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Oddajemy do Państwa rąk materiały, przeznaczone dla pracowników szkół, którzy chcą wspierać uczniów LGBT i stworzyć bezpieczne miejsce dla wszystkich uczniów i uczennic, niezależnie
od ich orientacji seksualnej, płci, tożsamości płciowej lub ekspresji.
Poradnik wskazuje na praktyczne sposoby przekształcenia szkół
w miejsce przyjazne dla wszystkich uczennic i uczniów, poprzez
ich wspieranie i edukowanie, dzielenie się wiedzą z innymi wychowawcami i promowanie zmiany w całej szkole tak by być
lepiej przygotowanymi do sytuacji, w których można zapobiec
lub interweniować wobec przemocy rówieśniczej motywowanej
uprzedzeniami.
Publikacja jest dopełnieniem szkoleń „Bezpieczna szkoła. Warsztaty równościowe dla nauczycieli”. Realizacja projektu, w tym
wydanie niniejszego poradnika była możliwa dzięki wsparciu
finansowemu PlanetRomeo Foundation, za które bardzo dziękujemy.
Anna Andrusiewicz i Joanna Balsamska

Co oznacza bezpieczna
i przyjazna szkoła dla
uczniów i uczennic?

wszystkich

Szacuje się, że na całym świecie około 6 milionów uczniów i uczennic rezygnuje ze szkoły każdego roku z powodu zastraszania i nękania,
motywowanych dyskryminacją ze względu na orientację seksualną lub
tożsamość płciową. Nawet w krajach, gdzie zalegalizowane są związki
tej samej płci i gdzie geje, lesbijki, osoby biseksualne i transpłciowe są
formalnie chronieni przed dyskryminacją; większość szkół nie jest wystarczająco bezpieczna, aby osoby nieheteroseksualne mogły być sobą.
Najczęściej wynika to z tego, że zarządzający szkołami nie są świadomi wyzwań dotyczących różnorodności seksualnej. Pracujący w szkołach zazwyczaj nie kojarzą żadnych uczniów/uczennic LGBT (lub nauczycieli/lek) ani nie zgłaszają wrogich incydentów dyskryminujących
młodzież LGBT. Wyzwiska stygmatyzujące orientację homoseksualną
i niekonformistyczne ekspresje płci są często uważane za “normalne”.
Homofobiczny język wypełnia sale lekcyjne, korytarze, stołówki,
świetlice. Uczący się częstokroć słyszą w szkole wypowiadane pogardliwie słowo „gej” jak też homofobiczne wyzwiska: „pedał” czy „lesba”.
Ostracyzm czy też nękanie uczennic i uczniów LGBT rodzi w nich poczucie upokorzenia i osamotnienia, co często staje się przyczyną opuszczania zajęć lekcyjnych i pozostawanie przez wiele dni w domu, skutkując
słabymi wynikami w nauce.
Nauczyciele/lki i inni pracownicy mający bezpośredni kontakt
z uczącymi się, stając się sojusznikami dyskryminowanych, mogą mieć
znaczący wpływ na stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków
sprzyjających akceptacji oraz wzajemnemu szacunkowi.
Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty, szkoły są odpowiedzialne za
zapewnianie bezpiecznych warunków nauki dla wszystkich bez względu
na pochodzenie społeczne, narodowościowe, płeć, wyznanie czy światopogląd.
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Prawa człowieka i edukacja
Celem podejścia do edukacji, bazowanego na prawach człowieka,
jest zapewnienie, aby każde dziecko miało dostęp do wysokiej jakości
edukacji, z poszanowaniem jego lub jej prawa do godności i optymalnego rozwoju. Podejście ma trzy wymiary:
• prawo do dostępu do edukacji – na podstawie równości szans i bez
dyskryminacji z jakiegokolwiek względu;
• prawo do równościowej edukacji – aby spełnić jej lub jego potencjał,
określić szanse na zatrudnienie i rozwinąć życiowe umiejętności na podstawie szerokich, istotnych i inkluzywnych1 programów nauczania oraz
przyjaznego dziecku, bezpiecznego i zdrowego środowiska szkolnego;
• prawo do szacunku w środowisku szkolnym – równy szacunek dla każdego człowieka, w tym szacunek dla tożsamości, integralności i prawa
do uczestnictwa, oraz prawo do wolności od każdej formy przemocy.
Szacunek do praw człowieka wspiera społeczny i emocjonalny rozwój dzieci, przez zabezpieczanie ich ludzkiej godności i podstawowych
praw, które są niezbędne do osiągnięcia ich pełnego potencjału. Ponadto, szacunek dla praw człowieka promuje szacunek dla różnic, co ma
kluczowe znaczenie dla zapobiegania przemocy.

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
przyjęta przez ZGROMADZENIE OGÓLNE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH
dnia 20 listopada 1989 roku
Artykuł 29 1. Państwa-Strony są zgodne, że nauka dziecka będzie
ukierunkowana na: a) rozwijanie w jak najpełniejszym zakresie osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych dziecka;
b) rozwijanie szacunku dla praw człowieka i podstawowych swobód
oraz dla zasad zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych; c) rozwijanie szacunku dla rodziców dziecka, jego tożsamości kulturowej,
języka i wartości, dla wartości narodowych kraju, w którym mieszka
dziecko, kraju, z którego dziecko pochodzi, jak i innych kultur;
d) przygotowanie dziecka do odpowiedzialnego życia w wolnym
społeczeństwie, w duchu zrozumienia, pokoju, tolerancji, równowartości płci oraz przyjaźni pomiędzy wszystkimi narodami, grupami etnicznymi, narodowymi i religijnymi oraz osobami rdzennego
pochodzenia; e) rozwijania poszanowania środowiska naturalnego.

Źródło: UNESCO, 2012, Odpowiedzi sektora edukacji na homofobiczną przemoc rówieśniczą
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Inkluzywny – przeznaczony, otwarty, dla wszystkich bez względu na pochodzenie etniczne i społeczne, sytuację ekonomiczną, wyznanie, płeć, orientację seksualną, sprawność etc.
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Bezpieczna szkoła dąży do integracji, różnorodności, wyrównywania szans i niedyskryminacji. Poprawia to jakość edukacji poprzez promowanie skoncentrowanego na uczniach i partycypacyjnego podejścia
do nauczania, oraz poprzez stwarzanie bezpiecznego środowiska do
nauki.
Dla uczących się oznacza to:
• mniejsze prawdopodobieństwo prześladowania z powodu różnic
• sprawiedliwe traktowanie, i z większym szacunkiem
• większe prawdopodobieństwo wsparcia ze strony dorosłych, którzy
chcą aby uczniowie odnosili sukcesy
• lepsze wyniki w nauce, wyższą frekwencję.

Kim jest sojusznik/sojuszniczka?
Sojusznikiem/sojuszniczką jest każda osoba, która wypowiada się,
ujmuje, wspiera osoby lub grupy, które są dyskryminowane. Działa na
rzecz wstrzymania opresji poprzez wspieranie i podejmowanie działań
na rzecz tych, którzy są piętnowani, dyskryminowani lub niesprawiedliwie traktowani.
Dla społeczności LGBT, czyli lesbijek, gejów, osób biseksualnych
i transpłciowych, sojusznikami/sojuszniczkami są wszyscy, którzy
wspierają i ujmują się w kwestiach ich praw – każdy nauczyciel i każda nauczycielka, pedagog i pedagożka, a także społeczność uczniowska
może być sojusznikiem i sojuszniczką szkolnej młodzieży LGBT.
Jako sojusznik/czka, macie możliwość edukowania o homofobii,
jej przyczynach, skutkach i sposobach jej zapobiegania, w celu utworzenia bezpieczniejszego, bardziej przyjaznego i otwartego środowiska
szkolnego.
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Dlaczego powinno zostać się
sojusznikiem/sojuszniczką?
Wszyscy uczący/ce się, z różnych przyczyn, są narażeni na zastraszanie, prześladowanie lub wyzywanie w szkole, ale uczniowie i uczennice LGBT napotykają szczególnie nieprzyjazne środowiska szkolne. Wasze otwarte wsparcie dla nich może mieć wpływ na rzeczywiste zmiany,
co będzie korzystne dla całej szkoły.
Należy pamiętać, że homofobia dotyka nie tylko młodzież LGBT.
Stygmatyzacja może być skierowana na przykład w heteroseksualnego
chłopca, który chciałby należeć do kółka teatralnego, lecz by uniknąć
homofobicznych wyzwisk zrezygnuje z tego pomysłu.
By uchronić wszystkich uczących się i pozwolić im rozwinąć pełny
potencjał, konieczne jest reagowanie wobec przemocy rówieśniczej,
w tym motywowanej homofobią. Sojusznicy i sojuszniczki mogą pomóc
czuć się bezpiecznie i komfortowo wszystkim uczniom i uczennicom,
czego rezultatem będą lepsze doświadczenia szkolne młodzieży, pełniejsze rozwijanie kompetencji i swoich pasji.
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Pojęcia, które należy znać
Jednym z pierwszych kroków do bycia sojusznikiem/sojuszniczką
jest nauczenie się języka, dotyczącego zagadnień i osób LGBT, który pomoże skutecznie się komunikować. Poniżej kilka kluczowych terminów,
które warto znać. Proszę jednak pamiętać, że język stale się rozwija,
więc zachęcamy do regularnego uaktualniania słownika w celu zmaksymalizowania efektów, aby być inkluzywnym/ną w pracy z młodzieżą.

LGBT

To jedna z najgłębszych koncepcji siebie, to sposób w jaki osoba postrzega i opisuje siebie. Często jest opisywana za pomocą takich pojęć
jak “męski” lub “kobieca”. Pomimo, że większość ludzi kształtuje swoją
tożsamość płciową, która przypasowuje się do ich płci przypisanej przy
urodzeniu, wiele osób doświadcza swojej tożsamości płciowej jako inną
od, bądź oddzielną od płci nadanej przy urodzeniu. Tożsamość płciowa
może być płynna bądź nie, w zależności od osoby i w jaki sposób doświadcza ona wpływów kulturowych.

Ekspresja płci

Cielesny wymiar płciowości oparty o podział kobieta/mężczyzna/osoba
interseksualna.

Wszystko to, co komunikuje naszą płeć innym: styl ubierania, fryzura,
sposób zachowania i mówienia, role, które przyjmujemy w interakcjach
z innymi, itp.
Ekspresja płci jest zagadnieniem oddzielnym od tożsamości płci i orientacji seksualnej, jednak często prowadzi do fałszywych założeń o innych.
Ekspresję płci można wytłumaczyć jako kontinuum, z kobiecością na jednym końcu i męskością na drugim. Pomiędzy znajdują się ekspresje które
są androgeniczne (ani męskie, ani żeńskie) jak i te, które łączą elementy
męskie i żeńskie. Ekspresja płci może być odmienna z dnia na dzień, lub
w różnych sytuacjach. Większość ludzi może określić, w którym miejscu
tego kontinuum czuje się najbardziej komfortowo, jednak niektóre osoby czują się wygodnie z szerszym zakresem ekspresji płci niż inni.

Osoba interseksualna

Transpłciowość

Skrót używany w odniesieniu do lesbijek, gejów osób biseksualnych
i transpłciowych. Często można usłyszeć również LGBTQ, gdzie Q (z ang.
queer) znaczy osoby nieheteronormatywne. Innym rozwinięciem akronimu jest LGBTQA, gdzie A (z ang. allies) oznacza sojuszników/sojuszniczki działań równościowych.
Przez wzgląd na największą popularność w literaturze jak i w powszechnym używaniu, skrót LGBT jest również użyty w niniejszej publikacji.

Płeć biologiczna

Ogólny termin używany do nazwania różnych warunków, gdy osoba rodzi się z narządami rozrodczymi, które zdają się nie wpasowywać w typową anatomię mężczyzny lub kobiety. Na przykład, osoba może urodzić się wyglądając na kobietę z zewnątrz, lecz posiadać typowo męską
anatomię od wewnątrz. Inny przykład to gdy osoba rodzi się z mozaiką
genetyczną i niektóre jej komórki posiadają chromosomy XX, a niektóre
posiadają chromosomy XY.

Gender / płeć ukształtowana społecznie w danej kulturze/

Zespół norm, oczekiwań i kulturowo zdeterminowanych ról oraz sposobów ekspresji i definiowania własnej płci (na przykład poprzez sposób
ubierania się) oraz sposobów w jaki inni odbierają czyjąś płeć.
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Tożsamość płciowa

Dotyczy osób, których tożsamość płciowa różni się od ich płci przypisanej w chwili urodzenia. Osoby transpłciowe mogą być heteroseksualne,
homoseksualne lub biseksualne.

Transseksualność

Dotyczy osób transpłciowych, które czują potrzebę korekty ciała (operacje, leczenie hormonalne) i ewentualnie postępowania administracyjnego i prawnego. Celem osób transseksualnych jest uzyskanie zbieżności pomiędzy odczuwaną płcią i płcią rozpoznawaną społecznie.

Osoba transwestytyczna

Osoba, która regularnie, choć nie ciągle, nosi ubrania w większości przypisane płci przeciwnej do jego lub jej płci nadanej przy urodzeniu.
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Cisgender

Osoba, której tożsamość płciowa jest zgodna z jej/jego społecznie rozpoznaną płcią.
Cisgender jest określeniem bardziej preferowanym od stwierdzeń, jak
“prawdziwy mężczyzna” czy “prawdziwa kobieta”.

Transfobia

Jest to strach, odrzucenie, lub niechęć, często w formie stygmatyzującego lub dyskryminującego zachowania wobec osób transpłciowych, oraz
transseksualnych i transwestycznych.

Orientacja seksualna

Zdolność do odczuwania emocjonalnego, romantycznego i seksualnego
pociągu oraz tworzenia intymnych związków z osobami tej samej bądź
przeciwnej płci.

Osoby homoseksualne

Osoby są uznawane za homoseksualne na podstawie ich płci i płci ich
preferowanych seksualnych i romantycznych partnerów lub partnerek.
Kiedy preferowana płeć partnera lub partnerki jest identyczna jak jej
własna, osoba jest uznawana za homoseksualną. Obecnie, do określenia osób homoseksualnych, używa się zwrotów „gej” i „lesbijka”. Te
określenia uważane są za neutralne lub pozytywne i koncentrują się na
tożsamości, nie tylko na seksualności.

Lesbijka

Kobieta, którą wyłącznie lub prawie wyłącznie pociągają seksualnie, romantycznie i/lub emocjonalnie inne kobiety.

Gej

Osoba heteroseksualna

Osoba jest uznawana za heteroseksualną na podstawie jej płci i płci jej
preferowanych seksualnych i romantycznych partnerów lub partnerek.
Gdy preferowana płeć partnera lub partnerki jest przeciwna niż jej własna, osoba jest uznawana za heteroseksualną.

Homofobia

Strach, nienawiść, lub nietolerancja wobec ludzi, którzy identyfikują się
lub są postrzegane jako lesbijki i geje. Są to również obawy przed postrzeganiem siebie jako lesbijki lub geja w oczach innych. Homofobiczne
zachowanie obejmuje zasięgiem opowiadanie dowcipów o lesbijkach
i gejach, poprzez wyzwiska, dyskryminujące zachowanie, do aktów przemocy fizycznej.

Heteronormatywność

Taka rzeczywistość społeczna, w której dopuszcza się czy domniemywa
istnienie tylko dwóch płci – kobiecej i męskiej, które są od siebie różne
i odgraniczone, oraz jednej orientacji seksualnej – heteroseksualizmu.
Każda inna identyfikacja płciowa niż tylko stricte kobieca lub męska oraz
inne orientacje seksualne uważane są za nienormalne, bądź są pomijane.

Cisnormatywność

Założenie, że wszyscy ludzie są normatywni płciowo, czyli dzielą się na
kobiety i mężczyzn. Można być albo tylko mężczyzną, albo tylko kobietą. Każda płeć ma wyznaczone naturalne role w życiu. Płeć biologiczna, płeć kulturowa (gender) i tożsamość płci muszą być zbieżne. Osoby
transpłciowe, interseksualne, płciowo nienormatywne nie istnieją w rzeczywistości tej normy. Zaprzeczana jest ich rzeczywistość biologiczna, po
to, aby one swoim istnieniem nie zaprzeczały cisnormie i heteronormie.

Mężczyzna, którego wyłącznie lub prawie wyłącznie pociągają seksualnie, romantycznie i/lub emocjonalnie inni mężczyźni.

Osoba biseksualna

Osoba, która odczuwa seksualny i romantyczny pociąg wobec osób tej
samej oraz przeciwnej płci co własna. Bycie osobą biseksualną nie oznacza chęci relacji seksualnej jednocześnie z mężczyznami i kobietami, tylko zdolność do wejścia w satysfakcjonującą relację romantyczną i seksualną niezależnie od płci partnera.
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Co oznacza “coming-out”?
Coming out of the closet jest terminem z angielskiego oznaczającym dosłownie „wyjście z szafy”.
Oznacza to powiedzenie o swojej orientacji seksualnej lub o tożsamości płciowej osobie lub większej liczbie osób w swoim otoczeniu.
W naszym społeczeństwie ludzie są ogólnie uważani za osoby heteroseksualne, więc zwykle osoba heteroseksualna nie ma potrzeby informowania o swojej orientacji. Podobnie jest w przypadku tożsamości
płciowej. Większość ludzi czuje, że ich gender jest zgodna z ich płcią
przypisaną przy urodzeniu, więc nie mają potrzeby ujawniania swojej tożsamości płciowej. Jednak osoby homoseksualne, biseksualne
bądź transseksualne muszą podjąć decyzję, czy ujawnić innym swoją
orientację seksualną lub tożsamość płciową. Biorąc pod uwagę tradycje i warunki kulturowe, w których dorastają i wychowują się dzieci,
w tym stosunek większości do osób LGBT, akt „wyjścia z szafy” to podjęcie ryzyka wymagające determinacji i odwagi. Może ograniczyć się do
prostego oświadczenia “jestem gejem / lesbijką / osobą biseksualną /
osobą transpłciową”, ale również może być procesem trudnym emocjonalnie, dlatego okazanie wsparcia uczniom i uczennicom jest bardzo
ważne.
Pozytywny aspekt ujawnienia swojej orientacji bądź tożsamości
to w końcu nieukrywanie kim się jest, co niesie ze sobą komfort. Jednakże, mogą się z tym wiązać inne zagrożenia, jak późniejsze wyzwiska,
zastraszanie i molestowanie.
Jedną z najważniejszych rzeczy, które nauczyciel/ka i każdy pracownik szkoły może zrobić dla uczniów i uczennic LGBT jest odnoszenie
się wobec nich z pełnym szacunkiem stwarzającym poczucie bezpieczeństwa.

Coming Out Day, Dzień coming outu – jest obchodzony corocznie 11 października.
Został ustanowiony w 1988 roku i upamiętnia marsz osób LGBT
w Waszyngtonie, który odbył się rok wcześniej i zgromadził ok.500 000
osób domagających się zrównania ich praw. Święto to, choć zostało
ustanowione w Stanach Zjednoczonych, jest również obchodzone międzynarodowo.
Po raz pierwszy na szerszą skalę Dzień Wychodzenia z Szafy obchodzony był w Polsce w 2009 roku.
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Gdy uczeń/uczennica ujawni swoją
orientację seksualną…
Gdy uczeń/uczennica ujawni się przed kimś z Was i oznajmi, że
jest gejem / lesbijką / osobą biseksualną / osobą transpłciową, wówczas bardzo ważna jest początkowa reakcja, gdyż najprawdopodobniej
spędził/a on/a jakiś czas zastanawiając się czy komuś o tym powiedzieć,
kiedy i w jaki sposób i z kim podzielić się z tą informacją. Oto kilka pomocnych rad jak można ich wesprzeć:

• Należy zaoferować pomoc, lecz nie zakładać, że uczeń/
uczennica jej potrzebują

Mogą czuć się przecież bardzo wygodnie ze swoją orientacją bądź tożsamością płciową i nie muszą potrzebować pomocy czy wsparcia w radzeniu sobie z coming-outem. Może być tak, że uczeń/uczennica po prostu
chciał/a komuś o tym powiedzieć. Jeżeli zwierzająca/y tego sobie życzy
należy zaoferować wsparcie w procesie coming-outu wobec rówieśników i rówieśniczek.

• Starajcie się być wzorem akceptacji

Można to czynić: - kreując wzory dobrego zachowania przy użyciu inkluzywnego języka i ustanawianie przyjaznego środowiska, nie dokonując
założeń o orientacji seksualnej i tożsamości płciowej; - zwracając uwagę
na uprzedzenia, stereotypy i mity występujące w społeczeństwie na temat lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych (LGBT); poprzez pokazanie szacunku wobec osób LGBT i nietolerowania homofobii i transfobii.

• Należy docenić odwagę ucznia/uczennicy

Często podzielenie się prywatną informacją o sobie niesie ze sobą ryzyko, ponieważ homoseksualność bądź transpłciowość nie są uznane za
normę. Gdy Wasz uczeń czy uczennica podzielą się taką informacją, należy to uznać za szczególny prezent i podziękować za to. Jest to bowiem
dowód szacunku i zaufania dla osoby, której powierza się tak ważną dla
siebie tajemnicę. Bądźcie dostępnymi, gdy uczeń/uczennica poprosi
o Waszą obecność w rozmowie z rodzicami.

• Koniecznie należy zapewnić i zachować poufność
• Możecie zadawać pytania, które pokazują zrozumienie,
akceptację i empatię
Na przykład:
- Czy jest to sekretem, który utrzymujesz przed innymi?
- Czy czujesz się bezpiecznie w szkole?
- Czy otrzymujesz wsparcie ze strony dorosłych w swoim życiu?
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- Czy potrzebujesz pomocy w jakiejkolwiek formie?
- Czy chciałabyś/chciałbyś z kimś jeszcze o tym porozmawiać?

• Należy pamiętać, że Wasz uczeń/uczennica nie zmienili się
na skutek wyznania swojej tajemnicy

Są nadal tą samą osobą, którą znaliście przed otrzymaniem informacji
o ich orientacji czy tożsamości płciowej. Zwyczajnie, teraz wiecie o nich
troszkę więcej. Dajcie im znać, że czujecie i myślicie o nich w ten sam
sposób co wcześniej. Jeśli czujecie się zaskoczeni tą informacją, nie pozwólcie by to zaskoczenie doprowadziło do innego postrzegania lub
traktowania ucznia/uczennicy.
• Wykorzystajcie tę sytuację, aby przyglądnąć się swoim własnym
przekonaniom na temat orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, czy
o rolach społecznych przypisanych mężczyznom i kobietom.
• Bądźcie przygotowani by skierować ucznia/uczennicę jeszcze do
kogoś innego, np. pedagożki/pedagoga czy też psycholożki/psychologa
celem otrzymania wsparcia.

Czy pracownicy szkoły powinni być ostrożni z ujawnianiem
czyjejś orientacji seksualnej bądź tożsamości płciowej innym?

Kilka dodatkowych rzeczy, o których
warto pamiętać gdy uczennica/uczeń
robi coming-out jako osoba transpłciowa
• Należy się upewnić w jaki sposób uczeń/uczennica chcą
aby się do nich zwracać

Ważne jest użycie zaimka i imienia właściwego do tego, którego chcą
używać uczeń/ uczennica, gdyż jest to okazywanie szacunku. Czyli, jeśli
ktoś identyfikuje się jako kobieta, należy do tej osoby zwracać się “ona”.
A jeśli identyfikuje się jako mężczyzna, należy odnieść się do tej osoby
“on”.
Nigdy nie należy używać słowa „to” gdy odnosimy się do osoby lub gdy
o niej mówimy! Takie sformułowanie jest obraźliwe i lekceważące.

•Należy też pamiętać, że tożsamość płciowa jest oddzielna
od orientacji seksualnej
Wiedza, że ktoś jest osobą transpłciową nie dostarcza żadnych informacji o jej orientacji seksualnej.

Zarówno uczący w szkole, jak też inni jej pracownicy muszą być
świadomi, że informacja odnośnie czyjejś orientacji seksualnej bądź
tożsamości płciowej ma wrażliwy charakter, dlatego muszą przyjąć postawę pełną dyskrecji i profesjonalizmu oraz uszanować prywatność
uczennicy/ucznia.
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Czego nie mówić gdy uczennica/uczeń
zrobi coming-out przed Wami:
• “Wiedziałem/am!”

Ujawni to Waszą postawę, a nie ucznia/uczennicy. Wskaże, że być może
kierowaliście się w tej ocenie stereotypami.
• “Czy jesteś pewny/a?”, albo “To tylko taka faza – przejdzie Ci.”
Sugeruje to, że uczeń/uczennica nie wiedzą kim są.
• “Po prostu nie znalazłeś odpowiedniej dziewczyny” powiedziane do
chłopaka. Lub “Po prostu nie znalazłaś odpowiedniego chłopaka” powiedziane do dziewczyny.
W ten sposób zakładacie, że wszyscy są lub powinni być heteroseksualni.
• “Nie mów o tym nikomu.”
Zasugerujecie wtedy, że coś jest nie tak i że bycie osobą LGBT musi być
ukryte.
Powiedzcie raczej: “Dziękuję, że mi o tym mówisz. Porozmawiajmy
o tym jak tolerancyjna jest społeczność w naszej szkole. Być może zechcesz wziąć to pod uwagę przy wybieraniu osób, przed którymi możesz zrobić coming-out.”
• “Nie możesz być gejem/lesbijką – byłeś/aś w związkach z osobami
przeciwnej płci.”
To odnosi się tylko do zachowania, podczas gdy orientacja seksualna to
kwestia wewnętrznych uczuć.

Pamiętajcie

Jaki wpływ homofobia i transfobia, doświadczane w szkole, mają na uczniów
i uczennice LGBT?
Uczniowie i uczennice, którzy są już pewni swojej orientacji lub tożsamości płciowej, lub ci/te, którzy jeszcze ją kwestionują mogą cierpieć z powodu problemów społecznych i emocjonalnych, gdy znajdą
się w nieprzyjaznym środowisku. Większość uczniów i uczennic ocenia
ryzyko konsekwencji coming-outu jako zbyt wysokie, więc ukrywają
swoją orientację całkowicie lub mówią o niej tylko swoim najlepszym
przyjaciołom, aby uniknąć niesłusznej oceny i poczucia obcości.
Uczniowie/uczennice, którzy/re przeszli przez coming-out, mogą
być narażeni/narażone na ryzyko mobbingu, zwłaszcza gdy ich ekspresje płciowe są niekonformistyczne.
Młodzież będąca ofiarami homofobicznej/transfobicznej przemocy rówieśniczej w szkole jest bardziej skłonna do autodestrukcyjnego
zachowania, odosobnienia, depresji, częściej popełniają samobójstwa
niż młodzi ludzie ogółem.
Inkluzywność i różnorodność wśród młodzieży jako wartości pozytywne, stanowią kluczowe zagadnienia do stworzenia bezpiecznego
środowiska szkolnego. Działania nauczycieli i nauczycielek powinny
opierać się na zaciekawianiu uczniów i uczennic różnorodnością społeczeństwa. Szkoła stanowi idealne podłoże do tego, aby propagować
akceptujące postawy wśród młodych dorosłych. Jest to element niezbędny w zapobieganiu szeregu problemów, na które osoby LGBT są narażone poprzez homofobię. Pomoże to także uchronić innych uczniów
przed ostracyzmem i zmniejszy w nich poziom nienawiści.

• Uczennica/uczeń LGBT powinni zrobić pierwszy krok w dzieleniu się
swoimi uczuciami.
• Wspieranie młodzieży LGBT może być skuteczne tylko wtedy, gdy
stworzone jest bezpieczne środowisko i uczniowie/uczennice mogą
otwarcie mówić o swoich uczuciach i problemach.
• Jakikolwiek przejaw przemocy rówieśniczej, również słowny, powinien spotkać się z Waszą reakcją.
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Reagowanie na homofobiczny i transfobiczny język i zachowanie

Jak interweniować w sytuacji przemocy
słownej bądź fizycznej?

Postawy homofobiczne i transfobiczne mogą pojawić się w różnych postaciach i rozmiarach. Może to być dyskryminujący język, wyzwiska, zastraszanie, molestowanie, a nawet atak fizyczny. Raporty2
ukazują, że wielu uczniów i uczennic LGBT regularnie słyszy homofobiczne obelgi, takie jak “pedał”, “ciota” lub “lesba”, a duża ich liczba
jest w szkole prześladowana również fizycznie. Polskie szkoły to jedno
z najczęściej wymienianych miejsc występowania homofobii.
Młodzież, która regularnie doświadcza takiego prześladowania,
jest narażona na obniżenie samooceny i częste opuszczanie zajęć,
a przez to na niskie wyniki w nauce.
Wychowawcy reagując na sytuacje przemocy motywowanej
uprzedzeniami mogą dużo zmienić, interweniując za każdym razem gdy
staną się świadkami przemocy słownej lub fizycznej.
Podejmowanie działań w takich sytuacjach pomoże w stworzeniu
bezpiecznego miejsca dla wszystkich uczących się. Natychmiastowa interwencja jest cennym doświadczeniem pedagogicznym – pokaże innym uczniom i uczennicom, że zachowania dyskryminujące nie są i nie
będą tolerowane. Reagowanie dyskryminujące zachowanie jest jedną
z najbardziej skutecznych rzeczy, którą możecie zrobić.

Wykonajcie następujące kroki, gdy jesteście świadkami wyzwisk,
zastraszania lub prześladowania:

• Zareagujcie natychmiast

Skoncentrujcie się na zatrzymaniu negatywnego zachowania w danej
chwili.
Czasami jest to prosta odpowiedź na obraźliwe określenia: “To jest
język nie do przyjęcia w tej klasie.” Upewnijcie się, że słyszą wszyscy.
Nigdy nie przegapcie okazji, by przerwać negatywne zachowanie. Pamiętajcie: brak reakcji jest reakcją – jeśli zignorujecie zdarzenie
lub popatrzycie na nie przez palce, taka postawa może oznaczać akceptację i aprobatę w oczach uczniów i uczennic.

• Nazwijcie zachowanie

Opiszcie, co widzieliście bądź słyszeliście; nazwijcie konkretnie zachowanie.
“Słyszałem/am, że używasz słowa pedał. Jest to słowo obraźliwe i jest
uważane za wyzwisko. Taki język jest nie do przyjęcia.”

• Stwórzcie cenne momenty wychowawcze

Upewnijcie się, że po zatrzymaniu negatywnego zachowania dostarczycie uczniom i uczennicom cenny moment wychowawczy. Możecie zdecydować, czy macie zamiar edukować w danej chwili czy później, czy
będzie to publicznie lub indywidualnie. Jeśli na przykład zdecydujecie
się edukować później i w obecności całej klasy, będzie to okazja by nauczyć uczniów i uczennice, jaki język i które zachowania są do przyjęcia,
a które nie.
Dodatkowo możecie wspomóc proces kształcenia o prezentacje lub referat, które zlecicie do wykonania osobie przejawiającej homofobiczne/transfobiczne zachowanie. Tematyka pracy może dotyczyć spraw
istotnych dla społeczności LGBT takich jak: ważne postaci LGBT, istotne
wydarzenia itp.

• Wesprzyjcie ucznia/uczennicę, który/a był/a celem nękania
Nie zakładajcie, że wiecie co przeżywa uczeń/uczennica.
Zapytajcie ich, czy potrzebują i chcą pomocy. Trzeba będzie podjąć decyzję czy zrobić to w danym momencie, czy później. Zasugerujcie spotkanie z pedagogiem/pedagożką tylko wtedy, gdy uczeń/uczennica poprosi o dodatkowe wsparcie.

20

21

• Zapewnijcie o poniesieniu odpowiedzialności

Sprawdźcie politykę szkoły i upewnijcie się, że działania dyscyplinujące
są równomiernie stosowane we wszystkich rodzajach przezwisk, nękania i przemocy.

• Nie zrzucajcie odpowiedzialności o “dogadaniu się” na
uczniów/uczennice

Nie możecie wymagać od uczniów, że się “dogadają”. Ponieważ prześladowanie, w jakiejkolwiek formie wiąże się z nierównomiernym podziałem sił, taka strategia nie zadziała, a może nawet pogorszyć sytuację
osoby prześladowanej.
Zamiast tego zachęćcie osobę, która zastraszała, do wybrania z Wami
sposobu, w który może ona przeprosić i naprawić szkodę, a który byłby
znaczący dla poszkodowanego/poszkodowanej.

Rozmowy z rodzicami/opiekunami
Należy pamiętać o tym, że temat homoseksualności/transpłciowości jest tematem wrażliwym. Dlatego w rozmowie z rodzicami powinniśmy być otwarci, wyrozumiali, empatyczni również na ich perspektywę. Warto również mieć na uwadze fakt, że rodzice pochodzą
z różnych środowisk, kultur, religii i mogą mieć różne poglądy na temat
orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej.
Ważne jest, aby stworzyć rodzicom bezpieczną przestrzeń, w której nie muszą obawiać się ostracyzmu ze strony innych osób w procesie
coming-outu ich dzieci. Zapytajcie ich jak się czują z nowo nabytą informacją o ich dziecku, czego potrzebują, i jak możesz ich wesprzeć na ten
moment, zapewnij o swojej dostępności na przyszłość.

Należy wziąć pod uwagę, że:

Większość rodziców jest świadoma i uznaje istnienie osób LGBT
w społeczeństwie, ale często mogą oni mieć trudności z akceptacją,
a nawet nie brać pod uwagę tego, że ich syn lub córka nie czują się
chłopcem czy dziewczyną, albo że czują pociąg do osób tej samej płci.
Istotne jest, aby rodzice mieli czas na oswojenie się z informacją o seksualności ich dziecka.
Rodzice mają nadzieję i oczekują, że ich syn lub córka, dadzą im
biologiczne wnuki i często uznają oni za pewne, że ich dzieci spotkają
kogoś odmiennej płci, wezmą ślub i założą heteroseksualną rodzinę,
a przecież osoby LGBT również mogą mieć i wychowywać dzieci i sami
być dobrymi rodzicami.
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W sytuacji, gdy rodzice obwiniają siebie o homoseksualność czy
transpłciowość dziecka, zapewnijcie ich, że orientacja seksualna i tożsamość płciowa nie są związane z wychowaniem dzieci. Rodzeństwo w tej
samej rodzinie może być przecież heteroseksualne/cispłciowe.
Zachęćcie rodziców do zapoznania się z literaturą, wydarzeniami,
organizacjami LGBT, a także do skontaktowania się z innymi rodzicami
będącymi w podobnej sytuacji, czy też z tęczowymi rodzinami, których
osobiste historie mogą pomóc w zapoznaniu się z tematyką LGBT.

Przydatne zwroty, które nauczyciel/ka
może wykorzystać w stosunku do rodziców:

•„Staramy się, aby w naszej szkole dzieci były tolerancyjne wobec siebie i otaczały się wzajemnym szacunkiem i akceptacją. Sami, jako pedagodzy i pedagożki staramy się być dla nich przykładem.”
•„W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, jesteśmy do Państwa
dyspozycji. Zawsze w godz. ...... jest również dostępny nasz psycholog/
psycholożka, który/a może pomóc Państwu w razie potrzeby.”
•„Czy potrzebują Państwo wsparcia bądź poszerzenia wiedzy o tematyce LGBT?”3

Jak zapobiegać przemocy motywowanej uprzedzeniami?
Jak już zostało wspomniane, przemoc rówieśnicza motywowana
homofobią, tak jak i każda inna forma przemocy rówieśniczej, przyczynia się do kształtowania niebezpiecznego środowiska szkolnego. Aby
szkoła była bezpieczniejsza i wspierająca dla wszystkich uczących się,
należy podejmować działania mające na celu zapobieganie przemocy
i prześladowaniu.
W tej sekcji opisano w jaki sposób:
• uczyć szacunku wobec innych uczniów
• włączyć reprezentacje ludzi i wydarzeń LGBT do swojego programu
nauczania
• zaangażować innych pracowników szkoły w działania antydyskyminacyjne oraz tworzyć bezpieczniejsze środowisko szkolne

3
Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami wymienionymi na końcu niniejszej
broszury.
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Uczyć i dostarczać cennych momentów
wychowawczych
W wielu szkołach poznawanie zagadnień LGBT – jeśli w ogóle zaistnieje – przybiera formę nauczania o tolerancji, różnorodności lub
antydyskryminacji. Takie programy są ważnymi pierwszymi krokami.
Proszę pamiętać, że najważniejszym założeniem powinno być uczenie
się od siebie i stworzenie bezpiecznej atmosfery konstruktywnego dialogu, a nie konfrontacji odmiennych poglądów.
Istnieje wiele sposobów, na które można uczyć o znaczeniu poszanowania wszystkich ludzi, bez względu na ich orientację seksualną,
tożsamość płciową lub ekspresję płci. Może to przybrać formę debat,
prezentacji uczniowskich, wydawania gazetki, obchodów dni ważnych
dla społeczności LGBT, utworzenia “koła praw człowieka”.
Postarajcie się też włączyć reprezentacje ludzi i wydarzeń LGBT
do swojego programu nauczania, gdyż prawdziwa akceptacja oznacza
uznanie, że różne grupy przyczyniły się w znaczący sposób do rozwoju
kulturowego i cywilizacyjnego społeczeństwa. Lekcje historii, sztuki czy
literatury dają wiele okazji by poruszać tematy LGBT.
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Kilka przykładów znanych postaci historycznych i współczesnych:4

Pedro Almodovar (reżyser), Hans Christian Andersen (pisarz), Truman
Capote (pisarz), Piotr Czajkowski (kompozytor), James Dean (aktor),
Bertrand Delanoë (mer Paryża), Marlene Dietrich (aktorka), Emily Dickinson (pisarka), Jodie Foster (aktorka i reżyserka), Tove Jansson (autorka „Muminków”) Elton John (piosenkarz), Janis Joplin (piosenkarka),
Frida Kahlo (malarka), Annie Leibovitz (fotografka), Ian McKellen (aktor, odtwórca Gandalfa), Freddie Mercury (piosenkarz), George Michael (piosenkarz), Harvey Milk (polityk), Michał Anioł (artysta), Martina
Navratilova (tenisistka), Marcel Proust (pisarz), Arthur Rimbaud (poeta), Gene Robinson (biskup Kościoła Episkopalnego), Safona (starożytna poetka), Johanna Sigurdardottir (pani premier Islandii), Bessie Smith
(piosenkarka), Susan Sontag (pisarka), Leonardo da Vinci (artysta), Paul
Verlaine (poeta), Aleksander Wielki (starożytny władca), Lana Wachowski (reżyserka), Oscar Wilde (pisarz), Jeanette Winterson (pisarka), Virginia Woolf (pisarka), Klaus Wowereit (prezydent Berlina).

A oto kilka postaci z Polski – współczesnych i historycznych:5

Katarzyna Adamik (reżyserka), Jerzy Andrzejewski (pisarz), Marek Barbasiewicz (aktor), Miron Białoszewski (poeta), Jarosław Iwaszkiewicz
(pisarz), Robert Biedroń (polityk), Maria Dąbrowska (pisarka), Izabela
Filipiak (pisarka, literaturoznawczyni), Michał Głowiński (teoretyk literatury), Anna Grodzka (polityczka), Witold Gombrowicz (pisarz), Jarosław
Iwaszkiewicz (pisarz), Jakub Janiszewski (dziennikarz), Maria Konopnicka (pisarka), Maria Komornicka (pisarka), Kuba Kowalski (reżyser), dr
hab. Ireneusz Krzemiński (socjolog, profesor uniwersytecki), Anna Laszuk (dziennikarka), Krystian Legierski (polityk), Krystian Lupa (reżyser
teatralny), Janusz Marchwiński (aktor), Maciej Nowak (krytyk teatralny
i kulinarny), Michał Piróg (tancerz), Jacek Poniedziałek (aktor), Tomasz
Raczek (krytyk filmowy, pisarz), Maria Rodziewiczówna (pisarka), Michał Sieczkowski (aktor), Antoni Słonimski (pisarz), Julian Stryjkowski
(pisarz), Marcin Szczygielski (pisarz), Karol Szymanowski (kompozytor),
Tomasz Tyndyk (aktor), Jerzy Waldorff (krytyk muzyczny), Michał Witkowski (pisarz), Narcyza Żmichowska (pisarka).

4
Źródło: http://www.odwazciesiemowic.pl/warto-wiedziec/slynne-postaci
-lgbt/
5
Tamże.
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Obchody dni mających znaczenie dla historii praw człowieka czy
społeczności LGBT mogą pomóc osobom LGBT w Waszej szkole poczuć
się włączonymi w społeczność szkolną. Takie uroczystości mogą być
promowane jak i wszystkie inne wydarzenia kulturalne szkoły.

17 maja, Międzynarodowy Dzień Walki z Homofobią

17 maja 1990 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oficjalnie
uznała, że homoseksualizm nie jest schorzeniem psychicznym. Stwierdziła również, iż żadna orientacja seksualna (w tym homoseksualna)
nie powinna być przez nikogo traktowana jako zaburzenie.
W 2005 r. dzień ten ogłoszono Międzynarodowym Dniem Walki
z Homofobią (International Day Against Homophobia – IDAHO).
W 2013 był on obchodzony w 130 krajach.

16 listopada, Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Konferencja Generalna UNESCO w 1995 roku przyjęła Deklarację
Zasad Tolerancji. Samo święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1995 roku z inicjatywy UNESCO.
Jak mówi Deklaracja Zasad Tolerancji: „Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych
form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza,
otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary.
Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość,
która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju.”

10 grudnia, Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, tego
dnia również świętujemy Dzień Ochrony Praw Dziecka.

Sami uczniowie i uczennice mogą odgrywać istotną rolę w zwalczaniu i zapobieganiu przemocy rówieśniczej. Możecie pracować z nimi
nad opracowaniem kodeksu postępowania w klasie, identyfikując, jakie zachowania są akceptowane, a jakie ranią i dyskryminują innych.
Być może uda Wam się wspólnie zorganizować ogólnoszkolną akcję, na przykład “Tydzień Bez Wyzwisk”.
Aby urozmaicić zajęcia, możecie zaprosić eksperta/tkę, na przykład przedstawiciela/lkę organizacji pozarządowej specjalizującej się
w prawach człowieka, różnorodności społecznej czy właśnie w sprawach dotyczących społeczności LGBT. Bardzo ciekawą formą zapraszania gości z zewnątrz jest zorganizowanie Żywej Biblioteki.

Żywa Biblioteka, czyli “Nie oceniaj książki po okładce”.
Żywa Biblioteka to projekt, w którym młodzież będzie miała okazję
poznać i porozmawiać z Żywymi Książkami, czyli osobami reprezentującymi grupy dyskryminowane, wykluczane lub postrzegane stereotypowo ze względu na pochodzenie, wyznanie, orientację seksualną czy
tożsamość płciową, zawód czy styl życia. Czytelnicy i czytelniczki będą
mieli możliwość zadawania pytań o problemy i osobiste doświadczenia
Żywej Książki. Podobnie jak w przypadku regularnych bibliotek, ważne jest utworzenie regulaminu wypożyczania, czyli na przykład długość
rozmowy czy możliwość odmowy udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
Więcej informacji znajdziecie tu:
• Żywa Biblioteka Kraków http://zywabibliotekakrakow.blogspot.com
• www.humanlibrary.org
• “Porozmawiajmy o różnorodności. Żywa biblioteka. Podręcznik dobrych praktyk”, Warszawa 2008.
• Publikacja o Żywych Bibliotekach w Polsce http://issuu.com/haveasign/docs/__b_seminarium_pub_6/0

66 lat temu, 10 grudnia 1948 roku w Paryżu, Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Powszechną Deklarację Praw Człowieka – dokument
stanowiący jedno z największych osiągnięć tej organizacji. Powszechna
Deklaracja Praw Człowieka składa się z 30 artykułów. W tym dokumencie jest mowa o prawie człowieka do życia, wolności, bezpieczeństwa
osobistego i nauki, także o prawie wolności myśli, sumienia i wyznania;
prawie wolności opinii i jej wyrażania.
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Wprowadźcie elementy edukacji antydyskryminacyjnej wyjaśniając pojęcia:
Stereotyp (z gr.: stereos – sztywny, zastygły; typos – obraz, forma,

typ, wzorzec)
Funkcjonujące w świadomości społeczeństwa uproszczone skrótowo
i zabarwione wartościująco przekonanie, czy zestaw opinii, odnoszące
się do: grup społecznych, osób, sytuacji, instytucji.
Stereotyp sprawia, że identyczne cechy zostają przypisane wszystkim
bez wyjątku członkom grupy, niezależnie od rzeczywistych różnic między nimi.
Uprzedzenie dotyczy sfery uczuć, emocji. Wyraża się negatywną postawą wobec zdefiniowanej społecznie grupy i każdej osoby, która jest
postrzegana jako jego członek. Emocje łączące się ze uprzedzeniami to
zwykle strach, lęk, złość, litość.
Dyskryminacja to nierówne, nieusprawiedliwione, negatywne lub
krzywdzące traktowanie danej osoby ze względu na płeć, orientację
seksualną, tożsamość płciową, wiek, niepełnosprawność, religię lub
przekonania czy pochodzenie etniczne lub rasowe.
Wyróżnia się dyskryminację bezpośrednią oraz pośrednią.
Dyskryminacja bezpośrednia występuje w przypadku, gdy daną
osobę traktuje się mniej korzystnie niż traktuje się, traktowano lub
traktowano by inną osobę w porównywalnej sytuacji w szczególności
ze względu na jej płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię
lub wyznanie, światopogląd, poglądy polityczne, niepełnosprawność,
wiek, orientację seksualną, tożsamość płciową, stan cywilny oraz rodzinny.
Dyskryminacja pośrednia ma miejsce wtedy, kiedy pozornie neutralny przepis, kryterium lub działanie w praktyce powoduje niekorzystną sytuację dla osoby lub pewnej grupy osób w szczególności ze
względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię lub
wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, tożsamość płciową w porównaniu z innymi osobami, nie jest prawnie i obiektywnie uzasadnione, a środki mające służyć osiągnięciu tego
celu nie są właściwe i niezbędne.
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Angażowanie
pracowników
szkoły
w działania antydyskyminacyjne oraz
tworzenie bezpieczniejszego środowiska szkolnego
Zapewnianie bezpieczeństwa wszystkim uczącym się bez względu
na ich pochodzenie, status, wyznanie, płeć, orientację seksualną czy
tożsamość płciową, może być trudnym zadaniem.
Pomóżcie innym członkom/członkiniom kadry szkolnej zostać wspierającymi sojusznikami/sojuszniczkami uczniów i uczennic LGBT:
• sprawdźcie jaki zakres ma szkolna polityka przeciwdziałania przemocy rówieśniczej i upewnijcie się, że obejmuje wszystkich członków
i członkinie społeczności szkolnej
• upewnijcie się, że polityka obejmuje programy wychowawcze zapewniające bezpieczeństwo i wsparcie dla osób prześladowanych
• upewnijcie się, że system zgłaszania incydentów przemocy rówieśniczej, jest dostępny dla wszystkich – zarówno dla uczących się, ich
rodziców i dla nauczycieli/lek – oraz, że jest poufny
• upowszechniajcie szkolną politykę antyprzemocową, np. w czasie
wywiadówek, w informatorach, podczas dni otwartych szkoły
• zadbajcie o to, by wszyscy członkowie i członkinie kadry szkolnej
systematycznie i w spójny sposób podejmowali działania zapobiegające przemocy rówieśniczej
• bądźcie wzorem dla innych nauczycieli/lek przez odpowiednie
używanie terminów jak gej, lesbijka, osoba transpłciowa, przez poprawianie złego ich używania czy przez reagowanie na negatywne zwroty
• rozmawiajcie z innymi w korytarzach, w stołówce, kiedykolwiek
macie na to moment i możecie dzielić się informacjami czy pomysłami
na zmiany, które chcielibyście widzieć. Ukazanie konkretnych działań
do osiągnięcia zmian pomoże Wam znaleźć sojuszników wśród kadry.
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Zwroty, które mogą być przydatne
w kontekście relacji nauczyciel/kanauczyciel/ka:
• „Niezależnie od tego, jakie sami/e mamy zdanie na temat osób LGBT,
pokażmy, że mogą na nas liczyć i że nie spotkają ich z naszej strony żadne nieprzyjemności.”
•„Trzeba wprowadzić w szkole jak najwięcej różnorodności i zachęcać
młodzież do tego, aby rozwijała się według własnych oczekiwań i umożliwić im ten rozwój.”
•„Musimy pamiętać, że patrzenie przez pryzmat schematów ogranicza nasz rozwój. Pozwólmy uczniom i uczennicom na nieschematyczne
spojrzenie. Uczmy ich/je, że różnorodność jest wartością.”
Abyście byli/ły przygotowani/e na rozpoznanie problemu, gotowi
/e na interwencję, poczuli/ły się lepiej przygotowani, możecie zaznajomić się z tematyką przeciwdziałania przemocy, kwestiami LGBT, korzystając z dostępnej literatury, a także ze szkoleń antydyskryminacyjnych.
Takie szkolenia zapewnią wiedzę, pewność siebie i umiejętności do radzenia sobie z przemocą rówieśniczą, aby zapewnić wszystkim uczącym
się bezpieczeństwo, szacunek i włączenie w życie szkolne, niezależnie
od ich orientacji, tożsamości płciowej czy ekspresji.
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Propozycje ćwiczeń z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji
Ćwiczenia mogą zostać wykorzystane jako narzędzia do wprowadzenia uczennic i uczniów w tematykę różnorodności, równości i antydyskryminacji.
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„Kropki”
(Źródło: Przeciwdziałanie dyskryminacji. Pakiet edukacyjny dla trenerów i trenerek, Wydawnictwo Lambda, Warszawa 2005)

Cele tego ćwiczenia to: zainicjowanie dyskusji na temat wykluczenia, umożliwienie uczennicom i uczniom doświadczenia emocji, jakie odczuwa osoba wykluczona, ukazanie relacji między mniejszością
i większością.
Czas trwania: ćwiczenia to 10-15 minut.
Materiały: małe karteczki samoprzylepne (pocięte etykiety adresowe
lub tzw. cenki), które łatwo można przykleić do czoła, markery lub flamastry (w 4 kolorach).
Przebieg zajęć:

1. Na przygotowanych karteczkach samoprzylepnych narysujcie kropki
różnego koloru – kilka czerwonych, dużo czarnych, kilka zielonych i tylko jedną niebieską. Kropek powinno być tyle, ile osób w grupie.
2. Poproście, by wszystkie osoby zamknęły oczy i zaniechały rozmów.
3. Przyklejcie karteczki kolejno na czoła uczennic i uczniów. Do czasu,
gdy nie rozdasz wszystkich kropek, nikt nie może się odzywać ani otwierać oczu.
4. Po rozdaniu wszystkich kropek wyjaśnijcie zasady ćwiczenia: Teraz
możecie otworzyć oczy, nadal jednak nie wolno się odzywać. Wasze
zadanie polega na odnalezieniu osób, które mają kropki tego samego
koloru co wy i stworzeniu z nimi zwartej grupy.
5. Gra trwa tak długo, aż wszystkie zespoły posiadające na czołach kropki jednego koloru nie odnajdą się.
6. Pozwólcie, by przez pewien czas osoba z pojedynczą kropką była odrzucana przez pozostałych.
7. Następnie przejdźcie do podsumowania ćwiczenia i ewaluacji. Mogą
być w tym pomocne poniższe pytania:
– jak czuła się osoba, która nie była akceptowana w żadnej z grup?
– czy trudno było odrzucać tę osobę?
– jakie odczucia towarzyszyły odnalezieniu właściwej grupy?
– czy sytuacja ta ma odzwierciedlenie w rzeczywistości? Jakie przykłady
możecie podać?
– czy kiedyś byłyście/byliście w podobnej sytuacji? Po której stronie się
znalazłyście/znaleźliście: wykluczonego/nej czy wykluczającego/cej?
Jakie były okoliczności i przebieg owej sytuacji?

32

Uwagi:

– gra może być przeprowadzana w grupie, którą się już dość dobrze zna
i która jest już stosunkowo dobrze zintegrowana. Inaczej bowiem może
się zdarzyć, że osobie wykluczonej będzie trudno wyjść ze swojej roli.
Dlatego też dobrze przemyślcie wybór osoby, która pozostanie wykluczona – rola ta nie powinna przypaść komuś nieśmiałemu i cichemu.
– uczestniczki i uczestnicy mogą mieć problem z odgadnięciem systemu, według którego mogą odszukiwać swoje grupy. Najlepszym sposobem jest współpraca 3 osób, z których jedna pokazuje (np. przytaknięciem) dwóm pozostałym, że mają kropki tego samego koloru. Jednak
pozwólcie, by uczestniczki i uczestnicy sami na to wpadli.
– po zakończeniu tego typu gier istotne jest zastosowanie metody
ułatwiającej wyjście z przyjętej roli. Poproście wszystkie uczennice
i uczniów o krzyknięcie, jak najgłośniej potrafią zdania: Mam na imię
[imię uczestniczki/uczestnika gry].

„Żyć i działać jak...”
(Źródło: Równa szkoła – edukacja wolna od dyskryminacji. Poradnik dla
nauczycielek i nauczycieli, Ewa Majewska, Ewa Rutkowska (red.), Dom
Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice 2007)

Przebieg zajęć:

1. Powiedzcie uczennicom/uczniom, że ćwiczenie służy poszukaniu
odpowiedzi na pytania: „Co to znaczy być kobietą, być mężczyzną we
współczesnym świecie?”, „Jakie są stereotypy płci i jak one wpływają
na nasze życie?”
2. Na jednej tablicy napiszcie „Żyć i działać jak prawdziwy mężczyzna”.
Zapytaj uczennice/uczniów: Jakie przymiotniki przychodzą wam na
myśl, kiedy mówimy „prawdziwy mężczyzna”? Co to znaczy być mężczyzną w domu, w pracy, w sporcie, w interesach, na randce? W odpowiedziach pierwszeństwo dajemy chłopcom, dziewczęta wypowiadają
się potem. Wypowiedzi uczennic/uczniów zapisujcie.
3. Na drugiej tablicy napiszcie „Żyć i działać jak prawdziwa kobieta”.
Zapytajcie uczennice/uczniów: Jakie przymiotniki przychodzą wam na
myśl, kiedy mówimy „prawdziwa kobieta”? Co to znaczy być kobietą
w domu, w pracy, w sporcie, w interesach, na randce? W odpowiedziach pierwszeństwo dajemy dziewczętom, chłopcy wypowiadają się
potem. Wypowiedzi uczennic/uczniów zapisujcie.
4. Przeprowadźcie dyskusję podsumowującą ćwiczenie i zwróćcie w niej
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uwagę na fakt, że przez długie lata, w czasie których chłopcy stają się
mężczyznami, wpaja im się wiele poglądów i postaw, które społeczeństwo uważa za właściwe dla mężczyzny. Dzieci płci męskiej nie rodzą się
z tymi cechami, są ich uczone. Podobnie jest z dziewczynkami. Przez
długie lata, w czasie których stają się kobietami, wpaja się im wiele poglądów i postaw, które społeczeństwo uważa za właściwe dla kobiety.
Dzieci płci żeńskiej nie rodzą się z tymi cechami, są ich uczone.

„Zegar stereotypów. Niezawodny mechanizm... Czy na pewno?”

Pytania do dyskusji

mi, uświadomienie wpływu stereotypów i uprzedzeń na nasz stosunek
do innych ludzi, wprowadzenie do dyskusji na temat stereotypów oraz
sposobu ich funkcjonowania w społeczeństwie
Czas: 20-30 minut
Materiały: kartki A4, długopisy

• Jak się określa chłopców, którzy nie pasują do stereotypu, to znaczy
nie wykazują zachowań, postaw typowych dla ich płci? (mazgaj, maminsynek, laluś, baba, pedał).
• Jak się określa dziewczynki, które nie pasują do stereotypu, to znaczy nie wykazują zachowań, postaw typowych dla ich płci? (babochłop,
chłopczyca).
• Jak sądzicie, jak czuje się osoba nazwana lalusiem albo babochłopem?
• Czy przezwiska mają związek ze stereotypem?
Zwróćcie uwagę grupy na następujące zjawiska. Ten, kto rzuca przezwisko chce napiętnować osobę, którą uważa za gorszą, nie spełniającą standardów uznanych za właściwe dla jej płci (ty jesteś gorsza, bo
nie jesteś „prawdziwą kobietą”, a ja jestem lepsza). Osoba przezwana
cierpi i czuje się dotknięta. Jedyne wyjście widzi w przyjęciu postaw
i poglądów akceptowanych społecznie, czyli zawartych w stereotypie
„Być prawdziwą kobietą/ prawdziwym mężczyzną”. W ten sposób przezwiska wzmacniają stereotyp.
• Dlaczego określenie „jak baba!” jest deprecjonujące, natomiast
stwierdzenie „jak mężczyzna” dodaje osobie w ten sposób opisanej
wartości?
• Jak uczymy się być kobietą, być mężczyzną?
• Gdzie uczymy się tych ról? Kto nas ich uczy?
Zachęćcie uczennice i uczniów, aby podzielili się swoimi obserwacjami,
osobistymi doświadczeniami, przemyśleniami.

(Źródło: Przeciwdziałanie dyskryminacji. Pakiet edukacyjny dla trenerów i trenerek, Wydawnictwo Lambda, Warszawa 2005)

Cele: uświadomienie grupie, jak często posługujemy się stereotypa-

Przebieg zajęć:

1. Przygotujcie kartki A4, zapisując na dole każdej z nich kolejne postacie: ksiądz, narkoman, Rom, gej, kobieta, nastolatka w ciąży, policjant,
Żyd, arab, aktywista.
2. Poproście grupę o zajęcie miejsc w kole. Wyjaśnijcie, że nie można
komunikować się między sobą.
3. Rozdajcie kartki i długopisy. Poproście, by każda osoba zapisała – poczynając od góry kartki – pierwsze skojarzenie na temat danej osoby,
które przychodzi mu do głowy. Poproście o zagięcie kartki, tak by nie
było widać, co zostało napisane.
4. Stańcie w środku koła i wytłumacz, że gdy mówisz: tik – kartka powinna zostać przekazana osobom siedzącym po lewej, na tak – wszystkie
osoby bez zastanowienia dopisują swoje skojarzenia, dotyczące osoby
wymienionej na kartce, zaginają kartkę, tak by nie była widoczna zapisana treść i na kolejne tik znowu podają kartkę dalej.
5. Zakończcie grę, gdy każda osoba z grupy dopisze swoje skojarzenie
na każdej kartce, po czym poproście o rozwinięcie kartki i zapoznanie
się z zapisanymi na kartce skojarzeniami.
6. Poproście kolejne osoby o prezentację zawartości ich kartek.
7. Następnie przejdź do podsumowania ćwiczenia i ewaluacji. Mogą być
w tym pomocne poniższe pytania: – które skojarzenia najczęściej się
powtarzają i dlaczego? – dlaczego upraszczamy naszą rzeczywistość?
Dlaczego kategoryzujemy? – czy stereotypy mogą być pozytywne? –
w jaki sposób stereotypy pojawiają i utrwalają się w społeczeństwie?

Warianty: Przed rozpoczęciem ćwiczenia zastanówcie się, czy grupa
powinna wykonywać ćwiczenie w jednym czy też w dwóch kołach. Zależy to zarówno od liczby postaci, które zapiszecie na kartkach, jak i od

34

35

wielkości kartek i czasu przeznaczonego na grę – w grupach powyżej
12 osób optymalne jest podzielenie uczestniczek i uczestników na dwa
zespoły.

Uwagi:

– pamiętajcie, żeby zakładki robione przez uczestników i uczestniczki
nie były zbyt duże, tak by każda osoba miała szansę coś dopisać
– skoncentrujcie się na podsumowaniu, bowiem kluczową kwestią dotyczącą wszystkich gier związanych ze stereotypami jest przykładanie
szczególnej uwagi do odpowiedniego przedyskutowania ćwiczenia, tak
by nie przyczyniło się ono do pogłębiania stereotypów, tylko ich łamania.

„Karty przeznaczenia”
(Źródło: Antydyskryminacja. Pakiet edukacyjny, Wydawnictw CODN,
Warszawa 2005)

Cele: spojrzenie na otaczającą rzeczywistość z punktu widzenia osoby
dyskryminowanej,
refleksja na temat sytuacji społecznej osób dyskryminowanych, wzrost
zrozumienia dla ludzkiej różnorodności, rozbudzenie empatii w stosunku do grup dyskryminowanych.
Czas: 45 minut
Materiały: „Karty przeznaczenia” (materiał pomocniczy nr 1) karta
zadań materiał pomocniczy nr 2
Miejsce: sala, krzesła ustawione w krąg, miejsce do pracy w mniejszych grupach
Metody: praca indywidualna, praca w grupach, drama, dyskusja
Przebieg zajęć:

W czasie tych zajęć uczestnicy i uczestniczki powinni spróbować spojrzeć na otaczającą rzeczywistość z innego punktu widzenia. Ćwiczenie
wymaga umiejętności wyobrażenia sobie normalnych sytuacji życiowych w warunkach, które różnią się od rzeczywistości uczestników.
Przed przystąpieniem do realizacji przygotujcie „Karty przeznaczenia”
(materiał pomocniczy nr 1). Każdą cechę zapiszcie na osobnej, małej
karteczce.
• Część 1 (praca indywidualna; 15 min)
– Włóżcie „Karty przeznaczenia” do nieprzezroczystej torby i dokładnie
je wymieszajcie. Każdy uczeń i uczennica wyjmuje jedną kartę. Poproś
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wszystkich, by zapoznali/ły się ze swoimi kartami, ale nie pokazywali/ły
ich innym. Następnie poproście, aby postarali/ły się wyobrazić sobie, że
cecha zapisana na wybranej karcie przeznaczenia, staje się od jutrzejszego ranka częścią ich tożsamości (jeśli ktoś wybrał cechę, która go
dotyczy, powinien wymienić kartę). Ważne, by powiedzieć uczestniczącym, że cecha zapisana na karcie staje się częścią ich dotychczasowej
tożsamości. Wszystko inne w ich życiu pozostanie bez zmian.
– Rozdajcie uczestnikom/czkom karty zadań (materiał pomocniczy nr
2) i poproś, żeby odpowiedzieli na zadane tam pytania, patrząc na nie
z nowego punktu widzenia – z perspektywy cechy, która znajdowała się
na wybranej przez nich „Karcie przeznaczenia”.
• Część 2 (praca w grupach; 20 min)
– Po zakończeniu przez uczniów i uczennice pracy indywidualnej z kartami zadań poproście, żeby stworzyli 4–5-osobowe grupy i podzielili/
ły się swoimi nowymi odczuciami oraz przedstawili/ły odpowiedzi na
pytania umieszczone w karcie zadań. Poinformujcie, że na spotkanie
i rozmowę w mniejszych grupach mają 20 minut. Przed przystąpieniem
do omówienia ćwiczenia „odczarujcie grupę”, tzn. wyraźnie zaznaczcie,
że każdy wraca do swojej tożsamości, cecha z karty przeznaczenia przestaje go dotyczyć.
• Omówienie ćwiczenia i ewaluacja (dyskusja; 10 min)
Ćwiczenie powinno się zakończyć krótką dyskusją, w czasie której można zadać następujące pytania:
– Czy trudno było wyobrazić sobie własne życie zmienione przez jedną
cechę z „Karty przeznaczenia”? Jak duża była to zmiana?
– W jaki sposób konstruowaliście swoje wyobrażenia?
– Na które z pytań zapisanych w karcie zadań najtrudniej było udzielić
odpowiedzi? Dlaczego?
– Czy niektóre cechy z „Kart przeznaczenia” trudniej było zaakceptować
niż inne?
– Czy dowiedzieliście się czegoś nowego na temat ludzi, patrząc na nich
z nowego punktu widzenia – z perspektywy nowej cechy, która stała się
częścią waszej tożsamości? Czy spowodowało to zmianę waszej opinii
na temat tych ludzi lub grup?
– Czym jest tolerancja? Jakie są jej granice?

Dodatkowe informacje:

Zwróćcie szczególną uwagę na pojawiające się w czasie dyskusji
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stereotypy. Jeżeli je zauważycie, omówcie je z uczennicami i uczniami.
Celem tego ćwiczenia nie jest ustalenie, kto wylosował najtrudniejszą
do zaakceptowania cechę, lecz spojrzenia na dyskryminowane grupy
mniejszościowe z perspektywy wybranych cech, które mogą zdeterminować czyjeś życie i zadecydować o czyimś przeznaczeniu. Ćwiczenie to
pokazuje również, że dyskryminacja jest często skutkiem strachu i niewiedzy i może mieć przykre konsekwencje.

Materiał pomocniczy nr 1 – propozycje „Kart przeznaczenia”

kobieta/mężczyzna (płeć odmienna od płci ucznia/uczennicy)
osoba homoseksualna
osoba niewidząca
Rom/Romka
Ukrainiec/Ukrainka
muzułmanin/muzułmanka
osoba bez pracy
osoba bezdomna
osoba starająca się o status uchodźcy
osoba zakażona HIV
osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim
czarnoskóry
nielegalny imigrant/imigrantka
Żyd/Żydówka

Materiał pomocniczy nr 2 – karta zadań

Wyobraź sobie, że budzisz się jutro rano, a cecha przedstawiona
na kartce staje się częścią twojej tożsamości. Wszystko inne pozostaje
bez zmian. Wyobraź sobie, jak mogłoby teraz wyglądać twoje życie i jak
mogłoby się potoczyć. Pomyśl o tym co musiałbyś/musiałabyś zmienić
i jak inni zareagowaliby na tę zmianę. Spróbuj wyczerpująco i uczciwie
odpowiedzieć na podane poniżej pytania: Jak zmieniłoby się twoje życie
z twoją nową tożsamością? Wymień przynajmniej pięć zmian. Czy i jak
zmieniłyby się twoje postawy lub zachowanie? Spróbuj przewidzieć, jak
inni zareagowaliby na twoją nową tożsamość. Rozważ w szczególności
reakcje twojej rodziny, przyjaciół, kolegów z pracy i reszty społeczeństwa. Czy uważasz, że twoja pozycja w pracy i społeczeństwie byłaby
wyższa czy niższa? Czy jest coś, co jako nowa osoba mógłbyś/mogłabyś
zaoferować społeczeństwu; coś, czego nie byłeś/byłaś w stanie zaoferować wcześniej? Czy oczekujesz/potrzebujesz czegoś od innych; czegoś, czego nie potrzebowałeś/potrzebowałaś wcześniej? Czy będzie ci
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łatwiej, czy trudniej mieszkać w wybranym przez ciebie miejscu w porównaniu z sytuacją, której doświadczałeś/doświadczałaś wcześniej?
Czy myślisz, że mógłbyś/mogłabyś być szczęśliwy/a w swoim nowym
życiu?

„Burzenie muru stereotypów”
(Źródło: Równa szkoła – edukacja wolna od dyskryminacji. Poradnik dla
nauczycielek i nauczycieli, Ewa Majewska, Ewa Rutkowska (red.), Dom
Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice 2007)
1. Wydrukujcie i rozdajcie młodzieży kartki ze stereotypami (jeden stereotyp na kartce).
2. Poproście, by młodzież przyczepiała je do tablicy (za pomocą taśmy
klejącej etc.) tak, by tworzyły mur. Jeśli to nie jest możliwe, możecie
rysować mur na tablicy odczytując i skrótowo zapisując stereotypy.
3. Poproście, by uczniowie/uczennice podawali sposoby przeciwdziałania stereotypom lub informacje odkłamujące stereotyp. Jeden sposób/
jedna informacja = jedna cegła w murze mniej. (zdejmujcie arkusze lub
zmazujcie stereotyp).
4. Podsumowanie – zobaczcie, czy udało wam się zburzyć cały mur.
Jeśli nie – możecie zaproponować uczniom/uczennicom wymyślenie
większej ilości strategii przeciwdziałania stereotypom.
Burzenie muru stereotypów to praca wielu ludzi, organizacji, instytucji.
Jest ono czasochłonne i pracochłonne, niemniej – trudno wyobrazić sobie świat bez tej pracy. Możecie podsumować dyskusję rozmową o znanych osobach/ organizacjach zajmujących się walką ze stereotypami.
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„Porozmawiajmy o seksualności”
(Źródło: Kompas – edukacja o prawach człowieka w pracy z młodzieżą,
CODN, Warszawa 2005; http://www.apa.org/pubinfo/answers.html)

Cele tego ćwiczenia to: analiza zagadnień i praw związanych z ludz-

ką seksualnością i orientacją seksualną, analiza różnych postaw wobec
ludzkiej seksualności, refleksja nad własną seksualnością, refleksja nad
normami powszechnie obowiązującymi w społeczeństwie, przełamywanie nieśmiałości/lęku związanego z publicznym wypowiadaniem się
na tematy związane z ludzką seksualnością, promowanie wartości tolerancji i empatii.
Czas: 60–80 minut
Materiały: 3 krzesła, tablica, markery, małe kartki papieru, długopisy,
kapelusz lub jakiś pojemnik
Miejsce: sala, na tyle duża, żeby uczestnicy i uczestniczki mogli/ły poruszać się swobodnie, krzesła ustawione w półokrąg.
Metody: burza mózgów, dyskusja – technika „akwarium”

Przebieg zajęć:

Dokonajcie krótkiego wprowadzenia. Wytłumaczcie, że wolność od
dyskryminacji wynikającej z orientacji seksualnej jest podstawowym
prawem człowieka, chronionym przez prawo w większości państw europejskich. Ćwiczenie to stwarza szansę na przyjrzenie się różnym postawom dotyczącym seksualności, a w szczególności orientacji homoseksualnej.
• Część 1 (burza mózgów, praca indywidualna, 10 min)
Zróbcie małą „rozgrzewkę” wprowadzając burzę mózgów na temat
słynnych ludzi, którzy otwarcie mówili o swojej seksualności. Rozdajcie osobom uczestniczącym małe kartki papieru oraz długopisy i poproście, aby napisali na nich pytania dotyczące homoseksualności lub
seksualności. Następnie poproście o wrzucenie karteczek do kapelusza.
Pytania powinny być zadane anonimowo. Wytłumaczcie, że ćwiczenie
ma na celu przyjrzenie się postawom wobec ludzkiej seksualności,
a w szczególności orientacji homoseksualnej. Każdy ma prawo do wyrażenia własnych opinii, zarówno tych konwencjonalnych, jak i takich,
które stanowią wyzwanie dla ogólnie przyjętych norm obowiązujących
w społeczeństwie.
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• Część 2 („akwarium”, 20–40 min)
Krzesła powinny być ustawione w półokrąg. Na środku sali należy
umieścić trzy krzesła, które będą przeznaczone dla trzech rozmówców
i będą stanowiły tzw. akwarium. Pozostali uczestnicy i uczestniczki będą
pełnić rolę obserwatorów i obserwatorek. Powiedzcie grupie, że rozpoczniecie ćwiczenie, zapraszając dwóch ochotników/czki, którzy/re
usiądą obok Was w „akwarium” i przyłączą się do rozmowy z Wami.
Pozostałe osoby słuchają rozmowy. Jeżeli w którymś momencie, ktoś
z osób obserwujących będzie chciał/a przyłączyć się do rozmowy, może
to zrobić, zamieniając się miejscami z jednym z rozmówców/rozmówczyń (w „akwarium” mogą przebywać tylko trzy osoby). Obserwator/ka
powinien/powinna podejść do rozmówcy/rozmówczyni, którego/którą
chce wymienić, klepnąć go/ją delikatnie po ramieniu i usiąść na jego/
jej miejscu. W tym momencie dotychczasowy rozmówca/rozmówczyni staje się obserwatorem/obserwatorką – powinien/powinna wstać,
zwolnić miejsce w „akwarium” i usiąść w półokręgu. Zachęcajcie ludzi
do wyrażania nie tylko swoich opinii, ale także tych, z którymi się zetknęli, a sami/e niekoniecznie je podzielają. W ten sposób w dyskusji
mogą pojawić się różne kontrowersyjne, „niepoprawne politycznie”
i niewyobrażalne opinie. Pozwoli to na przedyskutowanie poruszanych
zagadnień z różnych punktów widzenia. Przypomnijcie uczestnikom
i uczestniczkom, że zabronione są opinie krzywdzące i obrażające innych. Poproście jedną osobę z grupy o wybranie jednej karteczki z kapelusza i przedstawienie jej treści. Rozpocznijcie dyskusję na temat
zapisany na karteczce z dwoma ochotnikami/czkami zaproszonymi do
„akwarium”. Powinna ona toczyć się do momentu wyczerpania tematu.
Następnie poproście kolejnych ochotników/czki do „akwarium” i podobnie jak wcześniej poproście kogoś z grupy o wybranie jednej karteczki z kapelusza i przedstawienie jej treści. Dyskusja powinna przebiegać według takich samych zasad jak poprzednio. Liczba pytań, które
będą podstawą dyskusji, powinna zależeć od możliwości czasowych
i zainteresowań uczestników/czek. Po zakończeniu dyskusji w „akwarium”, przed rozpoczęciem omówienia ćwiczenia i ewaluacją, zróbcie
krótką przerwę, aby osoby uczestniczące mogły „wyjść z ról”. Jest to
szczególnie istotne wówczas, gdy dyskusja była gorąca.
• Omówienie ćwiczenia i ewaluacja (dyskusja; 10-20 min)
Zapytajcie uczestników/czki, jak się czuli/czuły, będąc w rolach rozmówców/rozmówczyń i obserwatorów/obserwatorek. Następnie
omówcie wspólnie różne opinie, które zostały wyrażone w czasie dyskusji w „akwarium” oraz to, czego uczestnicy/czki nauczyli/ły się w czasie ćwiczenia.

41

Proponowane pytania do dyskusji:

– Czy kogoś zaszokowały lub zdziwiły opinie, które się pojawiły? Jakie to
były opinie? Dlaczego?
– Czy ludzie w twoim środowisku są otwarci, gdy mowa o ludzkiej seksualności?
– Czy któreś grupy są bardziej otwarte niż inne? Dlaczego?
– Jakie czynniki kształtują rozwój naszej seksualności?
– Z jakich źródeł informacji korzystają ludzie, poszukując wiadomości
na temat ludzkiej seksualności?
– Czy wasze postawy wobec seksualności różnią się od tych, które prezentują wasi rodzice czy dziadkowie? Jeśli tak, jakie są te różnice? Z czego one wynikają?
– W niektórych krajach prawo i presja społeczna wyraźnie stoją
w sprzeczności z prawem każdej jednostki do szacunku i godności, do
decydowania o wyborze partnera oraz o zawarciu związku małżeńskiego itp. Jak można rozwiązać te problemy?

Dodatkowe informacje

Środowisko oraz kontekst społeczny mogą mieć bardzo istotny
wpływ na przebieg ćwiczenia, dlatego też bardzo ważne jest dostosowanie tego ćwiczenia do potrzeb grupy, z którą będzie realizowane. Wy
sami, jako osoby prowadzące ćwiczenie, powinniście/powinnyście zastanowić się nad wartościami i przekonaniami, które wyznajecie, które
wyznaje wasza rodzina oraz inni ludzie. Wartości te odzwierciedlone są
bowiem we wszystkim, co robicie lub mówicie oraz w tym, czego nie robicie lub nie mówicie. Ważne jest, żebyście zdali/ły sobie sprawę z własnych wartości i uprzedzeń, i zrozumieli/ły, dlaczego reprezentujecie
taką postawę. Osoby uczestniczące w trakcie ćwiczenia mogą zadawać
różne pytania, zastanawiać się nad tym, z jakiego „źródła” pochodzą
reprezentowane przez nich/nie wartości. Bądźcie przygotowani/ne na
udzielenie rzetelnych odpowiedzi na pytania, które mogą się pojawić.
Oto niektóre z najczęściej zadawanych pytań i poruszanych kwestii:
– Co to jest homoseksualność?
– Jakie są różnice pomiędzy osobami heteroseksualnymi, homoseksualnymi i biseksualnymi?
– Czy homoseksualność jest chorobą?
– Jak człowiek staje się osobą homoseksualną?
– Co z ryzykiem zachorowania na AIDS?
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“Szkoła wolna od szykan i przemocy”
(Źródło: Równa szkoła – edukacja wolna od dyskryminacji. Poradnik dla
nauczycielek i nauczycieli, Ewa Majewska, Ewa Rutkowska (red.), Dom
Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice 2007)
Uczennice i uczniowie pracują w grupach 4-6 osobowych. Ich zadanie to ułożyć i zapisać na dużym arkuszu papieru zasady, które powinny obowiązywać w szkole wolnej od szykan i przemocy.
Arkusze rozwieś na tablicy, poproś poszczególne grupy o prezentację.
Zaproś uczących się do dyskusji.

Propozycje rozwinięcia tematu

Zaproponuj uczennicom i uczniom dyskusję wokół następujących pytań
i problemów:
– Co to znaczy “stanąć po czyjejś stronie”? Kiedy taka sytuacja ma miejsce? Podajcie przykłady.
– Co znaczą wyrażenia “wykazać się odwagą cywilną”, “wystawić się na
osobiste ryzyko”? Kiedy taka sytuacja ma miejsce? Podajcie przykłady.
– Napastnik szykanuje słabszych, aby zdobyć podziw i uznanie grupy.
Bez widzów szykanowanie zniknie. Czy zgadzasz się z tą opinią?
– Czy Waszym zdaniem rozwijanie u uczniów empatii pomoże ograniczyć przemoc w szkole?
– Kto Waszym zdaniem powinien przede wszystkim działać na rzecz powstrzymania przemocy w szkole?
– W jaki sposób Wy możecie przyczynić się do zmniejszania przemocy
w szkole?
– Ludzie różnią się wyglądem, poglądami, upodobaniami, stylem życia.
Nie zawsze podchodzimy do tych różnic z tolerancją, nie zawsze akceptujemy. Jak to zmienić? Jak zwiększyć podziw i szacunek dla różnorodności ludzi?
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