in Poland. National Report 2020: [dostęp 31.12.2022].

16 Postawy wobec islamu i muzułmanów, [dostęp 31.12.2022].

15 Zły stosunek do osób wyznających islam w grudniu 2019 roku
deklarowało w badaniu CBOS 45% osób, przy czym jest to
zdecydowanie najniższy wynik spośród wszystkich innych religii:
[dostęp 31.12.2021].

“... uczenie o islamie wcale nie
musi polegać na… uczeniu o islamie”

wypowiadać krzywdzących te osoby
stereotypów, to jednak osoba mająca
silny, negatywny stosunek do islamu
może nie być przygotowana na takie
osobiste spotkanie i zapoznanie się.
Obecność osób wyłącznie
„przekonanych” jest zresztą dużym
problemem w wydarzeniach czy
inicjatywach dotyczących
wielokulturowości, prawmniejszości czy
też tzw. edukacji antydyskryminacyjnej
– zwykle osoby bądź organizacje
zajmujące się tego typu
przedsięwzięciami „wożą drewno do
lasu”, nie trafiając do tych negatywnie
nastawionych, stanowiących poniekąd
45% ogółu.

Trudne tarnowskie doświadczenia
dały mi jednak do myślenia.
Zrozumiałem, jak ważne jest
odpowiednie opracowanie tematyki
warsztatów, tak by nie wzbudzać emocji,
pojawiających się w Polsce w związku
z islamem dość często, a więc głównie
strachu, ale też gniewu czy nienawiści17.
Poniżej zaprezentowany program jest
zatem narzędziem, które ma pozwolić
rozmawiać o trudnych tematach, takich
jak islam czy migracje, spokojnie, bez
zbędnych emocji. Jednocześnie
umożliwi nie tylko dyskusję
o społecznościach muzułmańskich czy
samej religii, ale również będzie
stanowić swego rodzaju pretekst
do uczenia się empatii i poznania
mechanizmów, takich jak stereotypy czy
efekt grupy (patrz poniżej). Tworząc ten
program wychodziłem również
z perspektywy sokratejskiej, zakładając
że najlepszym sposobem na pojawiające

17 Por. Zarządzanie strachem. Jak prawica wygrywa debatę publiczną
w Polsce?, s. 2: [dostęp 31.12.2022].
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się wątpliwości lub komentarze
wyrażające trudne emocje (strach, gniew
lub w ekstremalnym przypadku –
nienawiść) jest dopytywanie, pomoc
w znalezieniu właściwych rozwiązań,
poprzez zadawanie pytań zaczynających
się od „dlaczego…?” i „jak…?” aniżeli
natychmiastowe ocenianie wypowiedzi
lub, w gorszym wypadku, wyrażenie
oburzenia. Chciałbym, by sednem

programu było podejście pozytywne,
w którym osoba edukująca nie tylko
pokazuje i otwarcie dyskutuje
o problemach, ale również wspólnie
z osobami uczestniczącymi szuka
odpowiednich rozwiązań oraz dobrych
scenariuszy. Istotnym jest, że osoba
uczestnicząca nie wychodzi wyłącznie
z przekonania, jak krzywdzący
i niszczący dla wszystkich jest rasizm
czy uprzedzenia, ale także wie, jak go
rozpoznać, jak zareagować i jak pomóc
jego ofiarom. W związku z tym program
w mniejszym stopniu dotyczy samego
islamu czy muzułmanów, jest raczej
przygotowaniem gruntu do tego, by
w spokojny i rzetelny sposób zdobywać
(i filtrować) informacje na ten temat.

Jako autor prezentowanego
programu edukacyjnego nie mam
zarazem wątpliwości, że żadna lekcja
o islamie nie może równać się spotkaniu
i rozmowie z osobą wyznającą tę religię,
dlatego też – być może po
przeprowadzeniu cyklu poniższych zajęć
lub choćby kilku zawartych poniżej

“(..) osoba edukująca nie tylko pokazuje i otwarcie dyskutuje o problemach,
ale również wspólnie z osobami uczestniczącymi szuka
odpowiednich rozwiązań oraz dobrych scenariuszy.”

ćwiczeń – szczerze zachęcam
do kontaktu i organizacji wydarzeń lub
zabrania osób uczniowskich na
wydarzenia bądź wycieczki, podczas
których będą one miały okazję poznać
przedstawicieli lub przedstawicielki
społeczności muzułmańskich. Można
przy tej okazji skorzystać
z Muzułmańskiej Mapy Polski –
dostępnej na stronie www.MapaIslamu.pl

– by zaprojektować wycieczkę lub
skontaktować się z najbliższym
ośrodkiem muzułmańskim. Planując
Zielone Szkoły lub inne formy podróży
z osobami uczniowskimi, warto wziąć
pod uwagę odwiedziny w takich
miejscach, jak Cmentarz Powązkowski
(by odwiedzić grób Aleksandra
Sulkiewicza i opowiedzieć o wielkim
muzułmańskim, polskim przywódcy),
Bohoniki i Kruszyniany (gdzie znajdują
się najstarsze polskie meczety oraz gdzie
można spotkać osoby ze społeczności
tatarskiej) lub tarnowskie mauzoleum
Józefa Bema, polskiego bohatera
i muzułmanina, który zmarł w syryjskim
Aleppo. Więcej inspiracji na tego typu
eskapady znajdziecie na stronie
przygotowanej w ramach projektu
EMPATHY: www.MapaIslamu.pl.

Karol Wilczyński
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Efekt grupy, stereotypy, dyskryminacja

Podstawą naszego życia społecznego jest poczucie przynależności do grupy:
rodziny, grupy przyjaciół, wspólnoty wyznaniowej, obywatelskiej, narodowej,
językowej, miejskiej itd.14. Wyobrażony kształt społeczeństwa jest tym, co nie tylko
porządkuje naszą rzeczywistość, ale nadaje nam naszą tożsamość oraz daje poczucie
sensu. W tym znaczeniu poczucie przynależności do grupy (lub grup) jest jednym
z podstawowych fundamentów naszego życia. Co więcej, poczucie przynależności nie
tylko włącza nas do grupy, z którą się identyfikujemy („grupa własna”), ale też oddziela
nas od tych, które nie są nasze („grupa obca”). Innymi słowy: łatwiej nam utożsamiać
się i lubić tych, których uznajemy za „naszych” lub których znamy, a trudniej tych,
których uznajemy za „tamtych” lub których nie znamy (stąd tak ważna jest
świadomość i pamięć o statystykach z badania CBOS dot. znajomości wskazanych
wyżej osób ze społeczności muzułmańskiej – nie znając ich łatwiej przyjdzie nam się
ich bać, a trudniej budować wobec nich empatię czy zrozumienie).

Choć poczucie przynależności daje nam wrażenie sensu i autoidentyfikacji,
płacimy za nie konkretną cenę, jest bowiem związane z błędami poznawczymi, które
mogą prowadzić do nieadaptacyjnych (i co za tym idzie często nieszczęśliwych
w skutkach) zachowań. Z drugiej strony – jak w przypadku innych błędów
poznawczych – pozwala nam to uprościć przetwarzanie informacji i zaoszczędzić
naszemu mózgowi związanego z tym wysiłku. Typowym zachowaniem, dość dobrze
zbadanymprzez psychologię społeczną, jest lepsze ocenianie i faworyzowaniewłasnej
grupy, skupianie się na jej pozytywnych aspektach, co wzmacnia nasze poczucie
własnej wartości. Równocześnie łatwiej jest nam gorzej oceniać grupy obce, mieć
tendencję do przypisywania mniejszej wartości ich członkom, w skrajnych
przypadkach odczuwać do nich niechęć, a nawet nienawiść. Tym tropem zresztą
należałoby interpretować jeden z wyników badań CBOS, w którym to okazało się,
że osoby praktykujące religijnie kilka razy w tygodniu są skłonne bardziej negatywnie
oceniać osoby ze społeczności muzułmańskich niż osoby niewierzące – religia staje
się w tym przypadku czynnikiem budującym tożsamość i formułującym wewnętrzny
mechanizm efektu grupy.

Tego typu mechanizmy określa się we współczesnej psychologii jako „ingroup
favouritism”, faworyzowanie własnej grupy. Celem poniższych zajęć jest przede
wszystkim uświadomienie sobie przez osoby uczestniczące istnienia takiego
mechanizmu (który prowadzi do tworzenia stereotypów dot. konkretnych grup
społecznych) oraz jego możliwych konsekwencji (tworzenia się uprzedzeń,
a następnie zachowań o charakterze dyskryminacyjnym). Wierzę, że tego typu
14 Poniższy fragment znalazł się w podobnej formie w programie mojego autorstwa pt. „Wszyscy gramy do jednej bramki”, opracowanym w ramach
projektu Lekcje na Stadionie. Więcej informacji: [dostęp: 31.12.2022].
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świadomość pozwoli w przyszłości odpowiednio reagować na pojawiające się myśli
o charakterze stereotypu, prowadzące do faworyzowania własnej grupy lub
wykluczania innej (w tym przypadku osób ze społeczności muzułmańskiej).

Typowymi składowymi mechanizmu faworyzowania własnej grupy są:

SKŁADOWE MECHANIZMU FAWORYZOWANIA

Wyolbrzymianie różnic między grupą własną a grupą obcą – na
przykład „katolicy są pokojowi, nieprzemocowi, nie wykluczają kobiet;
muzułmanie – wręcz odwrotnie”);

Podkreślanie pozytywnych cech grupy własnej i negatywnych
grupy obcej – na przykład jesteśmy skłonni prędzej uznać za „pojedynczy
przypadek” akt przemocy ze strony przedstawiciela „własnej religii” (i go
usprawiedliwić) niż akt przemocy przedstawiciela „obcej religii” (który
łatwiej nam potępić i uogólnić przypadek do całej grupy – „wyznawcy tej
religii już tacy są”); co więcej, jak wynika z badań uczonych z grupy IC
ThinkingLink15, czarno-białe myślenie o różnych zjawiskach sprzyja
używaniu przemocy;

Ujednorodnienie (homogenizacja) grupy obcej – na przykład „nie
wszyscy muzułmanie to terroryści, ale wszyscy terroryści to muzułmanie”;
trzecim mechanizmem jest postrzeganie członków danych grup jako
jednorodnych, mających bardzo podobne albo tożsame ze sobą cechy –
szczególnie w przypadku członków grup obcych (zróżnicowanie poznawcze
jest zwykle większe w odniesieniu do grupy własnej).

Co istotne, z tych trzech składowychwynikaćmogą problematyczne zachowania
o charakterze rasistowskim i dyskryminacyjnym, ponieważ poczucie przynależności
do grup własnych może być tak silne, że prowadzi do skrajnych emocji,
a w następstwie tego do przemocowych zachowań i wykluczenia przedstawicieli grup
obcych, uznania ich za gorszych oraz usprawiedliwiania konkretnych aktów
dyskryminacji i przemocy – o ile tylko przynosi to „korzyści” grupie własnej. Stąd tak
popularne jest wykorzystywanie mechanizmu efektu grupy w populistycznych,
nacjonalistycznych narracjach politycznych, mających budzić silne emocje, jak strach
i gniew wobec wyobrażonej grupy obcej (np. LGBT+, muzułmanie, uchodźcy itd.).
Z jednej strony narracje te są skuteczne, ponieważ bazują na naturalnym dla ludzi
i powszechnym błędzie poznawczym, o którym wspomniano wyżej. Z drugiej strony
osoby słuchające tej narracji (a zarazem będące jej ofiarami) mają poczucie, że akty
15 [dostęp: 26.12.2022].
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przemocy są usprawiedliwione i odpowiednio uzasadnione. Stąd już niewielki krok do
ekstremizmu i radykalizacji. Dlatego też jednym z celów poniższych zajęć, poprzez
uświadomienie tych mechanizmów, jest pomoc osobom uczestniczącym
i zapobieżenie kształtowaniu się postaw dyskryminacyjnych, rasistowskich
i radykalnych.

Dla celów niniejszego programu stereotyp, uprzedzenie i dyskryminację
definiujemy następująco:

STEREOTYP, UPRZEDZENIE, DYSKRYMINACJA

Stereotyp „charakteryzuje się przeważnie nasyceniem wartościami
i emocjami, uproszczeniem i nadmiernym uogólnieniem. Jego cechą są
także sztywność i trwałość, wynikające z odrzucania informacji
podważających stereotyp i podatności na informacje, które go potwierdzają.
Wywiera silny wpływ na zachowania członków grup społecznych,
sprzyjając zwłaszcza utrwalaniu uprzedzeń wobec ludzi spoza własnej
grupy. W znaczeniu szerszym używa się terminu stereotyp na oznaczenie
wszelkich poglądów stanowiących odbicie gotowego wzoru
i przyswajanych bez zastanowienia i konfrontowania ich
z rzeczywistością”16.

Uprzedzenie to „negatywny stosunek do kogoś lub czegoś, powstały
w wyniku powziętych z góry, niesprawdzonych przekonań, w tym
stereotypów”17.

Dyskryminacja to „ograniczenie lub pozbawienie równych praw
społecznych, politycznych, ekonomicznych pewnych grup lub całych
większych zbiorowości danego społeczeństwa; prześladowanie ze względu
na przynależność rasową, etniczną, wyznaniową i inne czynniki społeczne,
np. związane z pochodzeniem społecznym lub płcią; szczególną formą
dyskryminacji jest segregacja i apartheid; w swoich ostatecznych
konsekwencjach dyskryminacja prowadziła niejednokrotnie do
eksterminacji i ludobójstwa; najogólniejsze zasady antydyskryminacyjne
sformułowano w Deklaracji praw człowieka (1948) […]”18.

17 [dostęp: 29.12.2022].
18 [dostęp: 29.12.2022].

16 [dostęp: 29.12.2022].
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Zanim zaczniesz uczyć o islamie

Islam jest jedną z największych
religii świata – wyznaje go niemal
2 miliardy ludzi, czyli co czwarta osoba
żyjąca na świecie. W Polsce liczbę
muzułmanów można szacować na

wielokrotnie mniejszym poziomie, bo ok.
0,1% (50 tysięcy). Jednocześnie jest to
jedna z najmniej znanych religii
w naszym kraju. Podstawa programowa
niemalże pomija edukację na ten temat
bądź przedstawia go w kontekście…
konfliktów (jednym z moich ulubionych

przykładów jest fakt, że na języku
polskim lub historii zwykle uczymy
o krwawych wojnach między
Rzeczpospolitą a Imperium Osmańskim,
ale już nie o tzw. traktacie o wiecznym
pokoju, podpisanymmiędzy Zygmuntem
Starym a Sulejmanem Wspaniałym
w latach 30. XVI wieku; był to jedyny tego
typu traktat między Imperium
Osmańskimapaństwemchrześcijańskim
whistorii). Muzułmanki i muzułmanie są
nieobecni w polskich szkołach, a jeśli już

to – niczym u Sienkiewicza – jako
szwarccharaktery literatury i dziejów.
Nie pozostaje to oczywiście bez wpływu
na stosunek do islamu w naszym kraju.
Z drugiej strony lubię mówić, że stosunek

do konkretnie tej religii jest niczym
papierek lakmusowy: jeśli mój rozmówca
lub rozmówczyni nie wypowiada
żadnych „kłopotliwych”, tj. dyskryminujących
lub ksenofobicznych uwag na temat
islamu, jeśli zachowuje otwartość na
dyskusję, to prawdopodobnie będzie

zachowywać otwartość i nie
wypowiadać „kłopotliwych” opinii
również na inne tematy. Dlatego
rozmowa na ten temat jest tak ważna.
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“Islam jest jedną z największych religii świata (..)
Jednocześnie jest to jedna z najmniej znanych religii w naszym kraju.”

“Muzułmanki i muzułmanie są nieobecni w polskich szkołach, a jeśli już to
– niczym u Sienkiewicza – jako szwarccharaktery literatury i dziejów.”
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Aby pomóc Ci przygotować się do zajęć sporządziłem małą „check-listę” działań,
które warto podjąć zanim zaczniesz prowadzić zajęcia lub gdy już zaczniesz to robić.
I tak, kolejno:

CHECK-LISTA

1.Przygotowując się do poprowadzenia zajęć pamiętaj, że najlepiej,
gdy o islamie opowiadają osoby, które same wyznają tę religię. Dobrze by
było, gdyby na godzinę lub dwie godziny zajęć udało Ci się zaprosić kogoś
z lokalnej społeczności muzułmańskiej (kontakty znajdziesz na www.
MapaIslamu.pl) oraz na okoliczność tego spotkania uzyskać i zgromadzić
od osób uczniowskich pytania, na które nie znasz odpowiedzi lub czujesz,
że nie chcesz na nie odpowiadać (zakładając, że nie wyznajesz islamu).
Jednocześnie pamiętaj, by osób uczniowskich, które deklarują takie
wyznanie nie traktować jako źródła informacji o islamie.

2. Pamiętaj, że nie uczysz o islamie, ale raczej przygotowujesz grunt
do tego, by krytycznie podchodzić do różnych informacji na ten temat oraz
uczyć, jak zdobywać rzetelną wiedzę o tej religii. Ostatecznie chodzi o to,
by osoby uczestniczące lepiej rozumiały otaczający je świat. Dlatego
nieustannie skupiaj się na celach programu.

3. Szukaj punktów wspólnych, opowiadaj o islamie budując
skojarzenia z tym, co osoby uczniowskie już znają, przybliżaj tematykę tej
religii nie „egzotyzując”, tj. nie budując skojarzeń wyłącznie w powiązaniu
z bajkowymi wieżami, wielbłądami, pustynią czy latającymi dywanami, ale
z tym, co w Polsce znamy już od dawna lub jakiegoś czasu, potrawami czy
postaciami historycznymi lub popularnymi osobami, które mają jakiś
związek z islamem.

4. Szukaj podobieństw, niekoniecznie różnic. Podkreślaj często,
że tych podobieństw – naprawdę – jest dużo więcej niż różnic. Wystarczy
przyjrzeć się bliżej.

5. Zapoznaj się z podstawowymi pojęciami oraz definicjami, które
znajdziesz również na www.MapaIslamu.pl. Jednocześnie pamiętaj,
że islam jest bardzo różnorodny i trzeba za każdym razem być bardzo
uważnym, gdy jako osoba prowadząca wypowiadasz definitywne zdanie
zaczynające się od „Islam jest…”.
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12

Empatia i wielokulturowość – opis programu

Grupa docelowa:
Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
wwieku powyżej 12 lat
(od 7 klasy szkoły podstawowej wzwyż).

Czas trwania:
Sześć 90-minutowych spotkań (2x45 min).

Liczba nauczycieli:
Optymalnie, jeśli zajęcia są prowadzone przez dwie osoby,
jednak w razie potrzeby wszystkie ćwiczenia można
przeprowadzić w pojedynkę.

W dalszej części opisu OU oznacza „osoby uczestniczące”,
a OP – „osoby prowadzące”.

Legenda oznaczeń:
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- cytaty, definicje, wypunktowane listy

- uwagi

- pytania do OU

- materiały do wydrukowania i wycięcia

- przekierowania do załączników

?

!

ZAŁĄCZNIK 1



Cele zajęć
Warsztaty odpowiadają na współczesne wyzwanie postawione przed osobami

uczniowskimi, które są świadkami przekształcenia się ich homogenicznego etnicznie
i kulturowo kraju i miasta w wielokulturową społeczność. Zajęcia z „empatii
i wielokulturowości” mają za zadanie dać uczniom narzędzia, które pozwolą im
zrozumieć ten proces. Pozwolą im również wykształcić odpowiednie umiejętności,
które będą pomocne w budowaniu wspólnego domu z osobami migrującymi do Polski,
w tym również osobami wyznającymi islam.

UMIEJĘTNOŚCI

Celem jest zdobycie przez osoby uczniowskie umiejętności z zakresu:

1. rozumienia przejawów wielokulturowości i zależności, w jakich znajduje
się obecnie otaczający nas, zglobalizowany świat,

2. mówienia o wielokulturowości, poznawania i przedstawiania jej
w sposób autentyczny, krytyczny i niestereotypowy,

3. rozbijania czarno-białych obrazów świata, które mogą wpływać na
postawy przemocowe,

4. empatyzowania z innym, szanowania i uchwytywania „perspektywy innego”,

5. rozpoznawania i reagowania na mowę nienawiści,

6. rozpoznawania manipulacji i fałszywych informacji w mediach, przede
wszystkim w Internecie,

7. efektywnego znajdowania oraz krytycznego podejścia do informacji,
dyskutowania w oparciu o fakty, rozróżniania faktów od opinii,

8. rozpoznawania i nazywania własnych emocji i stereotypów,
identyfikowania uprzedzeń i dyskryminacji oraz sposobów reagowania
na sytuacje wykluczenia i dyskryminacji, a także wypowiedzi i zachowania
o charakterze rasistowskim lub radykalnym,

9. analizowania i właściwego oceniania zjawisk związanych z religijnością,
w tym religijnością osób wyznających islam,

10. postrzegania i odkrywania islamu nie tylko poprzez zastane tradycyjne
modele oparte na kontekstach, takich jak konflikt, strach czy wojna,

11. szukania rozwiązań bezprzemocowych, pokojowych, tj. kompromisowych.

13
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WIEDZA

Celem jest zdobycie przez uczniów podczas zajęć wiedzy z zakresu:

1. funkcjonowania społeczeństw wielokulturowych; przedyskutowane
zostaną szanse i wyzwania związane z wielokulturowością; duży nacisk
położony zostanie na historię Polski jako części Europy i świata – pokazane
zostaną przykłady przenikania się kultur, wzajemnych inspiracji, rozwoju
państw, nauki, medycyny,

2. elementów kulturoznawstwa i religioznawstwa: islamu i chrześcijaństwa,
historii islamu w Polsce i Europie,

3. procesów migracyjnych w Polsce i na świecie; omówione zostaną
podstawowe pojęcia, współczesne wyzwania i problemy, elementy historii
polskiego uchodźstwa w różnych krajach świata. Uczniowie i uczennice
dowiedzą się, jak wygląda życie w obozie dla uchodźców oraz sytuacja
w krajach z większością muzułmańską, objętych konfliktem zbrojnym lub
okupacją (np. Syria, Czeczenia); poznają historie osób starających się o status
uchodźcy w Europie,

4. praw człowieka w zakresie podstawowych pojęć i prawa
międzynarodowego, a także współczesnych problemów z przestrzeganiem
praw człowieka na świecie, z uwzględnieniem wolności wyznania oraz roli
i odpowiedzialności państw „globalnej Północy”,

5. rodzajów dyskryminacji i jej przejawówpod kątem rozpoznania zjawiska;
prawo polskie a dyskryminacja,

6. funkcjonowania mediów: źródła informacji, media i social media; jak
szukać wiarygodnych źródeł, jak rozpoznać fake newsy; zarządzanie
emocjami w przekazie medialnym,

7. emocji i ich roli w życiu człowieka; emocje a przekonania, rola emocji
w odbiorze informacji, emocje w życiu społecznym.

Uwaga! W trakcie zajęć powinna być przeprowadzana rzetelna
ewaluacjai badanie uczestników, co pozwali na weryfikację założeń
oraz wskazanie, w jaki sposób skutecznie kształtować wśród uczniów
postawy i wiedzę dotyczącą wielokulturowości, islamu i szacunku do
innych.
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Plan zajęć

Zajęcia 1: 16

Czym jest empatia? Czym jest islam? Czym jest wielokulturowość?
Wprowadzenie do zajęć.

Zajęcia 2: 22

Poznanie „perspektywy drugiego”. Dlaczego jest ważne, bywidzieć oczyma innych?

Zajęcia 3: 28

Rozpoznanie własnych korzeni.

Zajęcia 4: 32

Kim tak naprawdę są osoby wyznające islam? Skąd pochodzą? Wyzwania i fakty.

Zajęcia 5: 33

Jak zdobywać wiedzę o islamie lub migracji? Jak budować dobre rozwiązania?

Zajęcia 6: 41

Fake news i manipulacje w przestrzeni publicznej. Jak nie dać się oszukać?

Uwaga! Ze względu na nieformalny charakter zajęć i brak notatek wart
o na początku każdej lekcji przesunąć ławki pod ściany i utworzyć krąg.
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Przedstawienie prowadzących oraz programu (5 min)14

Przedstaw się oraz bardzo krótko zapoznaj OU z programem i celami zajęć.

Ankieta sprawdzająca stan wiedzy i przekonań (10 min)

Przeprowadź ankietę jedynie w razie prowadzenia zewnętrznej ankiety ewaluacyjnej.

Zapoznanie – ćwiczenie na podstawie fotografii (15 min)

Na stolikach rozłóż kilkadziesiąt zdjęć o różnorodnej tematyce (przedstawiających
ludzi, architekturę, krajobrazy z różnych stron świata, najlepiej z kontekstem
muzułmańskim – ważne, by zdjęć było około 2 razy więcej niż OU). Poproś, aby każda
osobawybrała jedno zdjęcie i opowiedziała krótką historię związaną ze zdjęciem, która
w jakiś sposób je opisuje. Jeśli są dwie OP, możesz podzielić OU na dwie grupy.
Usiądźcie w kole, każda z OU i OP w podgrupach przedstawia się
i opowiada swoją historię. Możesz zadać pytanie pomocnicze: „Dlaczego wybrałeś/
wybrałaś to zdjęcie?”. W trakcie, jeśli znasz obiekty, osoby lub miejsca przedstawione
na fotografiach, możesz dodawać kontekst („To zdjęcie przedstawia największy
meczet w Libanie”; „To zostało wykonane na plaży w Tunezji”) i w ten sposób
uruchamiać ciekawe, pozytywne skojarzenia. Po zakończonym ćwiczeniu OU oddają
fotografie.

14 W nawiasach podano zakładany czas trwania danego ćwiczenia. Jednak naczelną zasadą programu jest to, że jeśli OU wchodzą w dyskusję,
angażują się, zachodzi wyraźnie proces uczenia się, to nie należy przerywać zajęć i ćwiczeń, ale kontynuować proces. Nie wszystkie ćwiczenia
z programumuszą zostać zrealizowane.

Czym jest empatia? Czym jest islam?
Czym jest wielokulturowość? Wprowadzenie do zajęć

1
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Wspólne ustalenie zasad panujących podczas warsztatów,
tzw. kontrakt (10 min)

Na dużym arkuszu papieru lub na tablicy napisz wyraźnie słowo „zasady”. Następnie
poproś OU o zaproponowanie zasad, mających na celu ułatwienie współpracy, które
powinny obowiązywać w grupie w czasie warsztatów. Propozycje zapisuj na tablicy/
flipcharcie.

Powiedz, że zasady te należy uważać za kontrakt między wszystkimi uczestnikami
zajęć oraz że obowiązują one także OP. Jak już wspomniano, zasady powinny zostać
zaproponowane przez OU. Jeśli mają z tym problem, zadawaj im pomocnicze pytania,
wskazując, że w niniejszych zajęciach chodzi nie tyle o wykładanie faktów,
co o wspólną rozmowę. OP powinny podkreślić, że nie chcą być traktowane jak
nauczyciele, ponieważ nie przyszli uczyć, ale rozmawiać na równych zasadach
i wspólnie dyskutować o trudnych, a zarazem istotnych dla wszystkich tematach.

Na liście powinny znaleźć się takie zasady (mogą zostać sformułowanew inny sposób,
to tylko propozycja), jak:

ZASADY
1. Okazujemy wszystkim szacunek;

2. Gdy ktoś mówi, nikt inny nie mówi;

3. Nie ma głupich pytań;

4. Wyciszamy telefon (jeśli to konieczne);

5. Podnosimy rękę, gdy chcemy coś powiedzieć;

6. Może być wiele poprawnych odpowiedzi, nie tylko jedna;

7. Każdy ma prawo do nieuczestniczenia w dyskusji (zasada „stop”);

8. Nie musimy się zgadzać, ale musimy szanować siebie nawzajem
i szanować odmienność zdania innych osób→ nie wyśmiewamy
opinii innych;

9. Używamy komunikatów „ja” – mówi za siebie, a nie „my”, „ludzie
mówią” czy „wszyscy wiedzą”.

Stworzony kontrakt warto umieścić wwidocznymmiejscu na czas każdegowarsztatu
z cyklu, tak aby móc do niego wracać w razie potrzeby.

17
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Ćwiczenie wprowadzające I – co to jest empatia? (10 min)

Zapisz na tablicy słowo „empatia” i zapytaj OU:

Z czym kojarzy się wam słowo „empatia”?

Czym jest empatia?

Czy mieliście już na ten temat zajęcia?

Wszystkie skojarzenia warto zapisywać na tablicy, grupując je według potrójnego
schematu (emocje – poznanie – działanie). W trakcie ćwiczenia należy odróżnić
„empatię” od łatwo kojarzonych pojęć, takich jak współczucie czy litość –
empatyzować można ze wszystkimi, nie tylko z ubogimi czy cierpiącymi osobami.
Należy również wyjaśnić OU, że empatia to nie (tylko) emocja, ale pewien stan
zawierający komponent emocjonalny (tzw. wczuwanie się, współodczuwanie)
i racjonalny (tzw. przyjmowanie perspektywy, uważność) oraz dotyczący działania.
W ten sposóbmożnamówić o trójkącie empatycznym (poznanie – emocje – działanie),
z którym należy zapoznać OU.

Na podstawie pojęć, które się pojawią, kontynuuj dyskusję i odpowiadaj na pytania
dotyczące poszczególnych kwestii. Ćwiczenie ma sprawdzić poziom zaznajomienia
się OU z tematem zajęć oraz być pretekstem do uporządkowania pojęć i definicji
(niekoniecznie „twardego” ich zdefiniowania). Przed przerwą, jeśli będzie na to czas,
zadaj dodatkowe pytania:

Z kim empatyzujecie? Od kogo i na jakie sposoby sami doświadczacie
empatii?

Jaka jest rola empatii w budowaniu wspólnoty?

Czy łatwiej empatyzować z kimś, kogo widziało się na własne oczy?
Z kim spędziło się trochę czasu?

Czy potrzebuję wiedzieć coś o drugim człowieku (np. o jego
pochodzeniu, wyznaniu albo orientacji seksualnej), żeby „wciągnąć
go pod parasol” mojej postawy empatycznej?

Przerwa15

15 Przerwy są dostosowane do szkolnych dzwonków i są ogłaszane zawsze po 45 minutach zajęć oraz trwają tyle, ile przerwa szkolna; jeśli zajęcia są
przeprowadzane poza szkołą, należy ogłaszać 5-10-minutowe przerwy, co 45 minut. W tym czasie warto zadbać szczególnie o to, by OU wyszły z ról,
w które weszły w czasie trudnych emocjonalnie ćwiczeń.
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Ćwiczenie wprowadzające II – co to jest wielokulturowość? (10 min)

Zapisz na tablicy słowo „wielokulturowość” i zapytaj uczniów, z czym im się kojarzy.
(Możesz zadać pytania pomocnicze: Czym jest społeczeństwo wielokulturowe? Jakie
są wyzwania z nim związane? Czym różni się „wielokulturowość”
od „międzykulturowości”?). Zapisuj odpowiedzi na tablicy lub flipcharcie.

Warto wskazać, że wielokulturowość dotyczy różnych aspektów życia (bardzo ważne,
by podkreślić, że chodzi o społeczeństwo i jego cechę, jaką jest wielokulturowość). Na
podstawie pojęć, które się pojawią kontynuuj dyskusję i odpowiadaj na pytania
dotyczące poszczególnych kwestii. Podobnie jak w poprzednim ćwiczeniu, również
tutaj celem jest sprawdzenie poziomu zaznajomienia się uczestników z tematem zajęć
oraz uporządkowanie pojęć i definicji. Gdy padną różne skojarzenia czy nawet
definicje, podziel uczestników na 4-, 5-osobowe grupy (najłatwiej jest poprosić OU, by
odliczyły do pięciu) i poproś o wypisanie „wyzwań” i „korzyści” wielokulturowości. OU
mają około 5 minut na wspólną pracę.

Następnie każda grupa odczytuje swoje pomysły. Wszystkie odpowiedzi i sugestie
zapisuj na tablicy i zachęcaj do wspólnej dyskusji (najlepiej najpierw zacząć od
wyzwań, a następnie przejść do korzyści – lub na odwrót – pobudzając w ten sposób
wszystkie grupy do wypowiadania się nieco częściej).

Na koniec zadaj pytanie, jaka jest różnica między asymilacją a integracją? Który z tych
procesów powinien być wdrażany w kontekście budowania równego społeczeństwa
wielokulturowego?

Ćwiczenie wprowadzające III – co to jest islam? (5 min)

Zapisz na tablicy słowo „islam” i zapytaj uczniów, z czym im się kojarzy. (Możesz zadać
pytania pomocnicze: Kim są muzułmanie lub muzułmanki? W jakich krajach wyznaje
się islam? Czy odwiedzali te kraje? Z czym im się kojarzą?). Zapisuj odpowiedzi na
tablicy lub flipcharcie.

Warto nadmienić, że islam jako religia jest bardzo zróżnicowany, jest wyznawany
przez niemal 2 miliardy ludzi na wszystkich kontynentach i że jako praktyka może
mieć bardzo różne oblicza. Dobrze byłoby w czasie tego ćwiczenia zapoznać OU
z najbardziej podstawowymi pojęciami (które mogą wyjaśniać osoby zgłaszające je
jako skojarzenia, OP ewentualnie mogą poprawiać te robocze definicje), na przykład
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Allah, meczet, Koran, szyizm, sunnizm, imam itp. Skorzystaj z Muzułmańskiej Mapy
Polski, jeśli potrzebujesz pomocy z definicjami.

Na podstawie pojęć, które się pojawią, kontynuuj dyskusję i odpowiadaj na pytania
dotyczące poszczególnych kwestii. Podobnie jak w poprzednim ćwiczeniu, również
tutaj celem jest sprawdzenie poziomu zaznajomienia się uczestników
z tematem zajęć oraz uporządkowanie pojęć i definicji.

Krótkie ćwiczenie „na przekonania” (15 min)

Umieść w sali trzy kartki z napisami: „100%”, „50%” i „0%” w jednej linii (możesz też
utworzyć linię, naklejając na podłodze taśmę papierową, przy czym na jednym końcu
umieścić kartę 0%, na drugim 100%, a pośrodku 50%). 100% oznacza „tak”, 0% oznacza
„nie”, zaś 50% to „bezpieczna strefa”, gdzie stają osoby, które nie chcą wypowiadać się
lub nie wiedzą co powiedzieć. Poproś, by każda osoba stanęła na linii w miejscu,
w którym odnajduje się z wypowiedzianym (za chwilę) zdaniem. Następnie, by
upewnić się, że OU rozumieją o co chodzi, wypowiedz „testowe” zdanie, na przykład
„Lubię Harry'ego Pottera”, „Lubię słuchać Young Leosi”, „Używam TikToka” itp.

Zapytaj OU, które ustawiły się na 100%: „Czemu tak bardzo lubisz Harry'ego Pottera?”,
następnie osoby znajdujące się w środku, a w dalszej kolejności te, które stoją najbliżej
0%. Przypomnij, że można zajmować stanowiska pośrednie, na przykład 73% lub 22%.
Najczęściej OU ustawiają się dokładnie na 0 lub dokładnie na 100%, rzadziej na 50%.
Bardzoważne, byw czasie tego ćwiczenia pytać o opinię i zachęcać do jej uzasadnienia
te osoby, które zwykle nie wypowiadają się. Następnie wypowiedz kolejne zdanie:
„Dobrze jest być empatycznym człowiekiem”. Zapytaj osoby, które ustawiły się na
różnych poziomach, dlaczego stoją w danym miejscu. Po wypowiedzeniu opinii na
temat empatii, poproś o zajęcie stanowiska wobec zdania: „Mam negatywne
skojarzenia z islamem”. Zapytaj osoby, które ustawiły się na różnych poziomach,
dlaczego stoją w danymmiejscu oraz skąd biorą się te skojarzenia lub dlaczego ich nie
mają.

Ćwiczenie ma na celu pokazanie, że wiele naszych opinii jest względnych, zmiennych
i nieco „płynnych”, że mamy wiele opinii i wiele uzasadnień.

Ważne: nie oceniaj żadnej wypowiedzi ani nie komentuj ich, co najwyżej
problematyzuj poprzez pytania.

Pamiętaj, że to krótkie ćwiczenie możesz realizować w dowolnym momencie,
by pobudzić grupę (osoby muszą wstać z krzeseł, wziąć aktywnie udział również
w czasie zajęć online, wpisując swoją liczbę procent na czacie).
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Film z kampanii społecznej Amnesty International Polska
„Look beyond borders” (10 min)

Zaproś OU do obejrzenia krótkiego filmiku, link:

https://www.facebook.com/watch/?v=10154168304730890

Po obejrzeniu filmu zadaj OU pytania:

Czy podobał się Wam film?

Czy takie 4-minutowe spotkanie rzeczywiście może coś zmienić?
Jeśli tak, to co?

Czy chcielibyście w taki sposób spotkać się z nieznajomymi?
(można zrobić ćwiczenie 0-100%, czy chcą tak posiedzieć naprzeciwko
siebie i zobaczyć, co się stanie).

Mini-ewaluacja (5 min)

Zaproś OU do kręgu. Poproś, by każda osoba dokonałamini-ewaluacji odpowiadając na
pytanie:

Co Ci się podobało w zajęciach?

Czego się nauczyłeś/aś?

Czego Ci brakowało?

Dobrze, by OU nie powtarzały jedynie tego, co mówiły osoby wcześniej i wskazywały
konkretną rzecz. Mini-ewaluacjęmożesz też przeprowadzić w innej formie, ważne jest
to, by OUmogły w jakiejś formie wyrazić swoje zdanie na temat zajęć.

Koniec zajęć nr 1
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Poznanie „perspektywy drugiego”
Jaka jest sytuacja osób dyskryminowanych?

1

2
Wprowadzenie (5 min)

Rozpocznij zajęcia od zapytania OU jak się mają oraz przypomnienia, co było
omawiane na pierwszych zajęciach. Przypomnij o kontrakcie oraz wypracowanych
pojęciach „empatii”, „wielokulturowości” i „islamu”. Upewnij się, czy nie należy
odpowiedzieć na jakieś pytania, które pojawiły się od czasu poprzednich zajęć.

Stereotypy – obrazy w naszych głowach (20 min)

Podziel OU na 5 grup. Rozdaj grupom po jednej wydrukowanej fotografii bez żadnego
opisu lub wyświetl po kolei każdą z fotografii (Załącznik nr 1)14. Pamiętaj, by każdą
z pięciu fotografii właściwie opisać odpowiednią cyfrą (od 1 do 5). Następnie poproś OU,
aby po podziale na grupy, samodzielnie (bez konsultacji z innymi osobami) zapisały na
karteczkach samoprzylepnych pierwsze skojarzenia dotyczące zaprezentowanej
fotografii (może to być jedno skojarzenie lub więcej). W dalszej kolejności grupy
wymieniają się zdjęciami i wykonują to samo zadanie, aż wszystkie grupy obejrzą
wszystkie zdjęcia.

Po zakończeniu pierwszej części ćwiczenia opowiedz OU, co przedstawiają fotografie,
kim są osoby na zdjęciach, w jakich okolicznościach zostały zrobione. Poproś OU, by
spojrzały na swoje karteczki z zapisanymi skojarzeniami. Zapytaj, czym kierowały się,
zapisując te, a nie inne słowa? Jak myślą, czy znając kontekst zdjęcia ich skojarzenia
byłyby takie same czy inne? Jeśli inne, to jakie?

Dodatkowo porozmawiaj z OU o tym, w jaki sposób często przedstawiane są osoby
uchodźcze lub osoby wyznające islam. Zapytaj, na którym ze zdjęć OU chciałyby być
przedstawione, a na którym nie i dlaczego?

Stereotypy i faworyzowanie własnej grupy (30 min)

Podziel OU na małe 3-, 4-osobowe grupy, przydzielając każdej z nich jedną
z poszczególnych grup ludzi – mogą to być: „katolicy”, „muzułmanie”, „Żydzi”, „Niemcy”,
14 Załączniki znajdziesz pod opisem zajęć.
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„protestanci”, „Polacy”, „Rosjanie”, „Romowie”, „Arabowie”. Ważne, by znalazły się w tym
wyborze co najmniej 3 grupy religijne, w tymmuzułmanie.

Każda grupa ma w pierwszej kolejności opracować pięć negatywnych cech danej
grupy. Następnie, po zakończeniu pracy, poproś o wypisanie pięciu pozytywnych cech
danej grupy – na osobnym arkuszu. Na koniec każda grupa prezentuje swoje cechy.
W czasie prezentacji można dyskutować.

Po prezentacjach porozmawiaj o tym:

Co było łatwiej znaleźć: cechy pozytywne czy negatywne?

Czy dojście do porozumienia było łatwe?

Czy kiedykolwiek spotkaliście kogoś z danej grupy?

Czy wszyscy przedstawiciele danej grupy posiadają wypisane cechy?

Czy danej grupie (katolikom, muzułmanom, Żydom itd.) można przypisać
cechy dotyczące charakteru, wyglądu itp.?

Na końcu postaw OU pytanie:

Jak sam byś się czuł, gdyby ludzie przypisywali Ci cechy,
których nie masz?

Warto po ćwiczeniu podsumować pracę, wskazując i objaśniając terminy, takie jak
stereotyp, uprzedzenie, dyskryminacja, „efekt grupy” (można go odróżnić od „efektu
tłumu”, czyli sytuacji, w której dostosowujemy swoje przekonania do opinii
większości).

Uwaga! W trakcie ćwiczenia najprawdopodobniej będzie miała
miejsce przerwa.

Przerwa

Krąg społeczeństwa (35 min)

Do wykonania tego ćwiczenia potrzebna jest duża sala. Jeśli istnieje taka potrzeba,
prowadzący mogą przenieść całe ćwiczenie na inną godzinę lekcyjną, aby
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przeprowadzić ćwiczenie w lepszych warunkach, na przykład w sali gimnastycznej –
łącznie trwa ono około 35 min.

Przygotuj wycięte karteczki z opisami ról (Załącznik nr 2).

Cel ćwiczenia: uczestnicy pośrodku (blisko prowadzącego) doświadczają
uprzywilejowanego traktowania, podczas gdy osoby spoza koła doświadczają
dyskryminacji/wykluczenia. Uczestnicy są wprowadzani w temat etykietowania,
stereotypizowania i osądzania.

Rozdaj OU kartki z opisami ról. Poproś, aby OU przeczytały w ciszy opis osoby, który
znajduje się na otrzymanej karteczce. Nie wolno im jej pokazywać ani mówić o niej
pozostałym uczestnikom (jeśli OU chce zmienić swoją rolę, to może, ale tylko wtedy,
jeśli nie czuje się komfortowow danej roli, a nie dlatego, że nie wie dużo o osobie, którą
odgrywa, ponieważ o to chodzi w symulacji).

Wszyscy ustawiają się w kręgu, OP staje w jego środku.

Ćwiczenie można także wykonać stając w linii, wówczas OU poruszają się do przodu
i do tyłu, względemwyznaczonej linii.

OU mają chwilę, aby pomyśleć o swoich rolach, postawić się w roli osoby opisanej na
kartce. Aby OUmogły się wczuć w swoje role, zadaj im pytania pomocnicze:

Wyobraź sobie, że jesteś osobą opisaną na kartce, którą trzymasz. Wiesz o sobie tylko
tyle, ile podano, resztę musisz wymyślić sam. Poświęć chwilę na przemyślenie
następujących pytań. Niemusisz podawać nam swoich odpowiedzi ani zapisywać ich:

Jakie było twoje dzieciństwo?

Jaki miałeś dom?

Jakie jest twoje dzisiejsze życie?

Co robisz w dzień, a co robisz w nocy?

Gdzie mieszkasz?

Jak dużo zarabiasz?

Co lubisz, czego się boisz?

OU stoją w dużym kółku, każda z twarzą do OP, która jest w środku. OU powinni mieć
wystarczająco dużo miejsca, aby robić kroki zarówno do przodu, jak i do tyłu.

Następnie przeczytaj poniższe zdania i wytłumacz OU, że ich zadaniem jest zrobienie
kroku do przodu, jeśli się zgadzają (jeśli zdanie prawdziwie opisuje stan postaci, którą
grają), a krok do tyłu, jeśli się nie zgadzają (jeśli zdanie nieprawdziwie opisuje stan
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postaci, którą grają). Upewnij się, że OU dokładnie zrozumiały to zadanie i treść
czytanych zdań.

Zdania do przeczytania przez OP:

Masz jasną wizję swojego życia za 10 lat.

Próbując zgłosić kradzież, możesz spodziewać się sprawiedliwego
traktowania przez policję.

Po zmroku czujesz się bezpiecznie na ulicy.

Nigdy nie spotkałeś żadnych poważnych trudności finansowych.

Możesz oczekiwać wsparcia ze strony rodziny.

Nie masz problemów ze znalezieniem, wynajmem lub zakupem nowego
mieszkania.

Czujesz, że twój język, religia i kultura są szanowane w społeczeństwie,
w którym żyjesz.

Możesz pocałować partnera na ulicy.

Nigdy nie czułeś się dyskryminowany ze względu na swoje pochodzenie.

Możesz wyjeżdżać na wakacje raz w roku.

Możesz zaprosić znajomych na obiad w domu.

Zakładasz, że ty i twoje dzieci nie jesteście dyskryminowani w szkole.

Masz ciekawe życie i pozytywnie oceniasz swoją przyszłość.

Czujesz, że możesz uczyć się i podążać za wybranym zawodem.

Nie boisz się nękania lub ataku na ulicach lub wmediach.

Możesz głosować w wyborach krajowych i lokalnych.

Najważniejsze święta religijne możesz obchodzić ze swoimi krewnymi
i bliskimi przyjaciółmi.

Wersje dla chętnych:

1. Gdy przeczytane zostaną wszystkie zdania, OU przez chwilę stoją na swoich
pozycjach. Następnie OP bardzo cicho mówi „podejdźcie do mnie”, tak aby jej słowa
mogły usłyszeć tylko osoby znajdujące się wwewnętrznym kręgu. Każdy, kto słyszy to
słowo, otrzymuje na przykład cukierka.

2. OUmogą cofnąć się o wybraną przez siebie liczbę kroków, „przekazując” tym samym
swoje kroki innej, wskazanej przez siebie osobie lub osobom. Ta część ćwiczenia
umożliwi OU zarówno podjęcie działania wynikającego z postawy empatycznej, jak i –
w przypadku osób, którym „kroki do przodu” zostały przekazane – doświadczenie
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empatii od innej osoby. Jest to też podstawa do dyskusji: dlaczego „przekazałaś kroki”
właśnie tej osobie? Dlatego, że stoi na samym końcu? Czy chciałaś, żeby więcej osób
byłow samym środku, czy jak najmniej na samymkońcu itd.?Warto zachęcić OU, żeby
nie kierowały się w tym ćwiczeniu relacjami, jakie mają z konkretnymi osobami w codziennym
życiu (np. przekazywanie kroków najlepszemu koledze). Abstrahowanie od kontekstu
życia codziennego będzie dobrym ćwiczeniem przyjmowania perspektywy (jednego
z mechanizmów odpowiedzialnych za postawę empatyczną).

Jeśli są dwie OP, po zakończeniu ćwiczenia podzielcie grupę na dwie części i wspólnie
porozmawiajcie o ćwiczeniu (należy dopilnować, aby w każdej grupie były zachowane
proporcje osób „wykluczonych” i „uprzywilejowanych”).

Zadaj OU następujące pytania:

Jak to było być blisko środka i dostawać słodycze? Jak się czułeś,
kiedy nie mogłeś zrobić kroku do przodu/musiałeś wrócić? Jak się
czułeś, oddalając się od innych?

Jak się czułeś, gdy inni usłyszeli prowadzącego, a ty nie?

Czy ktoś z uczestników czuł dyskomfort?

Czy zauważyłeś, że ktoś pozostał w tyle? Jeśli tak, jak mogłeś pomóc?
Dlaczego tego nie zrobiłeś? Czemu ty nie zaprosiłeś innych do środka?

Dlaczego graliśmy w tę grę? Nazywa się ona „krąg społeczeństwa” –
czy możecie wyjaśnić, w jakim celu została zastosowana?

Następnie porozmawiajcie o stereotypach i perspektywie innych:

Skąd możesz wiedzieć, jak zachowa się dana osoba, nie znając jej
osobiście?

Skąd wziąłeś informacje o swojej osobie, które nie były zapisane?

Czy mogłeś zrobić coś, aby pomóc osobom za tobą? Czy chciałeś lub
pomyślałeś o tym podczas symulacji, a jeśli tak, to dlaczego? Lub
dlaczego nie?

Gdybyś mógł to zrobić ponownie, co byś zmienił?

Jaki wpływ na twoje odpowiedzi ma prawdziwe życie?

Czym są dyskryminacja/nierówność?

Czy znasz osobywykluczonew prawdziwym życiu? Jak je traktujesz?
Czy ich położenie jest podobne do sytuacji w grze?

Jaka jest różnica między dyskryminacją a nierównością?
(Dyskryminacja to nierówne traktowanie, a nierówność wynika
z nierównych relacji władzy).
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Praca domowa (3 min)

Zadaj OU zadanie domowe na kolejne spotkanie, wskazując, że nie jest obowiązkowe.
Poproś OU, by porozmawiały z rodzicami, z dziadkami, babciami, rodzeństwem
i dowiedziały się:

Czy Twoi przodkowie (babcie, dziadkowie, prababcie, pradziadkowie,
inni) doświadczyli wojen, kryzysów politycznych, dyktatur?

Czy w Twojej rodzinie jest ktoś, kto mieszkał/mieszka za granicą? Kto
to był? W jakim kraju żył/żyje, jak to się stało, że wybrał dany kraj
do życia?

Czy w najbliższym otoczeniu Twoim i Twojej rodziny (np. w pracy
rodziców, w sklepie, w którym zwykle robicie zakupy, w przychodni,
w której leczy się Twoja rodzina, w szkole) są osoby pochodzące
z innych krajów? Czy masz w rodzinie lub wśród przodków osoby,
które wyznawały islam lub są na przykład pochodzenia tatarskiego?

Czy jesteś dumny/dumna ze swojego pochodzenia? Czy jesteś dumny/
dumna z historii swojej rodziny?

Mini-ewaluacja (7 min)

Stańcie w kręgu. Poproś, by każda OU dokonała mini-ewaluacji. Zadaj pytania
pomocnicze:

Co Ci się podobało w zajęciach? Czego się nauczyłaś/nauczyłeś? Czego
Ci brakowało?

Dobrze, by OU nie powtarzały jedynie tego, co zostało powiedziane wcześniej. Również
OP biorą udział w mini-ewaluacji, wskazując na to, co im się podobało, czego się
nauczyły i czego im brakowało.

Koniec zajęć nr 2
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Wprowadzenie (5 min)

Rozpocznij zajęcia od zapytania OU jak się mają oraz przypomnienia, co było
omawiane na drugich zajęciach. Przypomnij o kontrakcie. Upewnij się, czy nie należy
odpowiedzieć na jakieś pytania, które pojawiły się od czasu poprzednich zajęć.

Podsumowanie pracy domowej (10 min)

Zapytaj OU, czego dowiedziały się podczas rozmów z dziadkami, babciami, rodzicami.
Po prezentacji historii przodków zapytaj OU o fakty z historii Polski, kulturę naszego
kraju czy język polski – gdzie znajdujemy tam ślady wielokulturowości? Czy znają
jakieś mniej znane fakty z historii polskiego islamu? Czy są słowa, które pochodzą
z innych języków? Jeśli tak, to jakie?

Ślady w języku polskim (10 min)

Podziel OU na 5-osobowe grupy („liczymy do pięciu”) i zrób mini konkurs.Każda grupa
ma 30 sekund na zastanowienie się, z jakiego języka pochodzi dane słowo, tj. z jakiego
języka zostało zapożyczone do języka polskiego. Następnie poproś lidera grupy
(wytypowanego przez grupę), by powiedział, jaki język grupa wybrała. Grupy, które
odgadną poprawnie, otrzymują jeden punkt.

W czasie dyskusji szczególnie zwróć uwagę na arabizmy i turcyzmy lub zapożyczenia
z sanskrytu, jak również fakty pokazujące powiązania z kulturami muzułmańskimi
i żydowskimi oraz wszelkie inne, mniej oczywiste skojarzenia.

Przykłady zapożyczeń:
•weekend, komputer, pampersy – język angielski
(najlepiej zacząć od łatwego przykładu, właśnie z j. angielskiego),

•cebula, burak – język łaciński,

•kartofel, urlop, szlauch, durszlak – język niemiecki,

•szofer, fryzjer – język francuski,

• czajnik, torba, tapczan – język turecki,

• hejnał – język węgierski,

• algebra, alkohol, chemia – język arabski,

• ciuchy – język jidysz (żydowski)

„Rozpoznanie własnych korzeni”
Kto był lub jest migrantem w twojej rodzinie?
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Co nam mówią nasi przodkowie? (20 min)

Pokaż OU filmik. Po obejrzeniu zadaj pytania: Jak Wam się podobał? Jak się czujecie?
Co myślicie? Czy zgadzacie się z treścią wypowiadanych zdań? Możesz zadać
te pytania przy pomocy ćwiczenia na 0-100%.

Warto zapytać również o to, czy sami zdecydowaliby się na przeprowadzenie takiego
badania. Czy chcieliby wiedzieć nie tylko o tym, jakiego pochodzenia byli ich
przodkowie, ale jaka była ich kultura? W co wierzyli i jaką religię wyznawali? Co nam
to mówi o nas samych? Czy warto wiedzieć takie rzeczy?

Film Momondo DNA Journey, link:

https://www.youtube.com/watch?v=tyaEQEmt5ls

Przerwa

Straty związane z ucieczką z kraju (25 min)

(Ćwiczenie opracowanenapodstawie: „Budujmosty, a niemury”,wyd. Dialog, ss. 338-340.)

Rozdaj OU po pięć karteczek. Poproś, aby zastanowiły się nad pytaniem: „Co byś zabrał/
zabrała ze sobą, gdybyś musiał/musiała opuścić jutro swoją ojczyznę?” (można opisać
kontekst bardziej szczegółowo, na przykład „Po rozpoczęciu konfliktu zbrojnego siły
wrogiej armii zbliżają się do Krakowa (lub miasta, w którym mieszkają osoby
uczestniczące). Masz 5 minut na to, by zabrać ze sobą pięć najpotrzebniejszych rzeczy
i uciekać, bo Twój dommoże zaraz znaleźć się pod ostrzałem. Co zabierasz? (w zakres
tych rzeczy nie wliczają się inne osoby, np. członkowie rodzin).

Poproś, aby każdy indywidualnie zapisał wybrane rzeczy – po jednej rzeczy na każdej
z pięciu kartek. Następnie podziel klasę na mniejsze grupy, w mniejszych grupach OU
opowiadają o tym, co by zabrali i dlaczego. Mówią, co dla nich jest najważniejsze, a co
mniej ważne. Następnie poproś, aby OU wymieszały kartki i ułożyły je w wachlarz, jak
karty.

Powiedz: „Uciekasz w panice z domu, gubisz – tj. odrzucasz (losowo) jedną karteczkę”
i zabierasz OU po jednej kartce.

Następnie powiedz: „Przy próbie przekroczenia granicy musisz zostawić bojownikom
łapówkę, odrzucasz (wybór) jedną karteczkę (UWAGA! Nie może to być
bezwartościowa rzecz)”.
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Kolejno: „Przemytnicy chcą skrzywdzić Twoją siostrę/bliską osobę. Musisz im zapłacić
za bezpieczeństwo – odrzucasz (wybór) jedną karteczkę”.

Następnie: „Brakuje Ci pieniędzy na jedzenie, sprzedajesz to, co masz – odrzucasz
(losowo) jedną karteczkę (Może to być kartka z napisem „jedzenie” lub „picie”).

Prowadzący wyjaśniają, że uchodźcy – podobnie jak niektórzy z przodków
uczestników –stanęli dokładnie przed takim samymwyborem.

Podsumuj ćwiczenie:

Co OU czuły, gdy zostały ze świadomością, że mogą mieć tylko jedną rzecz?

Co traci człowiek, który ucieka?

Czy trudno było wybrać te pięć rzeczy?

Nad czymmają kontrolę uchodźcy?

Co jeszcze, oprócz rzeczy, tracą?

Która z rzeczy była najważniejsza? Którą najtrudniej było odrzucić?

Czy myśleli o bliskich?

Jaką rolę pełni religia w życiu tych osób? Czy ktoś zabrał ze sobą na
przykład Biblię lub różaniec?

Na końcu podsumuj dyskusję. Możesz także puścić film, który dotyczy ćwiczenia, link:

https://www.facebook.com/UNHCRPolska/videos/1135283186655359

Bardzo ważne, by zadbać o to, aby OU wyszły z roli – można na przykład wstać, zrobić
krótką przerwę lub ćwiczenia rozluźniające.

Islam w historii Polski (15 min)

Po krótkim rozluźnieniu podziel OU na 4-osobowe grupy. Każda grupa powinna
wybrać jeden z tematów, który zapiszesz na tablicy lub wyświetlisz na ekranie,
a następnie przygotować krótką informację na podstawie źródeł internetowych.

Uwaga! OU mogą korzystać w czasie tego ćwiczenia ze smartfonów. Daj im około
7 minut na przygotowanie 30-sekundowej prezentacji.
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Hasła lub pytania do wybrania przez każdą z grup:

Wojciech Bobowski, Roksolana (sułtanka Hürrem), Aleksander Sulkiewicz, Dżennet
Dżabagi-Skibniewska, Józef Bem, Ludwika Śniadecka, Józef Bielak, Kruszyniany,
Studzianka (mizar), Dżalal Ad-Din, Traktat o Wieczystym Pokoju z Imperium
Osmańskim (1533 rok).

Mini-ewaluacja (5 min)

Stańcie w kręgu. Poproś, by każda OU dokonała mini-ewaluacji. Zadaj pytania
pomocnicze:

Co Ci się podobało w zajęciach?

Czego się nauczyłeś/nauczyłaś?

Czego Ci brakowało?

Dobrze, by OU nie powtarzały jedynie tego, co już wcześniej zostało powiedziane.
Również OP biorą udział w mini-ewaluacji, wskazując na to, co im się podobało, czego
się nauczyły i czego im brakowało.

Koniec zajęć nr 3
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Kim tak naprawdę są uchodźcy
i migranci? Skąd pochodzą? Fakty i mity.

4
Wprowadzenie (5 min)

Rozpocznij zajęcia od zapytania OU jak się mają oraz przypomnienia, co było
omawiane na ostatnich zajęciach. Przypomnij o kontrakcie. Upewnij się, czy nie
należy odpowiedzieć na jakieś pytania, które pojawiły się od czasu poprzednich zajęć.

Ćwiczenie na przekonania (10 min)

Umieść w sali trzy kartki (0%, 50% i 100%). Poproś OU o ustawienie się w odpowiednim
miejscu i określenie, w jakim stopniu zgadzają się ze stwierdzeniem: „Dobrze by było,
gdyby Polska udzielała ochrony międzynarodowej ofiarom wojen i prześladowań
przebywającym na granicy polsko-białoruskiej”.

Następnie poproś o uzasadnienie osoby, które wyrażają różne opinie. Jeśli osoby będą
zainteresowane dyskusją, zadaj im kolejne pytanie:

„72% Polek i Polaków odpowiedziało NIE na poniższe pytanie: Z powodu dużego
napływu uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki do niektórych państw Unii
Europejskiej kraje te nie są w stanie poradzić sobie z tym problemem. Czy Pana(-i)
zdaniem, Polska powinna przyjąć część uchodźców przybywających do Europy? Jaka
jest Twoja opinia?”

Zadaj pytanie – dlaczego akurat te konkretnie rejony wzbudzają sprzeciw?

Zgadnij, kto przychodzi na obiad (30 min)

(Opracowano na podstawie „Buduj mosty, a nie mury”, wyd. Dialog, ss. 390-392.)

Wyjaśnij, że ćwiczenie opiera się na odgrywaniu ról. Celem jest przeanalizowanie tego,
skąd bierzemy przekonania na temat osób wyznających islam. Wybierz cztery osoby
do odegrania różnych ról. Osoby odgrywające role najlepiej wybrać na podstawie
preferencji (córką i synem powinny być osoby, które są bardziej za pomaganiem
uchodźcom, a ojcem i matką osoby mniej chętne do pomocy).
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Pozostałe OU są widzami. Rozdaj aktorom karty z rolami (patrz Załącznik nr 3) i daj im
chwilę, by się przygotowały do odegrania roli. Przygotuj widzów do sceny: salon
w typowym polskim domu; wyjaśnij, że za chwilę wszyscy obejrzymy rodzinną
dyskusję. Grupa przygotowuje salę do ćwiczenia (stół i 4 krzesła na środku, na którym
można postawić klasowy kwiatek).

Odgrywanie sceny trwa maksymalnie 10 minut. Przez kolejne 15 minut ma miejsce
rozmowa. Zadaj OU pytania:

Jak czuli się aktorzy grając postać?

Jakie argumenty, opinie pojawiły się w czasie dyskusji?

Czy słyszeliście podobne argumenty we własnej rodzinie lub wśród
bliskich?

Czy sytuacja byłaby inna, gdyby chłopak wyznawał inną religię?

Co by się stało, gdyby prezentowana rodzina była muzułmańska?

Czy takie konflikty mogą spotkać/spotkały również Was?

Czy ktoś zagrałby inaczej?

Na końcu wróć do problemu głównego:

Skąd bierzemy wiedzę na temat innych? Czy jesteśmy wobec tych
źródeł krytyczni?

Przerwa

Dyskusja metodą dociekań filozoficznych (35 min)14

Podziel klasę na mniejsze grupy robocze. Każda z grup otrzymuje zestaw dziesięciu
kart z zapisanymi stwierdzeniami. Zadaniem każdej z grup jest ułożenie kart
w porządku od stwierdzenia wzbudzającego największy sprzeciw i uznawanego za
„największe zło” do stwierdzenia wzbudzającego najmniejszy sprzeciw. Najważniejsze
w tym ćwiczeniu jest stworzenie OU możliwości porównania swoich przekonań
i sposobu myślenia z poglądami innych osób, a także przekonania się, które ze
14 Za przygotowanie niniejszego ćwiczenia dziękuję Monice Zielińskiej.
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stwierdzeń zachęcają w największym stopniu do dyskusji i powodują rozbieżność
opinii.

Zapisz każde ze stwierdzeń (patrz Załącznik nr 4) na kartce formatu A5 i każdej z grup
rozdaj zestaw kart w innym kolorze.

Po ustaleniu przez grupy kolejności ułożenia stwierdzeń, poproś każdą z grup, aby
wyeksponowała ułożone przez siebie karty w widocznymmiejscu i stanęła obok nich.
OU mają za zadanie uzasadnić teraz swoje opinie. Poproś OU, aby powiedziały, jakie
widzą różnice w ułożeniu kart w zestawach innych grup i zapytały osoby z tych grup,
dlaczego ułożyły karty w danym porządku, na przykład „Dlaczego uważasz, że...?”. Aby
różnice w ułożeniu kart między grupami były jeszcze wyraźniejsze, w trakcie
omawiania poszczególnych stwierdzeń możesz poprosić, by osoby z każdej grupy
stanęły na kartach reprezentujących ten sam temat.

Mini-ewaluacja (7 min)

Rozdaj OU po dwie kartki i poproś, by każda osoba dokonała mini-ewaluacji i napisała,
czego dotychczas nauczyła się na zajęciach w trakcie programu oraz czego jeszcze
chciałby się nauczyć. Odbierz kartki i odczytaj je na głos. Odpowiedz na pytania, jeśli
jakieś się pojawią.

Praca domowa (5 min)

Rozdaj OU kartki z bajką (patrz Załącznik nr 5) o Czerwonym Kapturku i wilku
(z punktu widzenia wilka). Zadaniem OU jest przeczytanie bajki na następne zajęcia.

Koniec zajęć nr 4
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Jak zdobywać wiedzę o islamie lub
migracji? Jak budować dobre rozwiązania?

5
1 Wprowadzenie (5 min)

Rozpocznij zajęcia od zapytania OU jak się mają oraz przypomnienia, co było
omawiane na poprzednich zajęciach. Przypomnij o kontrakcie. Upewnij się, czy nie
należy odpowiedzieć na jakieś pytania, które pojawiły się od czasu poprzednich zajęć.

Omówienie zadania domowego (10 min)

Wróć do poprzednich zajęć. Przypomnij dyskusję o sytuacji osób wyznających islam.
Podziel klasę na dwie grupy i porozmawiajcie w grupie o bajce o wilku i Czerwonym
Kapturku.

Dlaczego to właśnie tę bajkę czytaliśmy?

Co nammówi w kontekście muzułmanów w Polsce?

Co nam to mówi o wykluczonych generalnie?

Co nam to mówi o naszych źródłach wiedzy?

Doświadczenie bycia muzułmanką lub muzułmaninem (30 min)

(Opracowano na podstawie ćwiczenia „Torba przeznaczenia” [w:] „Antydyskryminacja.
Pakiet edukacyjny”, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2005, Warszawa.)14

Praca indywidualna

Przed zajęciamiprzygotuj pojemnik ze złożonymi „kartamiprzeznaczenia” (Załączniknr 6).

Poproś kolejno każdą osobę o wylosowanie oraz samodzielne zapoznanie się z jedną
z sześciu historii. Ważne, aby osoby nie pokazywały swoich historii pozostałym.
Następnie poproś OU o wyobrażenie sobie, że historia osoby opisanej na kartce to ich
własna historia.

14 Za inspirację dziękuję Monice Zielińskiej.
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Wyświetl na ekranie lub zapisz na tablicy poniższe pytania:

Zastanów się chwilę nad tym, jakbyś się czuł/czuła, gdyby historia,
którą wylosowałeś/wylosowałaś dotyczyła Ciebie?

Czego brakowałoby Ci w tej sytuacji?

Czego potrzebowałbyś/potrzebowałabyś najbardziej?

Następnie poproś, aby w oparciu o przeczytane historie, indywidualnie i pisemnie
odpowiedziały na pytania zawarte w kartach pracy.

Po skończeniu pracy poproś OU o połączenie się w grupy – każda grupa powinna
składać się z osób, które wylosowały tę samą historię. W ten sposób powstanie
6 zespołów. Zaproś do dyskusji. Spytaj:

Czego byście potrzebowali/potrzebowały w tej sytuacji?

Następnie poproś o sporządzenie wspólnie w grupach rankingu pięciu najpilniejszych
potrzeb.

W ramach podsumowania poproś uczestników o podzielenie się wnioskami
z dyskusji, które miały miejsce w mniejszych grupach. Dyskusję można oprzeć
o poniższe pytania:

Co ustaliliście – czego potrzebowalibyście najbardziej?

Czego nowego dowiedzieliście się podczas rozmowy i na podstawie
historii?

Czy coś Was zdziwiło albo zaskoczyło?

Przerwa
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Ćwiczenie na temat statystyk i źródeł wiedzy (20 min)

Ćwiczenie przeprowadzone za pomocą prezentacji z udziałem całej grupy.

Podziel grupę na kilka 4-, 5-osobowych zespołów. Zespoły mają za zadanie wspólnie
odpowiedzieć na pytania wyświetlone podczas prezentacji (patrz Załącznik nr 7).

Odpowiedzi OU mogą zapisywać na karteczkach. Po zebraniu odpowiedzi od każdej
z grup, pokaż prawidłowe odpowiedzi. Grupa, która jest najbliżej prawidłowej
odpowiedzi otrzymuje jeden punkt. Następnie cała grupa wspólnie dyskutuje na temat
tego, dlaczego udzieliła prawidłowych (skąd wiedzieli?) lub nieprawidłowych
odpowiedzi.

W dalszej kolejności porozmawiajcie o tym, kim są europejscy i polscy
muzułmanie? (Jeśli są dwie OP podzielcie klasę na dwie grupy
i dyskutujcie w dwóch zespołach).

Jak wielu uchodźców jest w Europie i w naszym kraju?

Skąd pochodzą?

Dlaczego właśnie stamtąd? Czy wiedzieli o sytuacji w tamtych krajach?

Jakie są podstawowe prawa dotyczące osób wyznających islam?
Z czego te prawa wynikają?

Jeśli masz doświadczenie w pracy z osobami ze społeczności muzułmańskich,
opowiedz o tym OU. Ćwiczenie ma sprawdzić poziom wiedzy uczestników oraz być
pretekstem do pokazania im, skąd pochodzi nasze szablonowe myślenie na temat
współczesnej migracji oraz islamu.

Stanowisko wobec wyzwań Aidy i Mohammeda (20 min)

(Opracowano na podstawie „Buduj mosty, a nie mury”, wyd. Dialog, ss. 314-16.)

Powiedź OU, że za chwilę przeczytasz historię Aidy, w której będzie przedstawiony
problem związany z nakryciem głowy w szkole. Na końcu zaproponujesz cztery
rozwiązania tego problemu i zadaniem OU będzie zajęcie stanowiska, które uważają za
najlepsze.
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„Aida przybyła do Polski z Chin rok temu. Należy do prześladowanej mniejszości
religijnej w Chinach, gdzie nie wolno praktykować islamu, chrześcijaństwa czy
buddyzmu. Zdaje sobie sprawę, że muzułmanie w innych krajach także są narażeni na
dyskryminację i prześladowanie. Aida przybyła do Polski, która jest częścią Unii
Europejskiej, wiedząc, że tu szanuje się prawa i godność człowieka. Aida chodzi
w hidżabie, który symbolizuje dla niej przynależność religijną i jest ważną częścią jej
tożsamości. Nakrywa głowę również w geście solidarności z muzułmanami, którzy są
uciskani w innych krajach. Używanie hidżabu przez Aidę spotyka się z negatywnymi
komentarzami i reakcjami społeczności szkolnej. Wielu nauczycieli, uczniów
i rodziców uważa, że rodzice przymuszają ją do nakrywania głowy i że padła ofiarą
kultury islamu, dyskryminującej kobiety. Przemawiają za tym także takie czynniki, że
Aida nigdy nie przychodzi na imprezy, dyskoteki szkolne czy nie jeździ na obozy.
Zwracają też uwagę na fakt, że nakrycie głowy jest bardzo niepraktyczne w czasie
zajęć wychowania fizycznego czy na basenie. Wychowawca Aidy zaproponował
następujące rozwiązania:

1. Aida i inne muzułmańskie dziewczynki mogą używać nakrycia głowy.

2. Aida i inne muzułmańskie dziewczynki mogą używać nakrycia głowy,
ale nie na lekcjach wychowania fizycznego i na basenie.

3. Należy przekonaćwprzyjazny sposóbAidę, by zaprzestała nakrywania głowy.

4. Używanie nakrycia głowy w szkole powinno być odgórnie zabronione”.

Umieść w czterech rogach sali kartki z zapisanymi rozwiązaniami i zaproś OU do
zajęcia swojego stanowiska. Porozmawiajcie o wybranych rozwiązaniach:

Czy było Wam łatwo opowiedzieć się?

Czy był ktoś, kto chciał przejść na drugą stronę, bo był sam? Dlaczego?

Czy uważacie, że refleksja nad takimi problemami jest potrzebna?

Czy rozwiązania zaproponowane przez wychowawcę były zgodne
z prawami człowieka?

Co byście zrobili na miejscu kolegów szkolnych dziewczynki?
Co moglibyście jej zaproponować jako nowi koledzy, jak pomóc?

Przedstaw kolejną historię, po której także zaproponujesz cztery rozwiązania,
a zadaniem OU będzie zajęcie stanowiska.
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„Mohammed ma 12 lat. Wraz z rodzicami przybył do miasta X (gdzie X to miasto,
z którego pochodzą osoby uczestniczące lub w którym odbywają się zajęcia) z Egiptu.
Jego mama jest znakomitą informatyczką, pracuje w lokalnym oddziale korporacji.
Mohammed nie chciał zostawiać swojego kraju i ukochanego stadionu oraz drużyny
młodzieżowej El Mokawloon w Kairze. Od razu po przyjeździe zaczął grać w lokalnej
młodzieżówce zespołu X (gdzie X to lokalny najlepszy zespół), w której mógł się
rozwijać. Niestety, pomimo że szybko zaprzyjaźnił się z dwoma Polakami – Tomkiem
i Markiem – nie był lubiany w drużynie. Jeden z młodych trenerów, 20-letni Artur, nie
pozwalał mu grać, a inni chłopcy wyśmiewali go z powodu koloru skóry. W końcu
pewnego popołudnia po treningu, podczas którego ograł Artura oraz kilku chłopców
z drużyny, Mohammed został zatrzymany przez nich w szatni, wykręcono mu ręce
i zaczęto obrażać. Artur zasugerował również w wulgarny sposób, że ze względu na
kolor skóry i pochodzenie, Mohammed nie ma szans na dobrą pozycję w drużynie.
Mohammed nie wytrzymał i rozpłakał się. Na szczęście obok pojawili się Tomek
i Marek, którzy widzieli część zajścia. Co powinni zrobić?”.

Przedstaw cztery rozwiązania, a następnie rozmieść w sali kartki z zapisanymi
stanowiskami:

1. Tomek i Marek powinni zgłosić sprawę rodzicom, władzom klubu oraz
policji (lub poprosić o zgłoszenie na policję).

2. Tomek i Marek powinni poprosić Mohammeda, by zgłosił się do rodziców
lub władz klubu.

3. Tomek i Marek powinni porozmawiać z Arturem i chłopakami, by dali
spokój Mohammedowi, ale nie zgłaszać sprawy.

4. Tomek i Marek powinni przekonać Mohammeda, by zapomniał o sprawie
i poczekał, bo za pewien czas wszystko na pewno się zmieni.

Zaproś OU do zajęcia swojego stanowiska. Porozmawiajcie o wybranych
rozwiązaniach. Zapytaj wybrane osoby, dlaczego zajęły dane stanowisko. Jeśli OU
stanęły przy kilku rozwiązaniach, istotne jest, aby zapytać o opinię przynajmniej jedną
osobę z każdego stanowiska.

Ważne: przedstaw punkt widzenia polskiego prawa, wskazując, że dyskryminacja ze
względu na pochodzenie oraz stosowanie przemocy fizycznej jest karalna. Sprawa
kategorycznie powinna zostać zgłoszona rodzicom chłopca, władzom i przełożonym
oraz policji. Choć dla niektórych taki atak może wydawać się błahostką, bo przecież
„ostatecznie nic się nie stało”, Mohammedowi „tylko wykręcono ręce”, to tego typu atak
(również o charakterze fizycznym) zostawia wiele ran o charakterze emocjonalnym.
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Innymi słowy, nawet jeśli Ty poradziłbyś/poradziłabyś sobie inaczej z tego typu
doświadczeniem, inni mogą je przeżyć bardziej lub w odmienny sposób. Zaprzeczanie
temu, że taki atak miał miejsce czy też zwracanie uwagi, że należało postąpić inaczej,
lepiej, może doprowadzić do powtórnej krzywdy ofiary. Przemoc wywołuje lęk,
frustrację, poczucie izolacji i gniew.

Zapytaj OU jak wesprzeć osobę, która doświadczyła przemocy? Warto zapisywać
pomysły oraz zaproponować OU następujące wskazówki:

- powstrzymaj osąd, nie mów, że nie wierzysz ofierze;

- wesprzyj słowem, powiedz, że to nie jego/jej wina; że na to nie zasłużył/
zasłużyła;

- zapytaj, jakmożesz pomóc i poszukaj profesjonalistów, którzymogą okazać
wsparcie (psychologów, prawników itp.);

- gdy widzimy przemoc, musimy reagować; nie bójmy się stawać w obronie
ofiary; to może uratować komuś zdrowie i życie;

- jeśli jesteś świadkiem aktu przemocy i boisz się o swoje zdrowie lub życie,
proś o pomoc innych świadków zdarzenia i od razu dzwoń na policję.

Mini-ewaluacja (5 min)

Zaproś OU do kręgu. Poproś, aby każda osoba dokonała mini-ewaluacji:

Co Ci się podobało w zajęciach?

Czego się nauczyłeś/nauczyłaś?

Czego Ci brakowało?

Dobrze, by uczniowie nie powtarzali jedynie tego, co mówili ich poprzednicy. Również
prowadzący biorą udział w mini-ewaluacji, wskazując na to, co im się podobało, czego
się nauczyli i czego im brakowało.

Koniec zajęć nr 5
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Wprowadzenie (5 min)

Rozpocznij zajęcia od zapytania OU jak się mają oraz przypomnienia, co było
omawiane na ostatnich zajęciach. Przypomnij o kontrakcie. Upewnij się, czy nie
należy odpowiedzieć na jakieś pytania, które pojawiły się od czasu poprzednich zajęć.

Ćwiczenie na przekonania (5 min)

Umieść w sali trzy kartki: 0%, 50% i 100%. Poproś OU o ustawienie się w odpowiednim
miejscu i określenie, w jakim stopniu zgadzają się ze stwierdzeniem: „W Polsce
powinna istnieć systemowa pomoc dla ofiar ataków rasistowskich”. Następnie
proszone są o uzasadnienie osoby z konkretnych grup. Warto w tym miejscu
porozmawiać o tym, w jaki sposób państwo mogłoby pomagać. Na końcu zapytaj, czy
są jakieś pytania ze strony OU, dotyczące tego tematu.

Ćwiczenie: fake news/manipulacja/fakt
– krótka prezentacja (25 min)

Podziel grupę na kilka 4-, 5-osobowych zespołów. Zespoły mają za zadanie wspólnie
odpowiedzieć na pytania wyświetlone na prezentacji (patrz Załącznik nr 8).
Odpowiedzi OU mogą zapisywać na karteczkach. Po zebraniu odpowiedzi od każdej
z grup pokaż prawidłowe odpowiedzi. Grupa, która jest najbliżej prawidłowej
odpowiedzi otrzymuje jeden punkt. Następnie cała grupa wspólnie dyskutuje na temat
tego, dlaczego udzieliła prawidłowych (skąd wiedzieli?) lub nieprawidłowych
odpowiedzi.

Korzystając z prezentacji (patrz Załącznik nr 8) omów przykłady rzetelnych
i fałszywych informacji.

Wspólnie z OU na podstawie zaprezentowanych przykładów opracujcie dobre praktyki
i zasady, które pozwalają odróżnić dobre, rzetelne informacje od tych nierzetelnych.

Fake news i manipulacje w przestrzeni
publicznej Jak nie dać się oszukać?

6
1
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Rozpocznij odwołaniem do poprzednich zajęć, gdzie istotną rolę (prawdopodobnie)
pełniły rozmowy o źródłach informacji. Wskaż, jak ważną rolę w obecnym
postrzeganiu islamu i wielokulturowości oraz naszym obrazie innych ludzi mają
media. Zadaj OU pytania:

Dlaczego niektóre media uważamy za rzetelne?

Jak rozpoznać manipulację, fałszywą informację i rzetelną informację?

Co jest ważne w rzetelnym dziennikarstwie?

Ćwiczenie na przekonania (5 min)

Umieść w sali trzy kartki: 0%, 50% i 100%. Poproś OU o ustawienie się w odpowiednim
miejscu i określenie, w jakim stopniu zgadzają się ze stwierdzeniem: „Media powinny
być karane za szerzenie fake newsów”. Następnie poproś osoby z konkretnych grup
o uzasadnienie. Warto w tym miejscu porozmawiać o tym, w jaki sposób państwo
mogłoby regulować kwestie mediów społecznościowych i tradycyjnych. Na końcu
zapytaj, czy ze strony OU są jakieś pytania dotyczące tego tematu.

Scenka – konferencja prasowa (30 min)

Uwaga! w trakcie ćwiczenia będzie miała miejsce przerwa.

Poinformuj OU, że za chwilę rozpocznie się, z udziałemmediów i czołowych polityków,
konferencja prasowa poświęcona obecności migrantóww Polsce. Debata ma dotyczyć
kwestii: „Czy Polska powinna przyjąć do pracy obywateli Pakistanu?”.

Zadaniem uczniów jest wcielenie się w następujące role:

1. Polityk opozycyjnej partii TAK;

2. Polityk rządzącej partii NIE;

3. Polityk opozycyjnej partii POP;

4. Prowadzący konferencję prasową.

4
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Wybierz także dwu- lub trzyosobowe zespoły dziennikarzy:

5. Telewizji TVM,

6. Telewizji PVT,

7. Portalu internetowego BZDURY.pl,

8. Czasopisma „Dziennik Poważny”.

Jednym z uczestników konferencji prasowej jest prowadzący, wcielający się w rolę
prezesa lokalnego stowarzyszenia pomocy prawnej dla imigrantów, który pracuje
w tym temacie od 23 lat.

Każdy z polityków, od szefów swoich partii, otrzymuje konkretne zadanie do
wykonania. Również zespoły medialne mają przygotować mini-artykuły na temat
konferencji prasowej.

Przydziel role i rozdaj OU kartki z opisem ich ról (patrz Załącznik nr 9).

Pozostali uczestnicy przyglądają się debacie. Ich zadaniem jest śledzić argumenty oraz
być uważnym na manipulacje. Po zakończeniu debaty (gdy padnie pytanie ze strony
dziennikarzy „Dziennika Poważnego”) zaproponuj 3 minuty na zakończenie notek
prasowych dla dziennikarzy, natomiast pozostałe OU dzielą się na dwie grupy,
by dyskutować o konferencji prasowej w mniejszych grupach. Notki prasowe zostają
odczytane przez grupy dziennikarzy, którzy zostają przyporządkowani do dwóch grup.

Zadaj pytania:

Jak się czuli politycy w swoich rolach?

Jak się czuli dziennikarze w swoich rolach?

Jakie były przykłady manipulacji?

Która z notek prasowych była najbardziej przekonująca? Dlaczego?

Która była najmniej wiarygodna?

Czy przykłady podobnych debat są znane uczestnikom?

Jak tego unikać? Jak naprawić debatę publiczną?

?
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Końcowa ewaluacja (5 min)

Zaproś OU do kręgu. Poproś, aby każda osoba dokonała ewaluacji i zapisała na kartkach
wminimum pięciu zdaniach:

Co Ci się podobało w zajęciach?

Czego się nauczyłeś/nauczyłaś?

Czego Ci brakowało?

Czego jeszcze chciałbyś/chciałabyś się nauczyć?

Dobrze, by uczniowie nie powtarzali jedynie tego, co mówili ich poprzednicy.
Po zakończeniu rozmowy zabierz kartki. Również prowadzący biorą udział
w ewaluacji, wskazując na to, co im się podobało, czego się nauczyli i czego
im brakowało.

Jeśli OU nie będą skorzy do rozmowy, przypomnij po kolei wszystkie punkty programu
oraz wróć do tytułowego tematu: empatii. Czy łatwiej będzie im empatyzować
z osobami wyznającymi islam?

Koniec zajęć nr 6
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Załączniki
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Załącznik nr 1 – Fotografie
(należy je wydrukować lub wyświetlić na ekranie).

Link do fotografii nr 1:

https://pbs.twimg.com/profile_images/442790159549882368/IVqDv9rD_400x400.jpeg

Deng Adut – prawnik, uchodźca z Sudanu, mieszka w Australii. Zdobył tytuł „Australijczyka roku”.
Aktualnie walczy o prawa osób uchodźczych.

Fot. Deng Adut / Twitter

Link do fotografii nr 2:

https://krakow.wyborcza.pl/krakow/51,44425,28207386.html#S.galeria-K.C-B.1-
L.1.duzy

Grupa ukraińskich uchodźczyń i uchodźców w Krakowie. Marzec 2022.

Fot. Jakub Porzycki / Gazeta Wyborcza

Link do fotografii nr 3:

https://bi.im-g.pl/im/7c/d6/11/z18704252IHG,Film--Polacy-w-Persji---
przedstawiajacy-polskich-i.jpg

Klatka z filmu „Polacy w Persji", przedstawiająca polskich imigrantów w Iranie, opublikowana przez
The British Pathé.

Fot. Youtube

Link do fotografii nr 4:

https://live.staticflickr.com/5541/31083396605_dbdfe3d22c_b.jpg

Yusra i Sarah Mardini – dwie syryjskie pływaczki, uchodźczynie. Obie ratowały ludzi na Morzu
Śródziemnym. Yusra startowała dwukrotnie na Igrzyskach Olimpijskich reprezentując drużynę
uchodźców. Pochodzą z Damaszku, mieszkają w Berlinie. Ich historię można poznać dzięki filmowi
„The Swimmers” (pl. Pływaczki), dostępnym na Netflixie.

Fot. EventPress / Flickr

Link do fotografii nr 5:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Aleksander_Sulkiewicz_
1900.jpg

Aleksander Sulkiewicz – polski Tatar, muzułmanin, jeden z najbliższych współpracowników
i przyjaciół Józefa Piłsudskiego. Ojciec polskiej niepodległości. Zginął w 1916 roku.

fot. Wikimedia Commons

https://pbs.twimg.com/profile_images/442790159549882368/IVqDv9rD_400x400.jpeg
https://krakow.wyborcza.pl/krakow/51,44425,28207386.html#S.galeria-K.C-B.1-L.1.duzy
https://krakow.wyborcza.pl/krakow/51,44425,28207386.html#S.galeria-K.C-B.1-L.1.duzy
https://bi.im-g.pl/im/7c/d6/11/z18704252IHG,Film--Polacy-w-Persji---przedstawiajacy-polskich-i.jpg
https://bi.im-g.pl/im/7c/d6/11/z18704252IHG,Film--Polacy-w-Persji---przedstawiajacy-polskich-i.jpg
https://live.staticflickr.com/5541/31083396605_dbdfe3d22c_b.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Aleksander_Sulkiewicz_1900.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Aleksander_Sulkiewicz_1900.jpg
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Załącznik nr 2 – Role

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jan – osoba w kryzysie bezdomności, lat 58, przez 15 lat pracował w kopalni, na ulicy
od 15 lat. Ma długi, których nie jest w stanie spłacić. Mieszka na ławce, na Plantach.
Dorabia sprzątaniem.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Julia – Ukrainka, Tatarka, muzułmanka. Skończyła ekonomię w Sewastopolu.
Od dwóch lat pracuje w korporacji. Chciałaby zmienić pracę, bo ma artystyczną duszę,
ale jeśli rzuci pracę w korporacji, będzie musiała wyrabiać na nowo wszystkie
dokumenty pozwalające jej na legalny pobyt w Polsce.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ola – uczennica trzeciej klasy liceum. Chodzi na dodatkowe zajęcia pozaszkolne. Zna
płynnie dwa języki obce. Wybiera się na studia do Anglii, bo tam mieszka jej chłopak
z Pakistanu. Niestety nie jest mile widziany przez jej rodzinę, która nie akceptuje tego
związku.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Shannon – Tajwanka, studiująca w Krakowie polonistykę. Mówi płynnie po polsku.
Niema pozwolenia na pracę. Mieszkaw akademiku i dostaje stypendiumwwysokości
500 zł/mies.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marlena – 35 lat. Mama dwójki dzieci, właścicielka popularnych w Krakowie
restauracji. Przeszła na islam 4 lata temu, angażuje się w działalność lokalnego
centrum muzułmańskiego. Działa w organizacji na rzecz dzieci
z niepełnosprawnościami.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rafał – lat 42, osoba z niepełnosprawnością, porusza się na wózku. Aktywny
zawodowo. Paraolimpijczyk. Ojciec Szymona.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Edward – ma 78 lat, działkowiec – pasjonat. Niedawno wykryto u niego raka jelita
grubego.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konrad – 13 lat. Uczeń. Wychowanek Domu Dziecka w Mariupolu w Ukrainie. Przybył
do Polski wiosną 2022 roku. Lubi grać w piłkę.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jola – lat 21. Bardzo lubi taniec. Chodzi na zajęcia dodatkowe z tańca. Kończy szkołę
przysposabiającą do zawodu kucharza. Ma Zespół Downa.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jasir – pochodzi z Palestyny, mieszka w Krakowie od 3 lat. Pracuje nielegalnie
w kebabie. Wcześniej studiował architekturę. Otrzymuje pomoc od sióstr zakonnych,
które mieszkają po sąsiedzku.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jay – dziennikarz jednej z bardziej poczytnych gazet w Indiach. Robi w Polsce
doktorat. Dorabia pracując w kawiarni na lotnisku. Obawia się o swoją rodzinę, która
doświadcza ataków i różnych form przemocy ze strony radykalnych hinduistów.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ramzan – pochodzi z Czeczenii, od 3 lat przebywa w Polsce. Stara się o status
uchodźcy, na co dzień przebywa w ośrodku dla uchodźców pod Warszawą.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samet – student z Turcji. Boi się powrotu do domu, bo w Turcji nie ma pracy dla
młodych. Chciał po semestrze nauki w Polsce, w ramach ERASMUS+, zostać tutaj
i podjąć pracę, jednak niemając pozwolenia na pracę został nielegalnie i obecnie jeździ
w Uber Eats.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marianna – uciekła do Polski z objętej wojną wschodniej Ukrainy, uczy się języka
polskiego na wieczornych zajęciach dla cudzoziemców, nie ma pracy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marcin – mieszka w Krakowie. Kończy właśnie studia na kierunku filologia polska.
wolnych chwilach lubi jeździć w góry. Jest Żydem – stara się obchodzić święta
żydowskie i jeść koszernie, co nie zawsze jest w Krakowie łatwe.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Amina – 29 lat. Jest muzułmanką od 3 lat. Pracuje jako nauczycielka matematyki
w szkole podstawowej. Nosi chustę, co niestety sprawia jej problemy w szkole.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anna – 69-letnia emerytka. Mieszka sama. Mąż zmarł. Dostaje 1700 zł emerytury. Nie
może sobie na wiele pozwolić, ale stara się być aktywna – zgłosiła się jako
wolontariuszka do hospicjum.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Andrzej – 21-letni student medycyny. Uwielbia podróżować – chciałby do końca
studiów odwiedzić każdy kontynent. Jego rodzina pochodzi z Doniecka
we wschodniej Ukrainie, z którego musiała uciekać, gdy Andrzej miał 13 lat. Jest
Romem.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wojtek – młody ksiądz. Robi doktorat z teologii. W parafii zajmuje się młodzieżą.
Bardzo lubi jazdę rowerem, więc co roku organizuje z młodzieżą rajdy po Europie.
Niebawem chce ruszyć na zwiedzanie Podlasia, by odwiedzić z młodzieżą jedne
z najstarszych meczetów w Unii Europejskiej.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teresa – siostra zakonna. Pracuje w parafialnej kuchni i pomaga w parafii
przygotowując dzieci do pierwszej komunii świętej. Pięć lat spędziła na misjach
w Nigrze, gdzie poznała wielu przyjaciół. Osoby ze wsi, w której mieszkała mówiły o
niej „imamka”. Bardzo tęskni za Nigrem.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sofia – założycielka i prezeska stowarzyszenia przyjaźni polsko-ukraińskiej
w Krakowie. Ma 35 lat. Mamamałej Tosi. Zawodowo zajmuje się tłumaczeniami.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jim – sprowadził się do Polski, bo tutaj się zakochał i założył rodzinę. Pracuje w firmie
przygotowującej projekty nowych samochodów.Mimo żemieszkawKrakowie od 5 lat,
wciąż nie udało mu się nauczyć języka polskiego.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jacek – jest taksówkarzem. Z partnerem mieszkają w wynajmowanym mieszkaniu.
Nie powiedział nigdy nikomu o swojej orientacji. Rodziców, którzy mieszkają koło
Nowego Sącza, odwiedza bardzo rzadko.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Igor Klaja – pochodzący z Kielc twórca słynnej sportowej marki 4F. Jest na liście
Forbesa stu najbogatszych osób w Polsce.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anna Dymna – polska aktorka teatralna i filmowa, działaczka społeczna, założycielka
i prezes Fundacji Anny Dymnej „MimoWszystko”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eldo – polski raper znany z zespołu Grammatik, jeden z czołowych przedstawicieli
polskiego Hip-Hopu. Przeszedł na islam w 1997 roku i do dziś jest muzułmaninem.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mamed Khalidov – polski zawodnik MMA, od lat na topie w rankingu KSW. Przybył do
Polski jako 17-latek w 1997 roku. Jest praktykującym muzułmaninem, w związku
z czymnie trenuje w okresie Ramadanu i nie toczywalk przez około 2miesiące po nim

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krzysiek –ma lat 13, lubi oglądać mecze piłkarskie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aldona – lat 11, ma starszego brata Staszka i młodszą siostrę Tosię. Przyjaźni się
z Aminą, która od roku zaczęła w szkole nosić hidżab.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grzesiek – lat 14, interesuje się samolotami, ale nigdy jeszcze żadnym nie leciał.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dominika – chodzi do szóstej klasy, mieszka na krakowskich Bielanach, chodzi
z rodzicami po górach, dużo czyta.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ksawery – lat 15, mieszka w Rzeszowie, uwielbia grać w piłkę, marzy o tym, by być
sławnym piłkarzem.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Załącznik nr 3 – Role / Rodzinny obiad

CÓRKA
Postanowiłaś
powiedzieć rodzinie,
że związałaś się
z muzułmańskim że
chcesz pojechać do
niego na weekend.

Sytuacja: Rozpoczynasz odgrywanie roli
opowiadając, że zakochałaś się
w muzułmańskim chłopcu – Ahmedzie
i chcesz pojechać do niego na weekend.
Spróbuj wyjaśnić swoją decyzję
i podaj jak najwięcej dobrych argumentów.
Powiedz też, że chcesz pomagać jego
starszej siostrze w nauce języka polskiego.
Gdy czujesz się atakowana przez rodziców,
zawsze próbujesz szukać oparcia w swoim
starszym bracie. Ahmed jest w twoimwieku
i mieszka w twoimmieście.

MATKA
Twoja córka ma
muzułmańskiego
chłopaka.

Sytuacja: kochasz swoją

córkę, ale nie rozumiesz, jak mogła

zakochać się w muzułmaninie. Masz

sceptyczny stosunek do islamu i uważasz,

że ta religia jest wroga wobec kobiet.

Kojarzysz muzułmanów z terroryzmem.

Boisz się, że muzułmanin nie będzie dobry

dla twojej córki, że będzie ograniczał jej

możliwości i utrudni jej życie. Zwykle

wspierasz swojego męża, gdy ma sztywne

zdanie o sprawach rodzinnych. Pokazujesz

córce, jak bardzo zasmuca cię poprzez swoją

decyzję.

STARSZY
BRAT
Twoja siostra ma
muzułmańskiego
chłopaka.

Sytuacja: nie masz nic przeciwko temu, żeby

twoja siostra miała muzułmańskiego chłopaka.

Sam masz kolegów z innych krajów i są spoko.

Poza tym, twoim zdaniem ludzie muszą mieć

prawo do wolności i swobodnego wybierania

tego, z kim chcą być. Kiedy słuchasz swojej

matki, zaczynasz jednak mieć wątpliwości i

zastanawiać się, czy ten chłopak na pewno ma

dobre zamiary i czy nie chce wykorzystać twojej

siostry. Okazujesz swoje zaniepokojenie, jednak

chcesz wspierać siostrę, więc zawsze stajesz po

jej stronie.

OJCIEC
Twoja córka ma
muzułmańskiego
chłopaka.

Sytuacja: kategorycznie nie

akceptujesz związku córki

z muzułmańskim chłopcem. Zależy ci na

opinii rodziny i boisz się tego, co powiedzą

ludzie należący do najbliższego otoczenia,

znajomi i rodzina. Nie uważasz się za

rasistę, ale jeśli chodzi o związek twojej

córki z muzułmaninem i wycieczkę do jego

domu na noc, to chcesz z całych sił

przeciwstawić się temu. Argumentujesz

jako surowy ojciec. Jesteś też przeciwny

temu, by córka pomagała siostrze swojego

chłopaka.
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Niewpuszczenie

do kraju osoby

poszukującej

schronienia, której

grozi śmierć w jej

ojczyźnie, ze względu

na wyznawaną wiarę.

Zakazanie wszystkim

obywatelom na

noszenie

przedmiotów

podkreślających ich

przynależność

religijną np. medalika,

hidżabu.

Przedstawianie

uchodźców

i migrantów jako ofiar,

aby zebrać pieniądze

na pomoc dla nich.

Przedstawianie

muzułmanów jako

osób równych nam.

Nieudzielenie

schronienia

dyktatorowi,

z którego kraju ludzie

masowo uciekają do

krajów bezpiecznych.

Niereagowanie na

przemoc

i dyskryminację

wobec osób

poszukujących

schronienia

w naszym kraju.

Tworzenie osobnych

przepisów prawa dla

osób należących

do mniejszości

religijnych,

np. wyznawców

i wyznawczyń

islamu.

Zabranianie

muzułmanom

uczęszczania do

swoich świątyń, czyli

kultywowania

własnej religii.

Dyskryminacja osób

dyskryminujących

inne osoby takie jak

uchodźcy i migranci.

Respektowanie tych

samych praw i

obowiązków przez

wszystkie osoby

mieszkające w kraju,

bez względu na

przynależność

religijną.

Załącznik nr 4 – Karty do dyskusji
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Załącznik nr 5 –
Bajka o Czerwonym Kapturku i Wilku

Las był moim domem. Mieszkałem tam od lat. Opiekowałem się nim.
Zawsze utrzymywałem go w czystości i porządku. Pewnego słonecznego
dnia, wmomencie gdy zbierałem śmieci po niektórych gościach, usłyszałem
czyjeś kroki. Natychmiast ukryłem się za drzewem i zobaczyłem małą
dziewczynkę, która szła ścieżką trzymając w ręku koszyk. Od razu stałem
się podejrzliwy wobec niej, ponieważ była dziwnie ubrana. Jej głowa była
schowana pod kapturem, tak jakby nie chciała, by ją rozpoznano.

Oczywiście wyszedłem z ukrycia, aby zobaczyć kim jest, zapytać ją
o imię, dokąd idzie itd. Powiedziała mi, że nazywa się Czerwony Kapturek
i że idzie do swojej babci, aby zanieść jej wypieki. Wyglądała na uczciwą
osobę, aczkolwiek prawda jest taka, że znajdowała się w moim lesie
i wyglądała trochę podejrzanie z tym dziwnym kapturem na głowie. Zatem
po prostu ostrzegłem ją, że niebezpiecznie jest tak sobie chodzić po lesie, bez
żadnego na to pozwolenia. Zwłaszcza w tak dziwacznym stroju! Pozwoliłem
jej iść dalej, a sam pobiegłem skrótem i dotarłem do domu babci szybciej niż
Czerwony Kapturek. Gdy zobaczyłem tą miłą staruszkę, szczegółowo
wyjaśniłem istniejący problem.

Zgodziła się ze mną, że jej wnuczka musi dostać nauczkę. Ustaliliśmy,
że poczeka na zewnątrz, ale zamiast tego ukryła się pod łóżkiem. Wtedy
przebrałem się w jej ubrania i wskoczyłem do łóżka. Gdy dziewczynka
dotarła do domu babci, zaprosiłem ją do środka. Kiedy usiadła na łóżku,
po pierwsze powiedziała coś na temat moich dużych uszu. Warto też
zaznaczyć, że wcześniej już wypowiadała się nieuprzejmie na mój temat.
Próbowałem jednak nie słuchać. Powiedziałem jej, że dzięki temu lepiej
ją słyszę.

Chciałem też powiedzieć, że lubię ton jej głosu i sposób, w jaki opowiada
historie. Chciałem naprawdę przyłożyć dużo uwagi do tego, co miała
do powiedzenia, ale natychmiast zrobiła inny gorzki komentarz na temat
moich wielkich oczu. Jak z pewnością możecie sobie wyobrazić, zacząłem
odczuwać niechęć wobec tej dziewczynki. Na początku Czerwony Kapturek
wydawał się być bardzo miły, ale okazało się, że wcale taki nie jest. Tak czy
siak, podjąłem decyzję, aby nadstawić drugi policzek. Powiedziałem do niej,
że dzięki dużym oczom lepiej ją widzę. Jednak kolejna zniewaga już
naprawdę mnie zraniła. Zdaję sobie sprawę, że moje zęby nie
są najładniejsze, ale nie musiała tego komentować. I następnie, choć bardzo
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próbowałem się powstrzymać, zeskoczyłem z łóżka i wściekle
powiedziałem, że moje zęby służą do tego, by lepiej ją zjeść! Bądźmy teraz
szczerzy. Wszyscy wiedzą, że żaden wilk nie zjadłby małej dziewczynki. Ale
ta mała wariatka zaczęła z krzykiem biegać po domu! Zacząłem więc biegać
za nią, próbując ją uspokoić. Aż nagle drzwi się z hukiem otworzyły i pojawił
się w nich leśniczy z siekierą w ręku.

Najgorsze jest to, że już zdążyłem ściągnąć suknię babci. W innym
przypadku od razu bym powiedział, że jestem bezbronny i potrzebuję
pomocy. Ale nie mając innego wyjścia wyskoczyłem przez otwarte okno
i pobiegłem tak szybko, jak tylko mogłem. Chciałbym teraz powiedzieć, że
to był już koniec historii, ale ta wredna babcia nie powiedziała żadnej osobie,
co się naprawdę wydarzyło. Historia szybko się rozeszła i wszyscy zaczęli
uważać, że jestem podły i zły. Wszyscy zaczęli mnie unikać. Nie wiem nic
o tej dziewczynce z ekstrawaganckim czerwonym kapturem, ale od chwili,
gdy ją poznałem nie mogłem żyć w spokoju i wiodłem nieszczęśliwe życie.
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Załącznik nr 6 – Karty przeznaczenia

Historia Poliny

Mam na imię Polina. Mieszkam w Polsce już od kilku lat. Wykładam język
rosyjski i prowadzę księgarnię internetową z rosyjskimi książkami.
Przyjechałam tu, ponieważ czuję związek z Polską, mam polsko-tatarskie
korzenie – dziadkowie uciekli z Krymu i Ukrainy w latach 30. XX wieku,
podczas stalinowskich prześladowań. Poza tym w ostatnich latach
atmosfera w Rosji dla mniejszości zrobiła się nie do zniesienia. Sama
wychowuję córkę i mieszkam w wynajętym mieszkaniu. Kilka miesięcy
temu musiałam się przeprowadzić. Po dwóch miesiącach oczekiwania na
mieszkanie, dobry człowiek, który miał mi je udostępnić, napisał do mnie
wiadomość: „Powiem wprost. Tutaj na klatce mieszkają dwie rodziny
z Ukrainy, jedna cała i jedna matka z dwójką dzieci. Sąsiedzi z klatki są
bardzo zaangażowani w pomoc tym ludziom i nie chcą mieć za sąsiadkę
Rosjanki. Jeszcze gdyby się pani normalnie ubierała… (zapewne mieli na
myśli zasłonę na mojej głowie)”. W ten sposób po raz pierwszy w życiu
zetknęłam się z sytuacją, kiedy odmówiono mi mieszkania z powodu
mojego pochodzenia i tożsamości religijnej. Niemam pomysłu, co robić dalej
– przecież nie mam gwarancji, że ta sytuacja się nie powtórzy…

Historia Fatimy

Mam na imię Fatima. Pochodzę z Bangladeszu. Mam 37 lat. Pracuję
w korporacji informatycznej jako programistka. Przyjechałam tu, bo czułam,
że w Polsce mam szansę rozwinąć skrzydła w branży IT. Niestety kilka
miesięcy po przyjeździe spotkała mnie trudna sytuacja w tramwaju – trzech
mężczyzn zaatakowało mnie, obrażając najpierw słownie, próbując
następnie zerwać mój hidżab – zasłonę na włosy. Dla mnie, jako
muzułmanki i kobiety, było to przerażające. Na szczęście motornicza
zatrzymała tramwaj i zaczęła wzywać policję. Napastnicy uciekli, gdy tylko
drzwi się otworzyły. Policja niestety odmówiła przyjazdu, uznając, że nie
doszło do pobicia i „cięższej” przemocy fizycznej. Nie wiem, co robić dalej.
Boję się o swoje bezpieczeństwo.
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Historia Sulejmana

Mam na imię Sulejman. Mam 23 lata. Pochodzę spod Homs, miasta w Syrii,
zamieszkanego przez różne mniejszości religijne. Ja należę do grupy
określanej jako Izmailici – jesteśmy szyitami. Pewnie o nas nie słyszałeś…
No cóż, bywa nam trudno. Dziś życie w mojej okolicy stało się nie
do wytrzymania. Rządzą nami mafie, które dla okupu porywają
bezbronnych ludzi na ulicach. Prześladują nas różne bojówki należące do
teoretycznie świeckiego rządu oraz sunniccy bojownicy. Jest nas za mało,
byśmy mogli się bronić. Gdy zagrozili życiu mojej siostry i wujka,
zdecydowałem się uciekać jakąkolwiek możliwą drogą: przez Bagdad,
stolicę sąsiedniego Iraku, dostałem się do Mińska. Funkcjonariusze reżimu
Białorusi zmusili mnie do forsowania na granicy wielkiej rzeki Bug,
w wyniku czego trafiłem do szpitala. Dzięki pomocy aktywistek
i aktywistów udało mi się zostać w Polsce. Dziś przebywam w ośrodku dla
cudzoziemców, skąd nie mam prawa wyjechać, nie mam dostępu do
Internetu, nie wiem, co się będzie ze mną działo. Wszyscy są dla mnie
nieprzyjemni. Tęsknię za bliskimi, ale wiem, że nie mam szans na spokojne
życie w Syrii. Nie widzę przed sobą przyszłości.

Historia Wiktorii

Mam na imię Wiktoria. Jestem psycholożką. Pochodzę z okolic Krymu,
jestem Tatarką. Od 2014 roku pracuję z żołnierzami, którzy wrócili
z rosyjsko-ukraińskiego frontu w Donbasie, pomagając im radzić sobie
z traumami wojennymi. Dziś znalazłam pracę w jednej z fundacji
działających na rzecz uchodźców. Niestety moja rodzina przeżyła traumę –
nasz dom rodzinny pod Chersoniem został trafiony rosyjską rakietą, zginęli
tam dwaj moi mali kuzyni. Dziś sama nie jestem w stanie radzić sobie
z traumą, cierpię na bezsenność i depresję, jednak obawiam się, że gdy
powiem o tym swojemu pracodawcy, zwolni mnie. Nie wiem, co robić. Nie
wiem, jak długo wytrzymam.
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Historia Malika

Mamna imięMalik, pochodzę z Czeczenii. Mam 22 lata. MieszkamwPolsce
od dzieciństwa, ale nie czuję się Polakiem: od lat muszę udowadniać, że nim
jestem, a i tak zawsze ludzie pytają „Skąd jesteś?” albo stwierdzają: „Ale
pięknie mówisz po polsku!”. Nie znoszę tego, przecież żyję tu tyle lat! Dzisiaj
noszę długą brodę, bo wierzę, że tak nakazuje mi islam. Pracuję w kebabie
w centrum miasta, u znajomego Polaka, Janusza. Ostatnio, w środku nocy,
dwóch pijanych facetów uderzyło mnie szklanką, rozbijając ją na mojej
głowie. Bolało. Niestety właściciel zabronił mi dzwonić na policję, twierdząc
że to przyniesie nam tylko kłopoty. Trafiłem do szpitala, ale muszę szybko
wracać do pracy, bo pracuję na zleceniu i przepada mi kasa.

Historia Johna

Mam na imię John, pochodzę z Chin, od lat rządzonych przez
komunistyczny reżim. Uciekłem stamtąd, wiedząc, że tylko poza Chinami
i moim rodzinnym regionem Sincjang mam szansę na szczęśliwe życie.
Ludzie w Sincjangu, z mojej mniejszości narodowej – Ujgurów – są
nieustannie prześladowani przez komunistów. Moja żona i rodzice
przebywają obecnie w obozie koncentracyjnym, od pięciu lat nie miałem
z nimi żadnego kontaktu. Mam 36 lat i od sześciu lat mieszkam w Polsce.
Cudem udało mi się wyrwać samolotem do Pragi z grupą chrześcijan.
Niestety obawiam się tego, że zostanę deportowany do kraju. Od dziewięciu
miesięcy bezskutecznie szukampracy. Poziom znajomości języka polskiego
czy angielskiego nie są wystarczające do tego, by podjąć pracę w korporacji.
Wiele osób, widząc mój nieuregulowany status prawny, nie chce mnie
zatrudnić, nawet na stanowisko kasjera w sklepie osiedlowym. Jestem sam
i nie wiem, gdzie szukać pomocy. Ostatnio kolega zaproponował mi dojazdy
w ramach popularnej aplikacji, ale boję się przyznać, że nie mam nawet
prawa jazdy, choć świetnie prowadzę auto. Czy jestem skazany na
deportację?
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Załącznik nr 7 – Prezentacja: statystyki

Link do prezentacji:

Link do ściągnięcia prezentacji w formacie .pdf >>

Załącznik nr 8 – Prezentacja: fakt, fake,
manipulacja

Link do prezentacji:

Link do ściągnięcia prezentacji w formacie .pdf >>

https://drive.google.com/file/d/1zMI3pJ5Vj33r_QZPS6Qvx238CfeTKjmb/view
https://drive.google.com/file/d/1zMI3pJ5Vj33r_QZPS6Qvx238CfeTKjmb/view


58

Załącznik nr 9 – Role w debacie

Polityk opozycyjnej partii TAK

Jesteś posłem/posłanką opozycyjnej partii TAK. Twoim zadaniem jest
sprzeciwiać się każdemu słowu, które wypowiada twój przeciwnik
z rządzącej partii NIE. W dyskutowanej sprawie – kwestii przyjmowania
do pracy imigrantów z Pakistanu – nie masz silnego zdania, ale rozumiesz,
że polska gospodarka potrzebuje rąk do pracy. Argumentujesz, opierając się
na ekonomicznych potrzebach naszego kraju. Pamiętaj jednak, by wyrażać
sprzeciw wobec osoby z rządzącej partii NIE i by atakować wszystko, co robi
ta rządząca partia.

Polityk rządzącej partii NIE

Jesteś posłem/posłanką rządzącej partii NIE. Twoim podstawowym
zadaniem jest sprzeciwiać się każdemu słowu, które wypowiada twój
przeciwnik z głównej partii opozycyjnej TAK. Nie możesz też zbytnio zbliżać
się do poglądów osoby z partii opozycyjnej POP. W sprawie kwestii
dyskutowanej – tj. przyjmowania do pracy imigrantów z Pakistanu –
uważasz, że Polska nie powinna tego robić. Powinniśmy skupiać się na
umożliwieniu Polakom powrotu z Zachodu i niesprowadzaniu imigrantów
z innych kręgów kulturowych lub wyznających islam. Twoim zdaniem
Polski nie stać na to, by prowadzić politykę migracyjną i działać na rzecz
integracji. Z drugiej stronywiesz, że Polska w pierwszym półroczu 2023 roku
musi przyjąć co najmniej 30 tysięcy pracowników do pracy w przemyśle
budowlanym. Rząd chce ich sprowadzić do specjalnych ośrodków,
zlokalizowanych na obrzeżach dużych miast.
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Polityk opozycyjnej partii POP

Jesteś posłem/posłanką opozycyjnej partii POP. Twoim zadaniem jest
zwrócić na siebie, w jak największym stopniu, uwagę dziennikarzy. Musisz
mówić tak, by ich zadziwiać, wprowadzać w szok, budzić jak największe
zainteresowanie dziennikarzy i mediów. Starasz się obśmiewać to, co mówi
polityk rządzącej partii NIE – musisz pokazać, że nie broni on interesów
prawdziwych Polaków i że partia rządząca nie jest w stanie zapewnić Polsce
bezpieczeństwa. Rozwiązaniem problemu braku rąk do pracy i konieczności
sprowadzania migrantów z krajów z większością muzułmańską jest, twoim
zdaniem, umożliwienie uczniom szkół podstawowych i liceów pójście do
pracy od 12 roku życia. Podkreślasz również, jak ważne jest obniżenie
podatków i jak niebezpieczni mogą być migranci. Pamiętaj, że musisz
skupiać na sobie jak najwięcej uwagi mediów! Możesz zrobić
coś skandalicznego, na przykład wyzwać jednego z pozostałych polityków
na pojedynek lub zacząć nieustannie, w niegrzeczny sposób, przerywać
wmówieniu jednemu z nich, pokazując, jak bardzo się nie zgadzasz.

Prowadzący konferencję prasową

Jako prowadzący musisz opanowywać dyskusję i pilnować, by każdy
doszedł do głosu. Zaczynasz od zaprezentowania tematu konferencji
– „Pracownicy z Pakistanu – czy to rzeczywiście konieczność?” oraz prosisz,
by każdy z uczestników przedstawił się i zaprezentował swoje poglądy na
tematmigrantów z Pakistanu. Zaczynasz od polityka partii opozycyjnej TAK,
następnie prosisz o przedstawienie się polityka partii rządzącej NIE, a na
koniec – polityka partii opozycyjnej POP. Nie zapomnij o tym, by poprosić
o przedstawienie się, biorącego udział w konferencji, prezesa
stowarzyszenia udzielającego pomocy prawnej imigrantom. Gdy wszyscy
się przedstawią i wyrażą swoje poglądy (PAMIĘTAJ BY MODEROWAĆ
DYSKUSJĘ I NIE POZWALAĆ, BY KTOŚ ZABIERAŁ GŁOS ZBYT CZĘSTO)
prosisz przedstawicieli mediów o zadanie pytań (możliwość zadania
jednego pytania ma każda z grup, czyli: TELEWIZJA NASZA, TELEWIZJA
ICH, portal internetowy BZDURY.pl oraz „Dziennik Poważny”. W trakcie
słuchania debaty musisz dbać o to, by nikt nie mówił dłużej niż około 20-30
sekund. Pamiętaj, by prosić dziennikarzy o przypomnienie, jakie medium
reprezentują.
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Grupa dziennikarzy telewizja ICH

Waszym zadaniem jest opracowanie krótkiej notki prasowej (tytuł + 3-4
zdania) na temat „Nieudolnej polityki migracyjnej partii rządzącej NIE”.
W notce musicie pokazać wyższość polityka partii opozycyjnej TAK nad
politykiem partii rządzącej NIE. Cytujcie jego wypowiedzi, pokażcie, że nie
ma pojęcia o tym, jak zająć się migrantami, że rząd tak naprawdę nie wie,
co robi. Podając fakty powołujcie się na polityka partii opozycyjnej TAK lub
pracownika organizacji pozarządowej. Gdy zostaniecie poproszeni o zadanie
pytania, zapytajcie polityka partii rządzącej NIE, dlaczego uważa, że Polacy
będą chcieli wrócić do Polski. Jeśli macie inne pomysły, możecie także
zadać inne pytanie, które Waszym zdaniem lepiej pasuje do dyskusji.
Pamiętajcie, że zgodnie z rzemiosłem dziennikarskim musicie napisać
w notce, kto wziął udział w debacie, o czym była rozmowa, gdzie i kiedy
odbyło się spotkanie.

Czasopismo „Dziennik Poważny”

Waszym zadaniem jest opracowanie krótkiej notki prasowej (tytuł + 3-4
zdania) na temat konferencji prasowej. Zgodnie z rzemiosłem
dziennikarskim musicie napisać, kto wziął udział w debacie, o czym była
rozmowa, gdzie i kiedy się odbyła oraz jakie fakty przedstawiono w jej
trakcie. Interesuje was liczba oraz pochodzenie osób, które zostaną
sprowadzone do Polski. Po co się je sprowadza? Kiedy mają przyjechać?
Jakie mogą wyniknąć problemy? Cytując opinie zaznaczajcie, kto ją
wypowiedział. Pamiętajcie: opisujecie fakty, nie opinie. Jeśli już
potrzebujecie opinii, opierajcie się na zdaniu specjalisty. Gdy zostaniecie
poproszeni o zadanie pytania, uzupełnijcie te dane, których jeszcze zabrakło.

ZA
ŁĄ

CZ
N
IK

9



61

Grupa dziennikarzy TELEWIZJA NASZA

Waszym zadaniem jest opracowanie krótkiej notki prasowej (tytuł + 3-4
zdania) na temat tego, że „Partia rządząca ratuje naszą gospodarkę”. W notce
musicie pokazać, jak wspaniałym pomysłem jest rozwiązanie proponowane
przez rząd oraz jak beznadziejna jest krytyka opozycji. Podając fakty zawsze
powołujcie się na polityka partii rządzącej NIE. Ignorujcie polityka partii
opozycyjnej POP. Gdy zostaniecie poproszeni o zadanie pytania, zapytajcie
polityka partii opozycyjnej, dlaczego za czasów rządów partii TAK, tak wielu
Polaków wyjechało za granicę? Czy nie czuje się winny tej sytuacji? To
przecież przez tę partię teraz trzeba sprowadzać cudzoziemców. Jeśli macie
inne pomysły, możecie także zadać inne pytanie, które Waszym zdaniem
lepiej pasuje do dyskusji. Pamiętajcie, że zgodnie z rzemiosłem
dziennikarskimmusicie napisaćw notce, kto wziął udział w debacie, o czym
była rozmowa, gdzie i kiedy się odbyła.

Portal internetowy BZDURY.pl

Waszym zadaniem jest opracowanie krótkiej notki prasowej (tytuł + 3-4
zdania) na temat konferencji prasowej, która ma nudny temat i nie obchodzi
waszych czytelników. Jednak jako największy portal w Polsce chcecie, by
przygotowany przezwasmateriał „się klikał”. Dlategomusicie napisać krótki
artykuł na temat „Skandalu na rządowej konferencji”, gdzie zamiast na
temacie czy problemach poruszanych przez uczestników debaty, skupicie
się na skandalicznym zachowaniu polityka z opozycyjnej partii POP. Gdy
zostaniecie poproszeni o zadanie pytania, pytacie polityków partii
opozycyjnej, co naprawdę sądzą na temat polityka partii rządzącej. Jeśli
macie inne pomysły, możecie także zadać inne pytanie, które Waszym
zdaniem lepiej pasuje do dyskusji.
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Projekt zakłada kompleksowe i intersekcjonalne podejście do
przeciwdziałania islamofobii w Polsce. Celem projektu jest
identyfikacja, analiza i przeciwdziałanie negatywnym
stereotypom wobec muzułmanów w różnych sferach życia
społecznego, podniesienie świadomości i dostarczenie
materiałów edukacyjnych dla różnych grup interesariuszy
oraz monitorowanie przejawów islamofobii.

Projekt koncentruje się na czterech obszarach tematycznych:

• Szkoła: dwa raporty na temat obrazu islamu w podstawie programowej
i podręcznikach szkolnych oraz na temat postrzegania islamu i muzułmanów
przez nauczycieli; działania edukacyjne (materiały dydaktyczne i warsztaty)
dla nauczycieli (20), saloniki językowe (20) oraz międzynarodowe szkoły letnie
(2).

• Miasto: raport na temat postrzegania islamu wśród przedstawicieli służb
mundurowych, muzułmańska mapa Polski, warsztaty dla urzędników
miejskich (12), pracowników pomocy społecznej (7), służb mundurowych (4)
+ warsztaty dla muzułmanów na temat aktywnego obywatelstwa (12)
i bezpieczeństwa wmieście (4).

• Media i prawo: raport na temat spraw sądowych dotyczących przestępst
w wobec muzułmanów; dokumentowanie przejawów islamofobii w polskim
dyskursie medialnym.

• Społeczeństwo: kampania społeczna online, podcasty oparte na formule
dziennikarstwa obywatelskiego + gotowanie bez granic (6). Zasięg mediów
społecznościowych: 150 tys. użytkowników.

Konsorcjum tworzą dwie uczelnie – SGH i APS oraz trzy organizacje pozarządowe –
INDID, IbiRM i Kobiety Wędrowne. Partnerami stowarzyszonymi są UMP i SalamLab.
Wsparcie merytoryczne w projekcie zapewnia Rada Ekspertów.

O projekcie Empathy
Let's Empower, Participate and Teach Each Other to Hype Empathy.
Challenging discourse about Islam and Muslims in Poland.
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