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O NAS

jakiego świata chcemy?

Gdzie dzieci mają pełen dostęp do edukacji kulturalnej, otaczane przez życzliwych, mądrych i szla-
chetnych dorosłych wyrastają na szczęśliwych, twórczych i wrażliwych moralnie ludzi.

Po co iStniejemy? 

•	 Aby wspierać rozwój osobowości dziecka poprzez udział w warsztatach z różnych dziedzin sztuki.
•	 Aby przeciwdziałać wykluczeniom w dostępie do kultury
•	 Aby zaprząc sztukę do odkrywania świata szlachetnych wartości.
•	 Aby przygotować dzieci i młodzież do świadomego i aktywnego uczestnictwa w  kulturze.

w jaki SPoSób oSiągamy Swoje cele?
•	 Organizujemy	zajęcia	artystyczne	dla	dzieci	od	12	miesiąca	życia,	młodzieży,	dorosłych

•	 Prowadzimy	projekty,	spektakle	dla	grup	zagrożonych	wykluczeniem.

•	 Gramy	spektakle	teatralne	dla	dzieci.

•	 Działamy	na	rzecz	integracji	międzypokoleniowej	oraz	międzynarodowej.

•	 Organizujemy	konferencje	i	wymiany	międzynarodowe,

 Misją Wrocławskiego Centrum 
Twórczości Dziecka jest tworzenie 
przestrzeni dla kultury przekazującej 
szlachetne wartości, dostępnej dla 
każdego oraz wspieranie rozwoju  
i kreatywności młodego pokolenia.

Warsztaty plastyczne (fot. Dominika Chochołowska- Bocian) 
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O PROJEKcIE

ryS hiStoryczny:

 Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka założone zostało w 1998 r przez Małgorzatę Stroń-
ską-Zarembę. Prowadzone z powodzeniem przez Fundację od ponad 17 lat inicjatywy społecz-
ne i charytatywne skierowane do najmłodszych dzieci cieszą się powodzeniem wśród odbiorców:  
w Centrum ponad 300 dzieci tygodniowo uczestniczy w warsztatach oraz kolejne 200 osób to odbior-
cy naszych spektakli. Fundacja zdobyła też uznanie wśród instytucji państwowych o czym świadczy 
niedawno przyznane wyróżnienie Rzecznika Praw Obywatelskich za działania integracji międzypo-
koleniowej poprzez sztukę oraz rekomendacje władz Miasta Wrocławia. 

Warsztaty plastyczne (fot. Dominika Chochołowska- Bocian) 

 Projekty realizowane w ramach ESK2016 mają za zadanie zwiększyć 
partycypację w kulturze mieszkańców Wrocławia niezależnie od ich statusu 
materialnego, pozycji społecznej, wieku, liczby dzieci, czy niepełnosprawno-
ści. Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka aplikując do Europejskiej Sto-
licy Kultury, za swój cel przedstawił włączenie w kulturę jak najszerszej grupy 
dzieci, nauczycieli, opiekunów  i umożliwienie kontaktu ze sztuką osobom i 
grupom, które z przyczyn materialnych, czy społecznych nigdy nie miałby 
takiej możliwości. Projekt realizowany jest w ramach Zadania: organizacja 
przygotowań do obchodów Europejskiej Stolicy Kultury 2016 i finansowa-
ny jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i składa-
ją się na nie szereg, wzajemnie uzupełniających się działań: 

edukacja 
Przeciw 
wykluczeniom

Słoneczna 
Strona 
Sztuki

Dzieci pozostające we Wrocławiu w trakcie wakacji, to zazwyczaj grupy  
o mniejszych szansach na rozwój osobistych zainteresowań. Poprzez cykl 
warsztatów w trakcie lata pragniemy przygotować dzieci do aktywnego  
i świadomego uczestnictwa w kulturze. SŁONECZNA SZKOŁA SZTUKI  to 
bezpłatne warsztaty edukacyjne, dla dzieci które w czasie lata zostają  
w mieście. Będą to spotkania teatralne i plastyczne odbywające się co-
dziennie przez tydzień.

Adresaci: dzieci i młodzież z rodzin ubogich i zagrożonych ubóstwem, dzie-
ci z domów dziecka i rodzin zastępczych, dzieci z rodzin wielodzietnych, 
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 Niezwykle ważne dla skutecznej walki z wykluczeniem jest praca 
z nauczycielami oraz młodzieżą; Nasza inicjatywa polega na przekazaniu 
tym grupom treści antydyskryminacyjnych za pomocą emocji, pomagając 
wczuć się tym grupom w sytuację osoby wykluczonej.  Pracę w tym zakre-
sie widzimy w dwu obszarach: 

•	 Warsztaty antydyskryminacyjne dla nauczycieli: Nauczyciele to grupa 
zawodowa, która jako pierwsza może zauważyć problem jaki dotyka 
wielu uczniów. Warsztaty koncentrować się będą na zarówno na tym 
jak rozpoznać pierwsze symptomy i zagrożenie i uczy jak podejmować 
praktyczne działania w celu przeciwdziałania wykluczeniu w środowi-
sku szkolnym.

•	 Spektakl – stworzenie scenariusza spektaklu dla młodzieży gimnazjal-
nej,  który będzie poruszać tematy ważne dla młodych ludzi, a nierzad-
ko powodujące wykluczenie z grupy rówieśniczej np. zaburzenia w od-
żywianiu lub otyłość, ubóstwo wśród rówieśników. 

 „Sztuka przez wieki” to cykliczne bezpłatne warsztaty artystyczne 
dla dzieci z blokowisk i małych miejscowości  województwa Dolnośląskie-
go które, dają szansę dzieciom zapoznać się z najważniejszymi kierunka-
mi, twórcami i zjawiskami sztuki i kultury polskiej. Zajęcia będą prowadzo-
ne zarówno wokół biografii znanych polskich malarzy, rzeźbiarzy i rysowni-
ków, jak i służyć omawianiu ich dzieł zebranych w Muzeum Narodowym we 
Wrocławiu. Warsztaty są realizowane w terminie kwiecień-grudzień (bez 
wakacji), pod okiem doświadczonych pedagogów. Mottem naszego pro-
jektu są słowa Doris Tarlowski: „Nie ma dzieci nieuzdolnionych artystycznie, 
są tylko takie, którym nigdy nie umożliwiono kontaktu ze sztuką”. Dlatego w 
ramach projektu chcemy stworzyć możliwość rozwoju zainteresowań, ta-
lentów i pasji najmłodszych odbiorców kultury, które ze względu na miej-
sce zamieszkania czy status materialny dotychczas nie miały szans na ich 
realizację. 

Adresaci: dzieci z klas 1-4 z blokowisk, małych miejscowości województwa 
dolnośląskiego  

nie 
wykluczam 

Sztuka 
Przez wieki
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radość 
tworzenia 
z radością 
dzielenia

 Projekt artystyczny warsztatów plastycznych dla dzieci ze świe-
tlic środowiskowych, zwiększający partycypację w kulturze mieszkańców 
Wrocławia, wzmacniający w dzieciach poczucie własnej wartości i wiarę w 
swoje możliwości poprzez działania artystyczne. Projekt dodatkowo zakła-
da działania charytatywne takie jak, np. pisanie kartek do seniorów w DPS, 
działania na rzecz schroniska dla zwierząt itp. Efektem podjętych akcji jest 
wspomaganie leczenia przez uśmiech i pomoc zwierzętom , ale jednocze-
śnie wychowywanie młodego pokolenia w chęci niesienia pomocy potrze-
bującym. 

Adresaci: dzieci ze świetlic środowiskowych

Warsztaty plastyczne (fot. Dominika Chochołowska- Bocian)
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Maria Obertaniec – psycholog, trener, psychoterapeuta; mariaobertaniec@wp.pl
Warsztaty uwrażliwiające na zjawisko wykluczenia w środowisku szkolnym

WARSZTATY UWRAŻLIWIAJĄCE NA ZJAWISKO
WYKLUCZENIA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM

− MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW

WYKLUCZENIE SPOŁECZNE to sytuacja, gdy obywatel, będący członkiem społeczeństwa, nie może 
w pełni uczestniczyć w ważnych aspektach życia społecznego. Sytuacja ta jest niezależna od jed-
nostki i znajduje się poza jej kontrolą. Na wykluczenie społeczne szczególnie narażone są osoby, któ-
re doświadczają przejawów dyskryminacji i uprzedzeń, oraz mają utrudniony dostęp do ważnych in-
stytucji i zasobów społecznych. 
 Szkoła jest jedną z instytucji warunkujących sukces życiowy. Natomiast osiągnięcia szko-
le zależą między innymi od pozycji ucznia w klasie. Dziecko, które jest lubiane przez innych człon-
ków klasy i dobrze czuje się w grupie rówieśników będzie chętniej chodzić do szkoły. Emocjo-
nalne bezpieczeństwo jest dla niego dobrym punktem wyjścia dla rozwoju społecznego i po-
znawczego. Natomiast uczeń nieakceptowany i wykluczany przez grupę jest pozbawiany oka-
zji do budowania relacji rówieśniczych i „sprawdzania się” w nich, co może wpłynąć negatywnie 
na jego samoocenę. Co za tym idzie będzie mniej chętnie angażował się w aktywności szkolne  
i podejmował wyzwania intelektualne i w efekcie jego osiągnięcia szkole również będą niższe. Niskie 
osiągnięcia szkolne lub niechęć do nauki są częstymi objawami wykluczenia. Symptomem wyklu-
czenia może też być nieśmiałość i wycofanie z kontaktów z grupą, agresja słowna lub fizyczna bądź 
też przyjmowanie roli ofiary. Na wykluczenie w środowisku szkolnym są narażone szczególnie dzie-
ci, które w jakiś sposób wyróżniają się z grupy.

czĘśĆ
PSycHOlOGIczNA
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MEChANIZMY SPRZYJAJĄCE ZJAWISKU WYKLUCZENIA:

Uprzedzenie to wroga lub negatywna postawa wobec pewnej dającej się wyróżnić grupy, oparta na 
uogólnieniach wyprowadzonych z fałszywych lub niekompletnych informacji.

Stereotyp to uogólnienie cech czy motywów na pewną grupę ludzi i przypisywanie ich każdej oso-
bie należącej to tej grupy, bez uwzględnienia istniejących w rzeczywistości różnic między poszcze-
gólnymi członkami.

Etykietowanie polega na przypisywaniu komuś sztywnego, ogólnikowego określenia a następnie 
interpretowanie zachowań tej osoby przez jego pryzmat. Jeżeli etykietka jest nadana jednemu z 
członków grupy przez pozostałe osoby, to może mieć charakter samospełniającego się proroctwa.

Błąd atrybucji jest to powszechnie występująca skłonność do poznawczego zniekształcenia rzeczywi-
stości przy opisywaniu cudzego zachowania i wskazywaniu na jego przyczyny. Polega on na przecenia-
niu znaczenia czynników osobowościowych czy dyspozycyjnych – w porównaniu z czynnikami sytu-
acyjnymi. Podczas gdy własne postępowanie jesteśmy skłonni tłumaczyć zaistniałymi okolicznościa-
mi, to cudze zachowanie chętniej wyjaśniamy cechami osobowości. Na przykład jeżeli widzimy, że ktoś 
się spóźnia jesteśmy skłonni uznać, że widocznie jest on niezorganizowanym lekkoduchem, podczas 
gdy własne spóźnienie możemy tłumaczyć awarią samochodu czy korkami w mieście.

 Powyższe mechanizmy są naturalnymi zjawiskami, które występują powszechnie. Jeżeli 
chcemy im przeciwdziałać, to przede wszystkim potrzeba, abyśmy je jak najszybciej dostrzegali i ro-
zumieli jaką funkcję aktualnie pełnią (do czego ich potrzebuje stosująca je osoba lub grupa). Mecha-
nizmy te są uruchamiane zazwyczaj nieświadomie.

GRUPA jest to zbiór trzech lub więcej osób, który spełnia następujące warunki:
•	pomiędzy	tymi	osobami	zachodzi	bezpośrednia	interakcja
•	mają	wspólny	cel
•	w	zbiorze	tym	funkcjonują	pewne	normy	zachowania
•	istnieje	w	nim	pewna	struktura	ról
•	członkowie	tego	zbioru	mają	świadomość	odrębności	w	stosunku	do	innych	grup

Normy grupowe są to wzorce zachowań, do których stosują się uczestnicy danej grupy. Można je po-
dzielić na normy formalne oraz normy nieformalne. Te ostatnie najczęściej nie są wyrażone wprost 
i funkcjonują jako pewne „oczywistości” grupowe. Orientacja w obowiązujących normach grupo-
wych może znacznie ułatwić kontakt z jej członkami i kierowanie grupą.
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Role grupowe. W toku rozwoju grupy tworzy się pewna struktura ról. Poszczególni członkowie przyj-
mują na siebie role, lub też narzuca im je grupa. Niektóre z ról pojawiających się w grupie:

•	 Lider – potrzebuje działania, ruchu do przodu, potrafi nadać kierunek aktywności grupy
•	 Szara eminencja – osoba spełniająca tę rolę dąży do uzyskania wpływu na sytuację w grupie po-

przez oddziaływanie na lidera
•	 Ekspert – uznawany przez grupę specjalista (ktoś kto zna się na aktualnie poruszanym zagadnie-

niu, zadaniu)
•	 Błazen – osoba rozładowująca napięcie w grupie przez humor i śmiech; gdy nie potrafi dostoso-

wać swojego zachowania do bardziej poważnych spraw wówczas traci swoją pozycję
•	 Kozioł ofiarny – osoba która jest obiektem rozładowania przez grupę negatywnych emocji, czę-

sto nie wyrażonych wprost; grupa, aby poradzić sobie z napięciem deleguje jedną osobę do wzię-
cia na siebie odpowiedzialności za trudności, które spotkały grupę; nie tylko osoba uznana za ko-
zła ofiarnego ryzykuje poniesienie dużych szkód, ale także inni członkowie grupy tracą poczucie 
bezpieczeństwa w grupie; w rolę kozła ofiarnego mogą wpadać nosiciele innych ról, np. błazna, 
a nawet lidera;

•	 Sumienie grupy – pilnuje by komuś się nie stała krzywda, by grupa kogoś nie skrzywdziła; często 
ujmuje się za kozłem ofiarnym

 Role grupowe wyłaniają się naturalnie i są potrzebne grupie, aby porządkować jej strukturę i 
wzmocnić skuteczność działania i osiągania wspólnego celu. Niektóre z ról wydają się negatywne i 
obciążające, inne pozytywne. Jednak wszystkie (nawet rola Lidera czy Eksperta) mogą stać się cięża-
rem dla osób pełniących je. Niebezpieczne jest usztywnienie roli – wówczas staje się ona etykietką, 
a osoba, która ją nosi poprzez nacisk grupy jest niejako zmuszana do jej realizacji. Grupa często nie-
świadomie i w subtelny sposób wysyła informację: „Albo będziesz z nami w taki sposób, albo tracisz 
miejsce w grupie”. Zaetykietkowana osoba ma do wyboru przestać istnieć (w sensie społecznym) lub 
wejść w rolę i spełniać oczekiwania grupy, co też najczęściej robi. W specyficznych warunkach rola 
oprawcy czy „klasowego złośliwca” może być wspierana lub wymuszana przez grupę („Posłuchajcie 
jak mu teraz dogada!”). Wówczas osoba, która chce wyjść z tej roli musi się zmierzyć z pytaniem „Czy 
potrafię być kimś innym w tej grupie? Czy zostanę przyjęty i zaakceptowany w innej roli?”. Tutaj bar-
dzo ważna jest współpraca innych członków grupy, aby nie tylko stawali w obronie osoby wyklucza-
nej, ale również wspierali prześladowcę w jego pozytywnej zmianie.
 Jednym ze sposobów przeciwdziałania uwięzieniu w roli jest koncentrowanie się na zaso-
bach osobistych poszczególnych członków grupy. Wydobywanie, nazywanie różnorodnych zaso-
bów, jakie mieści w sobie każda osoba zabezpiecza przed spłaszczeniem jej do etykietkowej funkcji 
w grupie, a tym bardziej do pełnienia negatywnej roli.
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CZYM SĄ ZASOBY OSOBISTE I DLACZEGO WARTO JE ZNAĆ?

 Zasoby osobiste to wewnętrzny potencjał człowieka, wyposażenie, które jest do naszej dys-
pozycji i do którego możemy sięgać pod warunkiem, że zdajemy sobie sprawę z jego istnienia. Po-
tencjał, którego nie widzimy lub negujemy jego istnienie zalega w nas i jest nieprzydatny. Odkrywa-
nie wewnętrznego potencjału, uświadamianie sobie go, przebiega poprzez wchodzenie w różne do-
świadczenia, podejmowanie różnych działań i reflektowanie ich. W tym ostatnim pomocne może 
być przyjmowanie informacji zwrotnych od osób, które są świadkami naszych działań – ich obser-
wacje i refleksje na nasz temat mogą wiele wnosić w budowanie obrazu samego siebie.

ZASOBAMI OSOBISTYMI MOGĄ BYĆ:
•	  talenty,
•	  umiejętności,
•	  wiedza,
•	  doświadczenie życiowe
•	  dyspozycje poznawcze,
•	  dyspozycje emocjonalne,
•	  dyspozycje fizyczne,
•	  takie cechy osobowości jak np. samoakceptacja czy optymizm,
•	  poczucie koherencji (zrozumiałości, zaradności, sensowności)
•	  duchowość.

 Po nasze zasoby sięgamy aby zaspokoić nasze potrzeby lub zrealizować jakiś cel. Osoba, któ-
ra jest świadoma swoich zasobów może po nie sięgać w sytuacjach trudnych, stresujących, kiedy 
trzeba rozwiązać jakiś problem. Nie szuka pomocy jedynie na zewnątrz, ale stara się znaleźć rozwią-
zania również w sobie. Wówczas korzystanie z własnych zasobów powoduje, że mamy coraz więk-
sze zaufanie do samych siebie, wzrasta nasze poczucie sprawstwa i kontroli, a w dalszej perspekty-
wie poczucie bezpieczeństwa.
 Umiejętność korzystania z własnych zasobów jest przydatna w budowaniu kontaktów z innymi 
ludźmi. Możemy sięgać po nasze zasoby, aby komuś pomóc lub zdobyć jego akceptację czy uznanie.
 Wreszcie świadomość własnych zasobów pomaga nam cieszyć się po prostu sobą, lubić sa-
mych siebie, bawić się, z satysfakcją oddawać się jakiemuś zajęciu. Osoby, które nie odkryły swoich 
zasobów mogą same siebie postrzegać jako nudne, mało interesujące. Ludzie którzy sięgają świado-
mie po swoje zasoby potrafią sami się „obsłużyć” również w sensie relaksu/zabawy.
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PYTANIA POMOCNE PRZY OKREŚLANIU SWOICh ZASOBÓW:

•	 Jakie są twoje zalety – cechy które w sobie lubisz?
•	 Jakie są twoje umiejętności? Co potrafisz robić na tyle dobrze, że możesz na siebie liczyć w tej 

kwestii?
•	 Co udało ci się osiągnąć? Wymień te rzeczy, które wymagały od ciebie wysiłku, a po osiągnięciu 

dały poczucie spełnienia, satysfakcji.
•	 Czy zdarza się, że inni proszą Cię o przysługę/pomoc? W jakich sprawach?
•	 Co lubisz robić? Co ci sprawia przyjemność?
•	 Co posiadasz? W sensie fizycznym, konkretnym, ale też duchowym i symbolicznym.
•	 Wymień najważniejsze wydarzenia w twoim życiu – sytuacje, okoliczności, które sprawiły, że te-

raz jesteś właśnie taką osobą.
•	 Jakie są twoje marzenia?
•	 Z jakiej wartości nigdy nie zrezygnujesz?
•	 Jak mogłoby brzmieć twoje motto życiowe?
•	 Jak mogłoby brzmieć zawołanie, które w trudnych momentach dodałoby ci sił?

Powyższe pytania możemy wykorzystywać w rozmowie indywidualnej lub w ćwiczeniach grupo-
wych. Poniżej kilka inspiracji:

„hERB”
Prosimy osobę, aby zastanowiła się nad sobą i wykonała swój herb. Przedstawiamy schemat herbu i 
prosimy o wykonanie własnej wersji według tego schematu. Herb jest podzielony na cztery pola i w 
każdym z nich proponujemy zawarcie konkretnych treści. np.1) Twoja zaleta. 2) Co potrafisz? 3) Twój 
sukces 4) Co lubisz robić? Pod herbem należy umieścić motto życiowe. Ważne jest aby osoba wyko-
nująca swój herb posługiwała się obrazami, a nie słowami. Herb można wykonać rysując kredkami 
pastelowymi lub tworząc kolaż z kolorowych czasopism, bibuły czy skrawków materiału.

„WIZYTÓWKA”
Jest modyfikacją ćw. Herb, tutaj uczestnicy tworzą swoją wizytówkę na kartce A4. Nie narzucamy im 
struktury, tak jak przy herbie, tylko proponujemy pytania pomocne przy szukaniu zasobów.

„WYWIAD I PREZENTACJA”
Uczestnicy rozmawiają w parach i przedstawiają sobie nawzajem swoje herby/wizytówki a następ-
nie na forum każda osoba przedstawia swojego rozmówcę. W wersji krótszej uczestnicy mogą odpo-
wiadać tylko na jedno z pytań dotyczące zasobów. Możemy temu ćwiczeniu nadać ciekawszą struk-
turę przypisując uczestnikom role do odegrania – np.
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dzinnikarza, który przedstawia ciekawą i znaną osobę lub giermka, który prezentuje herb swojego 
szlachetnie urodzonego pana. Wartością tego ćwiczenia jest to, że każdy z uczestników doświadcza 
tego, że inna osoba z grupy mówi o nim pozytywnie na forum i wszyscy są tego świadkami. Zasoby, 
które dotychczas były ukryte lub tylko częściowo znane w grupie zostają wydobyte na światło dzien-
ne a jednocześnie ich właściciel nie naraża się na opinię „zarozumiałego chwalipięty”. Po wykonaniu 
tego ćwiczenia warto zapytać uczestników jakie emocje ono w nich wzbudziło.

„GORĄCE KRZESŁO”
Jedna z osób siedzi na gorącym krześle, a pozostałe odpowiadają na pytanie dotyczące tej osoby. 
Ważne, aby pytania były skierowane na zasoby, a nie na braki. np. „Czego uczymy się od...?”, „Co lubi-
my u...?” „Co dobrego/pomocnego zrobił...?” Możemy też przygotować listę zdań niedokończonych, 
z której korzystałyby osoby mówiące wybierając jedno zdanie i dokańczając je. Lista ta mogłaby się 
odnosić do pozytywnych emocji przeżywanych w kontakcie z osobą siedzącą na Gorącym Krześle.
np. Podziwiam u ciebie.... Było mi miło gdy ty... Byłem zadowolony, gdy ty...Wzbudziłeś moją sympa-
tię, kiedy... Zaciekawiło mnie w tobie to, że.... Jestem Ci wdzięczny za...

PUŁAPKI POMAGANIA
Pomagając innym (np. osobie wykluczanej przez grupę) warto znać pewne pułapki procesu poma-
gania. Są one opisane w teorii Trójkąta Dramatycznego.

TRÓJKĄT DRAMATYCZNY - termin zdefiniowany przez Stephena Karpmana, odnoszący się do Anali-
zy Transakcyjnej. Karpman stworzył prosty diagram w kształcie trójkąta, którego wierzchołki symbo-
lizują trzy role, w jakie wpadamy jeśli jesteśmy w dysfunkcyjnej interakcji z innymi osobami. Odgry-
wanie roli przebiega nieświadomie, a Trójkąt ma swoją dynamikę – możemy w krótkim czasie prze-
chodzić z jednej roli do drugiej. Role, które wchodzą w skład trójkąta to Prześladowca, Ofiara i Wy-
bawca.

Prześladowca wyśmiewa kogoś i pomniejsza jego zdolności. Prześladowca widzi innych jako tych 
na gorszej pozycji i nie będących w porządku, dlatego daje sobie prawo do prześladowania ich. Prze-
śladowca w stosunku do Ofiary odczuwa złość.

Wybawca dostrzega innych w ten sam sposób, jednak chce im pomóc wydostać się na lepszą pozy-
cję. Wybawca wierzy, że musi pomóc, ponieważ inni nigdy nie są w stanie sami sobie poradzić. Wy-
bawca w stosunku do Ofiary odczuwa żal.

Zarówno Prześladowca jak i Wybawca pomniejszają innych. Prześladowca umniejsza wartość i god-
ność innych ludzi, ogranicza ich prawa osobiste. Natomiast Wybawca umniejsza zdolność innych lu-
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dzi do samodzielnego myślenia, decydowania, działania, wykazywania się własną inicjatywą i bra-
nia odpowiedzialności za swoje wybory. Aby uniknąć roli Wybawcy należy koncentrować się zaso-
bach osoby której chcemy pomóc, dostrzegać jej potencjał, wzmacniać jej poczucie godności i uczyć 
jej jak ma sobie sama radzić w sytuacjach dla niej zagrażających („Wyprostuj się. Mów do Prześla-
dowcy po imieniu. Zwracaj się do obserwatorów po imieniu. Trzymaj się ze swoimi kolegami.”) - oso-
ba, której chcemy pomóc powinna otrzymać od nas jasny komunikat „Nie jesteś bezradny, możesz 
coś zrobić, zrób to”.

Ofiara jest właśnie osobą znajdująca się na gorszej pozycji. Ofiara sama umniejsza siebie na dwa 
sposoby: poszukuje Ratownika lub Prześladowcy. W pierwszym przypadku ofiara nie wierzy, że jest 
w stanie samodzielnie myśleć, podejmować decyzji i korzystając z własnych zasobów poradzić sobie 
z aktualnym problemem. W drugim zgadza się na umniejszanie siebie i widzi siebie jako osobę, któ-
rą warto odrzucać i pomiatać.

BAJKA O MOTYLU
Pewnego dnia mały motyl zaczął wykluwać się z kokonu. Człowiek usiadł i przyglądał się, jak motyl 
przeciska swoje ciałko przez malutki otwór. Wtedy motyl się zatrzymał — jakby zaszedł tak daleko 
jak mógł i dalej już nie miał sił. Człowiek więc postanowił mu pomóc: wziął nożyczki i rozciął kokon. 
Motyl wydostał się z niego bez problemu, miał jednak wątłe ciałko i bardzo pomarszczone skrzydła. 
Człowiek dalej go obserwował, spodziewając się, że skrzydła motyla zaczną stopniowo grubieć, po-
większać się, dzięki czemu motyl będzie mógł odlecieć i zacząć żyć. Tak się jednak nie stało. Motyl 
spędził resztę życia, czołgając się po ziemi z mizernym ciałem i pomarszczonymi skrzydełkami.
Do końca życia nie był w stanie latać. Człowiek w całej swej życzliwości i dobroci nie wiedział, że wal-
ka motyla z kokonem była bodźcem dla jego skrzydeł, że motyl jest w stanie latać tylko wtedy, gdy 
pokona opór kokonu.

Źródła:
Red. A. Nowak , „Edukacja a marginalizacja i wykluczenie społeczne” Katowice (2012);
http://www.chowanna.us.edu.pl/
Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski, (2004)
http://www.mpips.gov.pl/userfiles/File/mps/NSIS.pdf
E.Aronson „Człowiek – istota społeczna” PWN Warszawa (1995)
A. Keplinger, Szkolenie z Analizy Transakcyjnej, Podyplomowe Studia Psychoterapii,
PWT Wrocław (2015)
J. Wójtowicz, Warsztat Antystresowy, Szkoła Trenerów SIEĆ – Pracownia PLUS,
Wrocław (2010)
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GRY I ZABAWY 
•	 słoń lub  bili, bili, bili bob (zabawa na re-

fleks) - W kole jedna osoba wskazuje pal-
cem dowolną osobę z koła i mówi do niej 
„słoń” (wówczas osoba wywołana robi 
trąbę a jej sąsiedzi uszy),  zając (wówczas 
osoba wywołana robi łapki przy zębach 
a sąsiedzi robią jej uszy), lampa (wywo-
łana żyrandol a sąsiedzi sikające pieski) 
itp. Figury można wymyślać, ale zgodnie 
z kluczem, czyli środkowa osoba poka-
zuje jakiś jeden gest lub pozę, a sąsiedzi 
inne. Można dodać słowo, czyli  tytuło-
we (alternatywne) zdanko – bili, bili, bili 
bob. Gdy zdąży powiedzieć całe, to zmie-
nia się z tą osobą. Jednak osoba wskaza-
na może powiedzieć tylko bob nim oso-
ba w kole skończy swoje zdanko i wów-
czas nie dochodzi do zmiany i osoba w 
kole próbuje dalej, 

czĘśĆ 
TEATRAlNA

dr Piotr Para- prowadzący szkolenie 

Teatr cieni

•	 cebulka – ustawiamy dwa koła – jedno w drugim, osoby stoją twarzą w twarz. Przesuwają się  
i wykonują zadania stojąc naprzeciw siebie np.: a) obserwują się i potem z zamkniętymi oczami 
opisują się nawzajem, b) obserwują się, odwracają się plecami, zmieniają trzy rzeczy w wyglą-
dzie u siebie, ponownie odwracają się i odkrywają zmiany, c) rysowanie sobie po plecach lub 
pisanie słów, 

•	 fotograf i aparat – w parach jedna osoba ma zamknięte oczy (migawkę), druga prowadzi ją do 
jakiegoś obiektu robi zdjęcie (na znak aparat otwiera oczy np. na 10 sek.) potem jeszcze jedno  
i jeszcze jedno. W końcu pyta aparat co łączyło obiekty, jaki był temat cyklu, 

•	 wodzenie za nos – Jedna osoba powoli porusza swoją wyprostowaną dłonią w przestrzeni, dru-
ga osoba stara się utrzymać stałą odległość swojej twarzy od dłoni, jest wodzona za nos, 

•	 wampir (czarodziej) - W kole stoi wampir, co chwilę atakuje z wyciągniętymi rękami kogoś  
z koła, uratować się można jedynie gdy osoba, na którą będzie się patrzyła ofiara zdąży powie-
dzieć jej imię nim wampir dotknie ofiarę. Jak nie zdąży to zmienia się wampir, 

•	 patyk z helu – opuszczanie długiego lekkiego patyka na scenie w taki sposób, że każda osoba  
z grupy (najlepiej 8-12) podtrzymuje patyk palcem od spodu. Osoby stoją w dwóch szeregach 
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naprzeciw siebie, wystawiają palce, prowadzący kładzie patyk na placach. Najczęściej na po-
czątku patyk idzie w górę, bowiem chęć kontaktu każdego z patykiem daje większą siłę w su-
mie, niż jego ciężar, 

•	 rozplątywanie koła – Wszyscy stają w dość dużym kole, wyciągają ręce jak lunatycy, zamyka-
ją oczy, na „start” prowadzącego schodzą się do środka, w gęstwinie dłoni łapią dowolną dłoń 
(każda jedna dłoń trzyma tylko jedną dłoń) i jak wszyscy już złapią się, to otwierają oczy i stara-
ją się nie puszczając dłoni partnera rozplątać koło, 

•	 kamień – Każdy z uczestników zostawia jakiś przedmiot pod jedną ścianą sali i ustawia się pod 
przeciwległą ścianą; zadaniem każdego jest przejść przez salę, wziąć swój przedmiot i wrócić; 
po sali chodzi swobodnie strażnik (najlepiej osoba prowadząca), który zamienia w kamienie 
(słowem) te osoby, które zobaczy w ruchu; osoba – kamień czeka na pomoc od tych, którzy nie 
są zaczarowani; pomoc polega na przeniesieniu osoby – kamienia do „obozu”, po czym ponow-
nie podejmuje ona próbę dotarcia do swojego przedmiotu; dla dzieci młodszych, by nie dźwiga-
ły, sposób na odczarowanie kamienia może polegać na przejściu między nogami, 

•	 na orbicie – W kole wszyscy stoją twarzą do środka, prowadzący stojąc na zewnątrz dotyka pal-
cami dwójkę z koła, która biegnie w przeciwnych kierunkach. Prowadzący zajmuje jedno z wol-
nych miejsc, w efekcie ktoś zostaje na zewnątrz i wszystko zaczyna się od początku, 

•	 kółko i krzyżyk – Dzielimy grupę na dwie drużyny (drużyna kółek i drużyna krzyżyków) pomię-
dzy którymi ustawiamy dziewięć krzeseł przestrzennie po trzy w linii. Na plac gry wchodzi raz 
przedstawiciel jednej drużyny raz drugiej i zajmują miejsca na krzesłach (kółka mają uniesione 
ręce nad głową w kształcie kółek). Każda z drużyn stara się ułożyć linię prostą (poziomą, piono-
wą lub ukośną), jak się jej to uda, to wygra.

Nie wykluczam
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DZIAŁANIA TEATRALNE 
•	 budowanie obrazu – Z grupy wychodzi na scenę jedna osoba i zastyga w jakieś pozie, następ-

nie kolejna osoba wychodzi i też zastyga w jakieś pozie będącej luźnym komentarzem pierwszej 
rzeźby. Obraz można uznać za skończony, gdy na scenie jest 5 – 7 osób, ostatecznie decyduje o 
tym jakość obrazu. Pozostali są świadkami malowania obrazu na ich oczach, a w następnej pró-
bie mogą być współtwórcami obrazu. Budowanie serialu – maksymalnie trzy osoby na scenie, 
potem osoba, która weszła jako pierwsza wychodzi z obraza i zabiera jedną z dwóch pozosta-
łych. Na scenie pozostaje jedna osoba będąca początkiem następnego odcinka.  

•	 tryptyk z zastygniętych obrazów – w konwencji zabawy „budowanie obrazu” grupa przygoto-
wuje trzy zastygnięte obrazy, które łączy jakiś temat; innymi słowy przedstawiają jakiś temat w 
trzech zastygniętych obrazach, 

•	 słowne reżyserowanie grupy – jedna osoba opowiada jakąś historię, improwizuje, do ilustracji 
tej historii wciąga pozostałe osoby z grupy dając im konkretne zadania np. „ (...) a teraz pada 
deszcz, a deszczem będzie Dorotka i Krzyś (...) ”, reżyser decyduje również kiedy deszcz prze-
stanie padać i kiedy Dorotka i Krzyś mogą usiąść, dobrze jest zmieniać reżysera kilkukrotnie w 
trakcie jednej zabawy, 

•	 triada kalamburowa – grupę należy podzielić na trzy podgrupy. Każda grupa innej wymyśla za-
dania według zestawu poniżej, pierwsza grupa wymyśla dla drugiej (wtedy trzecia będzie odga-
dywać), druga wymyśla dla trzeciej, a trzecia dla pierwszej (wtedy druga odgaduje). 

1 Opisać słowem wybrane przysłowie: 
2 Pokazać ruchem nazwę wybranego miasta : 

3 Przedstawić dialog 2 postaci na temat warunków dostawy (towar, ilość, cena, 
miejsce): 

4 Opisać słowami nietypową czynność fikcyjnej postaci (np. Krasnal rozbrajający 
minę, Spider Man polujący na krasnale): 

5 Pokazać tytuł filmu lub książki: 

Ścieżki dramowe 

 Drama o konflikcie w rodzinie 
(na podstawie scenariusza Jarosława Rebelińskiego) 

1. List dziewczyny – Marcelina 

2. Krótka rozmowa o przyczynach ucieczki, czy w jej otoczeniu (np. pokoju) mogło coś zdradzać zamiary 

3. Stworzenie pokoju Marceliny  (3 grupy) – lista przedmiotów na kartkach, 

4. Oprowadzenie po pokojach 
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5. Każda grupa wybiera 3 przedmioty najbardziej charakteryzujące bohaterkę, uzasadnienie, 

6. Podsumowanie 1 części – co robią uczniowie, gdy czują się samotni. 

7. Scenka improwizowana – ostanie chwile z rodzicami przed ucieczką- sytuacje konfliktowe (co się wy-
darzyło, lub nie wydarzyło),  [stop-klatki i pytania 5 poziomów świadomości]

8. Retrospekcja – ustalenie w jakim momencie pojawiły się problemy, których skutkiem była ucieczka 
(przyczyny) – lista na arkuszach.  

9. (okno JoHarry – w grupach na arkuszach) 

Pytania w roli Marceliny: 

•	 co wiem o sobie i inni o mnie wiedzą?  

•	 co wiem o sobie, ale inni o mnie nie wiedzą? 

Pytanie w roli przyjaciół, nauczycieli: 

•	 czego nie wiem o sobie, ale inni o mnie wiedzą? 

Pytanie obserwatora wydarzeń: 

•	 czego nie wiem o sobie i inni o tym nie wiedzą? 

List dziewczyny: 

Mam na imię Marcelina. Mam 15 lat. Może jak ktoś przeczyta ten list, to nie będzie oceniał. Uciekłam z 
domu, to nic wielkiego. Dlaczego? Nie nie mogłam tego dłużej znieść – albo wzajemne milczenie, albo 
ciągłe kłótnie moich rodziców. Nie wiem, co lepsze. Pewnie nawet nie zauważyli mojego zniknięcia. Na-
dal siedzą w pokoju i kłócą się o byle co. Jestem sama. Tu gdzieś, nie wiem gdzie. Co mnie tu spotka , nie 
wiem. Może, kiedy…   

Lista przedmiotów z pokoju Marceliny

Resztka nadjedzonej czekolady zawinięta w papier
Zerwany złoty łańcuszek z serduszkiem

Podarty list miłosny zaadresowany do Marceliny
Zbite lustro

Zdjęcie rodzinne zrobione 3 lata temu ze wspólnych z rodzicami  wakacji
Wyrwana kartka z pamiętnika z podkreślonym zdaniem – Jeżeli dalej tak będzie, to 

zrobię to…
Pomięta kartka z klasówki z matematyki z oceną niedostateczną

Telefon komórkowy z 10 nieodebranymi połączeniami
Najnowszy model odtwarzacza MP4
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Drama – od rekwizytu do historii  
Potrzebne materiały: 5 – 6 różnych przedmiotów (rekwizytów). 

1. Wybrać rekwizyt i określić tożsamość właściciela: imię nazwisko, wiek, zawód lub to, czym zajmuje się 
na co dzień, relacje rodzinne (mąż/żona, partner życiowy, samotnik, dzieci itp.)

2. Wybrać dramatyczne wydarzenie (3-4) z życia bohatera, w tym jedno związane z przedmiotem

3. Przygotować scenkę na temat wybranego dramatycznego wydarzenia, 

4. Każdy z uczestników etiudy odpowiada indywidualnie w formie w pisemnej na 5 pytań z pogłębienia 
świadomości roli:  

- Co robisz? 

- Dlaczego to robisz? 

- W jakim celu to robisz, co chcesz przez to osiągnąć? 

- Skąd wiesz, że takie zachowanie jest odpowiednie w danej sytuacji? 

- Jaką masz filozofię życia?  

Przeczytanie na forum kilku odpowiedzi 

5. Loża szyderców i pochlebców – empatia jest potrzebna, czy niebezpieczna.

Drama – Dziewczynki z zapałkami żyjące wśród nas – przykład 
dramy opartej na literaturze
 

Potrzebne materiały: 5 - 6 pałek policyjnych (mogą być rulony z papieru), 3 – 4 maskotki, 5 – 6 fartuchów, 
5 – 6 parasolek. 

a) Każdy indywidualnie pisze list dziewczynki z zapałkami, pisze w pierwszej osobie wchodząc niejako w 
rolę postaci. Adresata listu wybiera każdy sam. 

b) Trzy lub cztery podgrupy wymyślają inne zakończenia bajki i przygotowują scenkę obrazującą owo za-
kończenie. Wzajemne prezentacje. 

c) Każdy wybiera jeden rekwizyt z wcześniej przygotowanych. Następnie tworzą się grupy z osób mają-
cych te same rekwizyty, czyli: 

- grupa z pałkami policyjnymi,     - grupa z maskotkami, 

- grupa z fartuchami,      - grupa z parasolkami, 

Każda z grup stanowi konkretną grupę społeczną: 

- pałki to funkcjonariusze policji lub straż miejska,  - maskotki to dzieci, 
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- fartuchy to sklepikarze, handlowcy,    - parasolki to przechodnie. 

Każda z tych grup przygotowuje pomnik swojej grupy społecznej wyrażający to co ich łączy. Prezentacje 
pomników. 

d) Organizujemy grupy według nowego klucza – w każdej powinna być jedna osoba z maskotką, jedna 
lub dwie z pałkami, jedna lub dwie z fartuchami i również jedna lub dwie z torebkami i parasolkami. 
Opisujemy wszystkim sytuację: 

Na reprezentacyjnej ulicy miasta sklepikarze prowadzą ekskluzywny sklep. Przed sklepem nastolatek 
sprzedaje długopisy lub inne jakieś drobiazgi lub też po prostu żebrze. Sklepikarze wyjątkowo dbają o re-
putację swego sklepu i ich zdaniem jest ona narażona na szwank z powodu tego nastolatka. 

Nastolatek jest przedsiębiorczym młodym człowiekiem, którego ojciec stracił jakiś czas temu pracę, a licz-
ne młodsze rodzeństwo przestało chodzić do przedszkola, ponieważ nie ma na to pieniędzy. Matka stara-
ła się o zasiłek, niestety bezskutecznie. Sam więc próbuje wspomóc domowy budżet. 

Funkcjonariusze biorą udział w konkursie na najlepszy patrol, nagroda jest atrakcyjna. Zostali oni wezwa-
ni przez sklepikarzy. Po zbadaniu sytuacji muszą jakoś zareagować. 

Przechodnie wybrali się na zakupy i spotkali chłopca pod sklepem. Są świadkami interwencji funkcjona-
riuszy. Będąc w sytuacji muszą jakoś zareagować. 

e) W podgrupach uczestnicy przygotowują scenki z wybranym przez siebie zakończeniem. Po prezenta-
cji scenki przez jedną podgrupę osoba będąca nastolatkiem w innej grupie wciela się w dziennikarza 
i przeprowadza krótki wywiad z każdą z postaci występujących w scence, prosząc przede wszystkim o 
uzasadnienie swojego zachowania. 

f) Po tym zadaniu każdy siada i piszę kartkę z pamiętnika (będąc oczywiście w roli postaci ze scenki). 

g) Na zakończenie kilka osób czyta swoją kartkę z pamiętnika na głos oraz swój list jako dziewczynki z 
zapałkami. Następuje konfrontacja dwóch perspektyw, które są wytworem jednej osoby. 
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