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DYSKRYMINACJA I TOLERANCJA warsztat - 45 
 
 

CELE WARSZTATU 

Warsztat ma na celu zaznajomienie uczestników z podstawowymi pojęciami związanymi z 
dyskryminacją i tolerancją. Jego celem jest pokazanie źródeł dyskryminacji i jej różnych form 
tak, aby móc je rozpoznać w społeczeństwie którym żyjemy. Ponadto jego uczestnicy 
podejmą próbę spojrzenia na ten temat z perspektywy osób dyskryminowanych. 

REZULTATY 

Uczestnicy potrafią wyjaśnić pojęcia takie takie dyskryminacja, stereotyp, uprzedzenie i 
tolerancja.  
Ponadto uczestnicy staną się bardziej świadomi tych zjawisk w społeczeństwie. Będą umieli 
je rozpoznawać i dostrzegać w swoim otoczeniu jak również wczuć się w emocje i położenie 
osób odrzucanych, a nawet sprzeciwiać się takim zachowaniom.  

1.      WSTĘP (2 minuty) 

Na początku spróbujemy odpowiedzieć na kilka pytań związanych z dyskryminacją i 
tolerancją. Uczniowie będą pracować w grupach. Przedstawiciel każdej z grup zaprezentuje 
wynik pracy, a następnie przeanalizujemy je wspólnie. Później będzie krótkie ćwiczenie o 
tolerancji. W dalszej części zajęć będziemy mówić o uprzedzeniach i stereotypach, które 
bardzo często są krzywdzące. Będzie to praca w grupach jak i praca indywidualna. Potem 
obejrzymy film "Gdzie podziała się miłość?" przedstawiający krótkie historie kilku osób, które 
nie są tolerowane z różnych powodów (bieda, religia, cele życiowe, seksualność). Po filmie 
omówione zostaną zagadnienia w nim przedstawione właśnie w kontekście odrzucenia i 
tolerancji. 

3.      ĆWICZENIE NA TEMAT TOLERANCJI (5 minut - 7 minut) 

Prowadzący umieszcza na tablicy karteczki z różnymi słowami. 
GNIEW , AKCEPTACJA, WROGOŚĆ, OBIEKTYWNOŚĆ, SZACUNEK, RÓWNOŚĆ, DRWINA, 
ZAZDROŚĆ, NIENAWIŚĆ, ZROZUMIENIE, IRONIA, WYROZUMIAŁOŚĆ, UZNANIE, AROGANCJA, 
IGNORANCJA, POWAŻANIE, POSZANOWANIE, SZYDERSTWO 
Uczniowie podchodzą do tablicy i odrywają kartkę z wyrazem który według nich nie jest 

związany z tolerancją. Na końcu prowadzący odczytuje pozostałe słowa i pyta 
uczestników czy zgadzają się oni z tym, że te słowa są opisem tolerancji. 
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4.      WYJAŚNIENIE POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z TOLERANCJĄ I DYSKRYMINACJĄ 
          (10 minut - 17 minut) 

Prezentacja dostępna pod linkiem  
https://docs.google.com/presentation/d/1iVd__Yj_dJV6f3oXmqROdKOQQ4JOyZ-

mQCAEEyas65s/edit?usp=sharing      

Podczas wyświetlania prezentacji, przy pojęciach związanych ze stereotypami, możemy 
zapytać uczniów czy mogą podać ich przykłady (np. głupie blondynki, rudzi są fałszywi, 
Niemcy - pedantyczni i skrupulatni itp.) 

  
Po podaniu przez uczestników przykładów pytamy ich: czy od nas zależy to, że rodzimy się 
Niemcami, blondynkami, żydowskiego pochodzenia czy też rudzi? Czy mamy wpływ na 
pewne rzeczy w naszym życiu takie jak miejsce urodzenia, rodzina, w której się rodzimy, 
kolor skóry? Chodzi o to, by pokazać uczniom, że są pewne rzeczy na które nie mamy 
wpływu i których u siebie nie możemy zmienić, a to co sie liczy, to nasza osobowość. 
Powinniśmy zatem tolerować innych ludzi tak jak oni tolerują nas, mimo, że się od nich 
różnimy. Każdy ma takie samo prawo do spokojnego życia na ziemi jak i my. 

5.      PROJEKCJA FILMU (9 minut - 26 minut) 

Gdzie się podziała miłość? 

https://www.youtube.com/watch?v=63EP7peFsKc  

6.      DYSKUSJA NA TEMAT FILMU (10 minut - 36 minut) 

Pytania do dyskusji z odpowiedziami: 
  

1.   Jakie osoby nie są tolerowane w filmie?  Osoba biedna, osoba religijna, osoba 
lubiąca się uczyć, osoby, które są homoseksualne. 

2.   Dlaczego inni im dokuczają? Jak myślicie? Jakie są powody nietolerancji? 
Ponieważ ich nie rozumieją, bo boją się czegoś nowego, nieznanego, bo ich 
nie znają, bo nie są otwarci, bo pochodzą z zamkniętych środowisk, rodzin. 

3.   Jak się czują ofiary? Przestraszone, onieśmielone, pełne obaw, wycofane, 
wyśmiewane, wykluczone, wyobcowane, odrzucone. 

4.   Czego inni nie zauważają w nich? Jak bohaterki filmu przedstawiają siebie? 
Pierwsza osoba ma pasje i zainteresowania, druga dziewczyna lubi 
zdobywać wiedzę, bo uważa, że jest ona kluczem do lepszej przyszłości, 
dziewczyny zaś chcą być kochane jak każdy inny człowiek, ostatnia 
bohaterka natomiast straciła ojca w wypadku i religia pomaga jej przetrwać 
trudne chwile. 

5.   Jakie są wasze odczucia w stosunku do tych dziewczyn? Odpowiedzi własne 
uczniów: przykro im, czują złość, gniew, współczucie itp. 

6.   Jak bohaterki filmu są traktowane? Uważacie, że zasługują na takie 
traktowanie? Są prześladowane, wyśmiewane, bite, unikane przez innych, 
przezywane. 
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7.   Czy zgadzacie się z opiniami ludzi na końcu filmu, że na świecie jest mało 
tolerancji? Dlaczego tak/nie? 

8.   Czy możecie podać przykłady nietolerancji na podstawie własnych obserwacji? 
9.   W filmie zostają podane informacje na temat podobieństw ludzi. Jakie są 

wymienione? Wszyscy mamy kości, nerki, jesteśmy ludźmi, doświadczamy 
tych samych emocji: smutku, szczęścia, głodu. 
 

7.     PRACA W GRUPACH (5 minut - 41 minut) 

Czy powinieneś być tolerancyjny w każdej z poniższych sytuacji i akceptować każde 
zachowanie? Przeanalizuj poniższe zdania i uzasadnij swoją odpowiedź.  
Uczniowie otrzymują listę z sytuacjami i decydują, które można zaakcpetować, a które nie.  
 
Grupa 1  
Akceptacja ludzi z innym kolorem skóry. 
 
Grupa 2  
Akceptacja ludzi, którzy mają inny styl ubierania się od nas. 
 
Group 3  
Akceptacja tego, że uczniowie palą w szkole. 
 
Group 4 
Akceptowanie jazdy pod wpływem alkoholu. 
 
Group 5 
Akceptowanie, gdy komuś dzieje się krzywda. 

8.      ANALIZA - (3 minuty - 44 minuty) 

Uczniowie prezentują swoje odpowiedzi, prowadzący zaś w razie potrzeby rozwija ich 
wypowiedź lub zadaje dodatkowe pytania wyjaśniające.  
 

9.     PODSUMOWANIE(1 minuta - 45 minut)  

Prowadzący zajęcia podsumowuje warsztat twierdzeniem, iż dyskryminacja ma różne źródła. 
Zaczyna się od uprzedzeń, a jej konsekwencje mogą być czasami wręcz drastyczne. 
Powinniśmy zauważyć, iż jesteśmy częścią społeczeństwa w którym każdy jest inny, a świat i 
relacje z ludźmi zależą od nas samych. Nie możemy zapominać, że każda osoba na świecie 
ma takie samo prawo do życia i tak jak my chcemy być traktowani dobrze, tak samo chcą i 
inni. 
 

 

 


