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Marzec - tydzień 1
 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃTytuł ćwiczenia: Fotograficzne polowanie na dobre rzeczy
Cel ćwiczenia: wzmacnianie pozytywnego nastawienia, praktykowanie uważności, poprawa relacji międzyludzkich
Czas przeznaczony na ćwiczenie: nieokreślony
Materiały/ linki: smartfony, miejsce do publikacji zdjęć online, np. udostępniony album na zdjęcia na dysku Google
Lektura: www.focus.pl/artykul/wdziecznosc
Przebieg ćwiczenia:
Poproś uczniów, żeby przez cały tydzień robili zdjęcia i dodawali je do folderu. Codziennie jedno zdjęcie według tematów z listy:

Miejsce, które kochasz
Coś, co sprawia, że czujesz się bezpiecznie
Coś pysznego
Coś, co lubi twój kolega/koleżanka
Coś, co cię uszczęśliwia
Coś, na co lubisz patrzeć
Coś w twoim ulubionym kolorze
Bonus: Coś, za co jesteś wdzięczny/a

Na kolejnej lekcji zapytaj uczniów, co rozumieją przez wdzięczność. Jak wdzięczność wygląda? Jak brzmi? Jak smakuje? Jak pachnie? Jak się czują,
gdy wypełnia ich wdzięczność? Dlaczego tak ważne jest, aby być wdzięcznym? Wyświetl zdjęcia zebrane przez cały tydzień przez uczniów. Poproś,
żeby wybrani uczniowie opowiedzieli o swoich zdjęciach, o tym, za co są wdzięczni i komu. 
Powiedz uczniom, że badania naukowe dowodzą, że ludzie pełni wdzięczności są szczęśliwsi i mniej podatni na depresję.
Możesz wykorzystać filmik pt. “Chcesz być szczęśliwy, bądź wdzięczny” David Steindl-Rast bit.ly/Steindl-Rast
Zróbcie listę rzeczy, za które można być wdzięcznym. Zróbcie listę sposobów wyrażania wdzięczności.
Powiedz, że wdzięczność można ćwiczyć, to znaczy wzmacniać ją z dnia na dzień pod warunkiem, że się pamięta o refleksji i przypominaniu sobie,
za co jesteśmy wdzięczni.
Zaprojektujcie “30-dniowe wyzwanie wdzięczności” 
przykład: projektwzorcoffnia.pl/zyciowe-inspiracje/30-dni-wdziecznosci/attachment/30dni-1-2/
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8 marca -  międzynarodowy dzień praw kobiet i pokoju na świecie 

 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃ

Tytuł ćwiczenia: 8 marca - Międzynarodowy dzień praw kobiet i pokoju na świecie
Cel ćwiczenia: kształtowanie u młodzieży postawy szacunku wobec kobiet i ich praw 
oraz postawy dbałości o pokój na świecie  
Czas przeznaczony na ćwiczenie: 25 minut
Materiały/ linki:

Amnesty International: amnesty.org.pl/co-robimy/prawa-czlowieka/ (dostęp: 24.05.2019)
Amnesty International: "Przemoc wobec kobiet - ukryta forma naruszeń praw człowieka": bit.ly/30JEkfY (dostęp: 24.05.2019)
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej: "Dyskryminacja a edukacja" (1'10'') bit.ly/2M727U8 (dostęp: 24.05.2019)

Przebieg ćwiczenia:   
Powiedz młodzieży, że XIV Dalajlama powiedział: "Pokój może panować tylko tam, gdzie respektowane są prawa człowieka", dlatego podczas ćwiczenia
upamiętniającego  Międzynarodowy dzień praw kobiet i pokoju na świecie, który przypada na 8 marca, porozmawiacie o prawach kobiet, których
przestrzeganie przyczynia się do pokoju na świecie. Wyjaśnij uczniom, że jest wiele organizacji pozarządowych, które walczą o przestrzeganie praw
człowieka i prowadzą działania antydyskryminacyjne - jedną z takich organizacji jest Amnesty International (więcej o Amnesty International, akcjach
prowadzonych przez organizację i projektach dowiesz się na stronie: amnesty.org.pl/).
Zapytaj młodzieży, co wiedzą na temat przestrzegania praw człowieka. W razie potrzeby doprecyzuj informacje uzyskane od uczniów i wyjaśnij, że prawa
człowieka to podstawowe normy przysługujące każdemu z nas wynikające z faktu bycia człowiekiem i są to między innymi prawo do życia, wolność słowa,
zrzeszania się, prawo do edukacji. Wyjaśnij, że prawa człowieka mają charakter powszechny i przyrodzony. Powszechność praw człowieka oznacza, że
niezależnie od wyznawanych wartości, poglądów czy religii każdy człowiek ma te same prawa, charakter przyrodzony praw zapewnia, że istnieją one
niezależnie od woli władcy czy przepisów prawa. Prawa człowieka mają również charakter niezbywalny, czyli że nikt nie może nam ich odebrać, nie możemy
również się ich zrzec. Nienaruszalność i naturalność praw człowieka oznaczają, że funkcjonują one niezależnie od władzy i posiadamy je z racji godności
osobistej. Prawa człowieka są niepodzielne - stanowią niepodzielną całość (opracowano na podstawie: amnesty.org.pl/co-robimy/prawa-czlowieka/).
Powiedz uczniom, że więcej informacji na temat praw człowieka mogą zdobyć na stronie: amnesty.org.pl/co-robimy/prawa-czlowieka/.
Opowiedz uczniom  i uczennicom o przemocy wobec kobiet na świecie (oprzyj się na artykule, przeczytaj go wcześniej i streść uczniom lub przeczytaj
wybrane przez siebie fragmenty/całość: "Przemoc wobec kobiet - ukryta forma naruszeń praw człowieka" dostępnym na stronie Amnesty International:
bit.ly/30JEkfY.) Poproś młodzież o obejrzenie filmu Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej "Dyskryminacja a edukacja" (1'10'') bit.ly/2M727U8.
Porozmawiaj z młodzieżą na temat filmu pokazującego wizerunek kobiety z różnych perspektyw. Zapytaj młodzież, jakie działania należy podjąć, by
przestrzegano praw kobiet. Moderuj dyskusję, by zwrócić uwagę uczniów i uczennic, iż przede wszystkim należy walczyć ze stereotypowym postrzeganiem
kobiet w społeczeństwie. Podkreśl, że przestrzeganie praw człowieka - w tym kobiet - to najlepszy sposób walki o pokój na świecie.
Poproś młodzież o podsumowanie ćwiczenia poprzez dokończenie zdania: Podczas dzisiejszej lekcji zrozumiałem(am), że....
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21 marca -  międzynarodowy dzień WALKI Z DYSKRYMINACJĄ RASOWĄ 

 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃ

Tytuł ćwiczenia: 21 marca - Międzynarodowy dzień walki z dyskryminacją rasową
Cel ćwiczenia: kształtowanie postaw antydyskryminacyjnych wobec ludzi pochodzących z różnych stron świata
Czas przeznaczony na ćwiczenie: 25 minut
Materiały/ linki: 
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego "Powstrzymaj dyskryminację": (0'45'') bit.ly/2YIgZcT, "Powstrzymaj
dyskryminację #2" (0'37'') bit.ly/2wf21in, "Powstrzymaj dyskryminację #3" (0'51'') bit.ly/2YJFYww,  "Powstrzymaj
dyskryminację #4" (0'36'') bit.ly/2X14QQ1 (dostęp:24.05.2019)
Przebieg ćwiczenia:     
Wyjaśnij młodzieży, że 21 marca obchodzony jest Międzynarodowy dzień walki z dyskryminacją rasową i że ćwiczenie
będzie dotyczyło zjawiska dyskryminacji i sposobów jej zwalczania. Poproś uczniów/uczennice o to, aby obejrzeli filmy
przygotowane przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego z aktorem Cezarym Kosińskim w roli głównej. 
 Filmy ukazują problem realnych skutków absurdalnych sytuacji zdarzających się w życiu osób dyskryminowanych, 
 wykluczenia,  niewidzialnych barier w życiu oraz szykan. Wyjaśnij, że dyskryminacja rasowa może dotyczyć każdej osoby
niezależnie od miejsca pochodzenia. Poproś młodzież o skomentowanie obejrzanego materiału (wskazówki do omówienia:
Czy przedstawione sytuacje to fikcja stworzona na potrzeby filmu, czy rzeczywistość wielu osób? Jeśli przedstawiony
materiał pokazuje faktyczne sytuacje z życia wielu ludzi, to jak reagują świadkowie tych zdarzeń? Jak Ty reagujesz? Za
każdym razem poproś o uzasadnienie odpowiedzi). Podziel młodzież na 4 grupy poproś, by przedyskutowała, analizując
przydzielony im film, w jaki sposób można zapobiec skutkom dyskryminacji polegającym na pozbawieniu praw
obywatelskich, wykluczeniu, stawianiu barier i szykanowaniu: grupa 1: "Powstrzymaj dyskryminację", grupa 2:
"Powstrzymaj dyskryminację #2", grupa 3:  "Powstrzymaj dyskryminację #3", grupa 4:  "Powstrzymaj dyskryminację #4".
Po obejrzeniu filmu uczniowie i uczennice z każdej grupy formułują wnioski, jak mogą wesprzeć osoby dyskryminowane na
tle rasowym. Warto zwrócić uwagę młodzieży na fakt, iż niezwykle istotne jest reagowanie na przejawy dyskryminacji.
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Marzec - tydzień 4
 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃTytuł ćwiczenia: Pociąg - różnicowanie grupy
Cele ćwiczenia: 
Dla prowadzącego – rozpoznanie ról grupowych;
Dla uczestników – rozpoznanie opinii klasowych, samopoznanie, budowanie umiejętności wypowiedzi na osobiste tematy, rozpoznanie
swoich potrzeb, zróżnicowanie.
Czas przeznaczony na ćwiczenie: ok. 30 min 
Przebieg ćwiczenia:
Jeśli masz warunki, wyprowadź klasę na zewnątrz lub na salę gimnastyczną. Poproś uczniów, by stworzyli trzyosobowe grupy. Każda
grupa tworzy pociąg, który składa się z lokomotywy – pierwsza osoba, wagonika – druga osoba, maszynisty – trzecia osoba.  W każdej
grupie osoby ustawiają się jedna za drugą w kolejności: lokomotywa, wagonik, maszynista i łapią za ręce. Lokomotywa ma otwarte
oczy, ale nie może prowadzić. Wagonik ani nie może prowadzić, ani otworzyć oczu; maszynista może prowadzić pociąg, ale ma
zamknięte oczy.
Prowadzenie pociągu odbywa się za pomocą ściskania rąk. Ściskanie prawej ręki oznacza skręt w prawo, lewej – w lewo. Kiedy żadna
ręka nie jest ściskana, pociąg jedzie na wprost. Maszynista powinien wziąć poprawkę na szybkość przekazywania znaków przez
wagonik. Nikt w grupie nic nie może mówić podczas jazdy.
Po kilku minutach zabawy (jazdy i wykolejeń), role w grupie się zmieniają. A potem jeszcze raz, tak aby każdy doświadczył roli
maszynisty, wagonika i lokomotywy.
Kiedy zabawa dobiegnie końca, pytasz uczestników o wrażenia. Pamiętaj, aby wypowiedzieli się wszyscy. I wszyscy wysłuchali się
nawzajem.
Przykładowe pytania i polecenia:
W której roli czułeś się najbardziej komfortowo, a w której najmniej pewnie?; Dlaczego?; Czy miałeś zaufanie do swojego maszynisty?;
Dlaczego?; Czy czułeś odpowiedzialność za grupę?; Dlaczego?; W jaki sposób to uzewnętrzniałeś/aś?; Jak to jest nie mieć na nic
wpływu (do wagonika)?; Czy potrafilibyście ustalić, kto byłby kim w „idealnym” pociągu stworzonym w waszej grupie?

 


