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Wprowadzenie

W Europejskim Centrum Solidarności odbyły się warsztaty dla wolontariuszy i wolontariuszek
wspierających uchodźców i uchodźczynie. Przez kilka dni, w listopadzie 2017 roku, w Gdańsku
gościli wolontariusze i wolontariuszki z całej Europy, którzy w ramach projektu „Solidarność
tu i teraz” podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie pomocy uchodźcom i uchodźczyniom, a także dzieciom–uchodźcom. Ludzie różnej płci i wieku, różnej narodowości, wyznań
i o różnej motywacji, zamieszkujący różne kraje Europy, mający różne doświadczenia migracyjne, podczas spotkania w Gdańsku dali świadectwo solidarności z osobami poszukującymi
schronienia poza granicami kraju swojego pochodzenia, z uchodźcami. Ich doświadczenia,
opis ich motywacji i wyzwań w pracy z uchodźcami zostały uwiecznione na filmach w postaci
krótkich wywiadów.
Na podstawie tych wywiadów stworzone zostały cztery scenariusze zajęć dla uczniów szkół
ponadpodstawowych pod tytułem „Solidarność tu i teraz”.
Tytuły scenariuszy
I. Podstawowe informacje o uchodźcach.
II. Fakty i mity na temat uchodźców.
III. Jak budować empatię wobec uchodźców.
IV. Jak zostać wolontariuszem na rzecz uchodźców.
O filmach-wywiadach wykorzystanych w scenariuszach
W ramach projektu „Solidarność tu i teraz” zostało nagranych 15 wywiadów z 15 wolontariuszami i wolontariuszkami z całej Europy. Wszyscy odpowiedzieli na te same pytania, m.in o ich
motywację do bycia wolontariuszem/wolontariuszką i do pracy z uchodźcami i uchodźczyniami
w różnych częściach Europy, rodzaj wykonywanej pracy wolontarystycznej, a także o najbardziej
zaskakujące, trudne i szczęśliwe momenty w pracy z uchodźcami i uchodźczyniami. Wszystkie
wywiady dostępne są na kanale YouTube Europejskiego Centrum Solidarności. Wywiady nagrane
są w formie odpowiedzi na pytania, w językach: angielskim, niemieckim, polskim i hiszpańskim –
wszystkie wraz z polskim tłumaczeniem. Większość wywiadów trwa około 6-8 minut. Wywiady
mogą być zaprezentowane w całości podczas zajęć lub we fragmentach – czyli tak, jak to zostało
zaproponowane w scenariuszach poniżej.
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Scenariusze

Opis
Scenariusze przeznaczone są do przeprowadzenia 4 zajęć dotyczących uchodźców i uchodźczyń.
Każde zajęcia trwają 45 min. Stopień znajomości i zaawansowania tematu wzrasta wraz z numerem scenariusza: dwa pierwsze scenariusze dotyczą wprowadzenia do tematyki uchodźczej i dostarczają przede wszystkim wiedzy na temat uchodźców i uchodźczyń. Dwa kolejne scenariusze
są przeznaczone dla grup bardziej zaawansowanych w znajomości tematyki uchodźczej oraz
w treści oparte są bardziej na pracy z emocjami wobec tematu uchodźczego oraz podejmowania działań na rzecz uchodźców i uchodźczyń. Rekomendowane jest przeprowadzenie z jedną
grupą całego cyklu czterech zajęć.
Wszystkie scenariusze wykorzystują fragmenty filmów – wywiadów nagranych w ramach projektu „Solidarność tu i teraz”. W opisie każdego scenariusza podane jest krótkie wprowadzenie do
tematu, cele zajęć, czas trwania z podziałem na poszczególne ćwiczenia, materiały do zajęć oraz
dokładny fragment filmu-wywiadu. W ramach uzupełnienia wiedzy i poszukiwania inspiracji, na
końcu podane są wskazówki i źródła materiałów dotyczących przeprowadzenia tych i podobnych zajęć z tematyki migracji, uchodźstwa i integracji międzykulturowej.
W czasie każdych zajęć prezentowane będą minimum dwa wywiady (w całości lub we fragmentach). Czas na prezentację filmów wynosi około 15-25 minut podczas każdych zajęć. Pozostały
czas przeznaczony jest na analizę tematu. Do każdych zajęć potrzebny jest zatem sprzęt do odtworzenia filmu wraz z głośnikami.
Czas trwania i organizacja zajęć
Każdy z czterech scenariuszy dotyczy zajęć 45-minutowych. Łącznie zatem scenariusze dotyczą
zajęć 2x90 min. Zajęcia mogą być przeprowadzone pojedynczo w odstępach czasowych lub po
kolei od razu po sobie, np. w ramach Międzynarodowego Dnia Uchodźcy (20 czerwca).
*WERSJE ALTERNATYWNE SCENARIUSZY: Jeśli przed prowadzeniem zdecydujecie się na dłuższą
prezentację filmu, możecie skorzystać z alternatywnej wersji do każdego scenariusza, która jest
opisana pod właściwym opisem scenariusza. W wersjach alternatywnych przewidziane jest więcej czasu na prezentację filmu oraz dyskusję podsumowującą film.
Grupa docelowa
Scenariusze dotyczą zajęć dla starszej młodzieży szkolnej: w przedziale wiekowym dla klas 7-8
szkoły podstawowej oraz 1-2 szkoły średniej.
Metodologia
Wszystkie scenariusze oparte są na pracy w grupie i przygotowane są do przeprowadzenia zajęć w szkole metodami aktywnymi, w oparciu o proces grupowy. Pierwszy scenariusz zawiera
informacje na temat przygotowania kontraktu pracy z grupą.
Liczba uczestników
Liczba uczestników nie powinna wynosić więcej niż 20 osób, aby możliwa była konstruktywna
dyskusja w grupie. Rekomendowana ilość uczestników w grupie to 14-16 osób, jednakże zajęcia
można przeprowadzić także w większej grupie (np. 30-osobowej), mając na uwadze, że dyskusja
nad filmem będzie wymagała przeznaczenia na nią więcej czasu.
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SCENARIUSZ I:
Podstawowe informacje
o uchodźcach
Wprowadzenie do scenariusza
Czy wiemy, z jakich krajów pochodzą uchodźcy w Polsce? Czy wiemy, jak wygląda droga z kraju
pobytu uchodźcy do bezpiecznego kraju przyjmującego? Jaka jest różnica między uchodźcą
a imigrantem?
W wyniku wojen i konfliktów w różnych rejonach świata, ludzie zmuszeni są do przymusowych
migracji. Prawo międzynarodowe gwarantuje ochronę osobom poszukującym bezpieczeństwa poza krajem swojego pochodzenia. Szacuje się, że w 2017 roku na świecie było około
65,6 milionów uchodźców, z czego tylko 22,5 mln pod mandatem Wysokiego Komisarza ONZ
ds. Uchodźców1. Co wiemy na ich temat?
Cele zajęć
• zwiększenie podstawowej wiedzy na temat migracji, uchodźstwa i uchodźców w Polsce i na
świecie
• rozwijanie umiejętności adekwatnego analizowania zjawisk związanych z migracjami i uchodźstwem

SCENARIUSZ I: Podstawowe informacje o uchodźcach

Przebieg
1. Wprowadzenie do tematyki zajęć
Czas: 3 min. Materiały/warunki: sala warsztatowa/klasa, temat zajęć wyświetlony na prezentacji
lub napisany na tablicy.
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Poinformuj grupę, że podczas tych zajęć zajmiecie się tematyką migracji, ze szczególnym
uwzględnieniem migracji wymuszonych, czyli tematyką uchodźstwa. Powiedz uczestnikom
i uczestniczkom, że w trakcie zajęć będą mieli możliwość zapoznać się z fragmentami wywiadów przeprowadzonych z wolontariuszami i wolontariuszkami pomagającymi uchodźcom, którzy
w listopadzie 2017 roku przyjechali z całej Europy do Gdańska, w ramach projektu „Solidarność tu
i teraz” i podzielili się doświadczeniami z zakresu pomocy uchodźcom w swoich krajach.
2. Ustalenie kontraktu z grupą
Czas: 7 min. Materiały/warunki: tablica lub flipchart i markery, taśma do przyklejenia kontraktu
w widocznym miejscu.
Jeśli grupa/klasa nie pracuje na co dzień w oparciu o kontrakt, zaproponuj to narzędzie. Ułatwi
Wam ono pracę metodami aktywnymi w grupie i zwiększy szanse na stworzenie bezpiecznych
warunków pracy w grupie/klasie. Kontrakt to inaczej zasady pracy podczas zajęć. Powinien być
zrozumiały dla wszystkich oraz powinien wskazywać kierunki zachowania, a nie myślenia czy
odczuwania. Jeśli jest czas, zachęć uczestników i uczestniczki do włączenia się w przygotowanie kontraktu – nie narzucaj zasad z góry, ponieważ grupa ma wtedy mniejszą chęć do wzięcia
odpowiedzialności za te zasady. Jednocześnie upewnij się, jak grupa rozumie proponowane
zasady. Przykładowe zasady warte do wpisania do kontraktu przy pracy z tematyką uchodźczą:
1. Za: UNHCR, http://www.unhcr.org/, dostęp: 2018.02.14.

• Mam prawo do różnych opinii, ale nie wyrażam opinii, które mogą być krzywdzące wobec
jakiejś osoby albo grupy.
• Nie przerywam osobie mówiącej, tylko czekam na swoją kolej z wypowiedzią.
• Staram się nie oceniać innych kultur przez pryzmat mojej kultury, ale jednocześnie mam prawo
do pozostania wiernym/-ą swoim tradycjom kulturowym.
Jeśli grupa ma ustalony kontrakt, jedynie go przypomnij i wykorzystaj ten czas na omówienie
filmów.
3. Test wiedzy o uchodźcach
Czas: 5 min. Materiały: wydrukowany test (zobacz załącznik nr 1.)
Rozdaj uczestnikom i uczestniczkom test i poproś o udzielenie odpowiedzi najszybciej jak potrafią. Po zakończeniu testu niech każdy go zostawi dla siebie – rozwiązanie testu nastąpi pod
koniec zajęć.
4. Skąd czerpiemy wiedzę o uchodźcach?
Czas: 5 min. Materiały/warunki: flipchart i markery.
Burza mózgów: zapytaj uczestników i uczestniczki, skąd czerpiemy wiedzę na temat uchodźców?
Zapiszcie te źródła na tablicy/flipcharcie. Poinformuj uczestników i uczestniczki, że będą mieli teraz okazję dowiedzieć się czegoś o uchodźcach z trzech różnych wywiadów przeprowadzonych
z różnymi wolontariuszami i wolontariuszkami pomagającymi uchodźcom. Flipchart ten przyda
się na kolejne zajęcia.
5. Prezentacja wywiadów
Czas: 15 min. Materiały/warunki: sprzęt do odtworzenia filmów (zaznacz wcześniej miejsca – konkretny czas filmu – potrzebne do odtworzenia).

Maggie

Jana

a) cały wywiad z Maggie (6:50 min) i cały wywiad z Janą (7:25 min) lub
b) fragment wywiadu z Maggie (00:00-05:49 =
ok 6 min), fragment wywiadu z Janą (00:0004:43 = ok 5 min) oraz fragment wywiadu
z Wael’em (0:00-03:00).

Wael

SCENARIUSZ I: Podstawowe informacje o uchodźcach

Odtwórz fragmenty filmów – do wyboru dwie możliwości:
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6. Analiza wywiadów
Czas: 5 min. Materiały/warunki: pytania do dyskusji możesz zapisać na tablicy / wyświetlić na
prezentacji.
Po zakończeniu projekcji, podziel grupę na 4 zespoły i każdemu zespołowi zadaj inne pytanie:
• Czego dowiedzieliście się o uchodźcach z tych wywiadów?
• Czego dowiedzieliście się o wolontariuszach i wolontariuszkach, którzy pomagają uchodźcom?
Co możecie powiedzieć o Maggie lub Janie?
• Co było najbardziej zaskakujące w tych wywiadach?
• Na ile wolontariusze i wolontariuszki pracujący z uchodźcami stanowią dobre źródło informacji
o uchodźcach?
7. Analiza testu i podsumowanie zajęć
Czas: 5 min. Materiały/warunki: przygotowane odpowiedzi na pytania.
Wspólnie z uczestnikami i uczestniczkami przeanalizujcie odpowiedzi na test. Materiał pomocniczy dla osoby prowadzącej:

SCENARIUSZ I: Podstawowe informacje o uchodźcach

Test wiedzy: odpowiedz najlepiej jak potrafisz na poniższe pytania:
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1.

Jaki procent społeczeństwa polskiego
w 2017 roku stanowili imigranci (wraz
z uchodźcami)?

a) 1,5%
Źródło: Urząd ds. Cudzoziemców przy MSWiA oraz Główny
Urząd Statystyczny2.

2.

Ilu było uchodźców na
świecie w 2017 roku?

d) 65 mln wg. UNHCR3

3.

Obywatele którego
kraju najczęściej otrzymują status uchodźcy
w Polsce?

c) Federacja Rosyjska
A konkretnie: obywatele Czeczenii, wchodzącej w skład Kaukazu Północnego, będącego częścią Federacji Rosyjskiej. Źródło:
Urząd ds. Cudzoziemców4

4.

Z którego kraju pocho- c) Syria
dzi najwięcej uchodźW związku z wojną w Syrii, uchodźcy z tego kraju są najliczniejsi
ców w Europie?
w Europie w 2017 r. Źródło: UNHCR oraz Eurostat.

5.

Wymień 3 słynnych
uchodźców z Polski
lub grupy uchodźców
z Polski:

1. Fryderyk Chopin
2. Adam Mickiewicz
3. A także grupy:
– Romowie oraz ofiary przemocy domowej w Polsce – współcześni (XXI wiek) uchodźcy z Polski w Kanadzie5.
Źródło: The Immigration and Refugee Board of Canada – IRB
– Żydzi po wydarzeniach Marca 1968 – Polscy obywatele żydowskiego pochodzenia uchodźcy z Polskiej Republiki Ludowej
m.in. do Izraela, Szwecji i Stanów Zjednoczonych6
– Władze Państwa Podziemnego oraz członkowie Armii Krajowej, a także uchodźcy powojenni po II Wojnie Światowej
do krajów Europy Zachodniej i Północnej, Ameryki Północnej,
Południowej, Azji, Afryki i Australii7

W ramach podsumowania, zaprezentuj definicję uchodźcy:

•
•
•
•
•

Uchodźcą jest osoba, która na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem
z powodu swojej:
rasy,
religii,
narodowości,
przynależności do określonej grupy społecznej
lub z powodu przekonań politycznych
przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem, i nie może lub nie
chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony tego państwa, albo, która nie ma
żadnego obywatelstwa i znajdując się na skutek podobnych zdarzeń, poza państwem swojego dawnego stałego zamieszkania nie może lub nie chce z powodu
tych obaw powrócić do tego państwa.
Źródło: Zgodnie z Konwencją Genewską podpisaną przez Polskę oraz Ustawą
z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej

Wersja alternatywna scenariusza I:
Jeśli chcesz więcej czasu przeznaczyć na obejrzenie filmów, proponujemy następujący plan:
1. Wprowadzenie do tematu. Kontrakt. Ok 5 min.
2. Pełna prezentacja filmów – na pierwsze zajęcia rekomendujemy filmy w następującej kolejności:
a. Wywiad z Maggie – cały (6.50 min)
b. Wywiad z Janą – cały (7.25 min)
c. Wywiad z Dennisem – cały (12 min)
Łącznie: ok 25 min.
3. Analiza filmów w czterech grupach oparciu
o powyżej opisane pytania. Dyskusja zakończona przedstawieniem definicji uchodźcy. Dennis
Łącznie ok 15 min.

2. Za: Urząd ds. Cudzoziemców przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, https://udsc.gov.pl/statystyki/ oraz Główny Urząd Statystyczny, Dostęp:
2018.02.14.
3. Za: UNHCR, http://www.unhcr.org/, dostęp: 2018.02.14.
4. Za: Urząd ds. Cudzoziemców przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, https://udsc.gov.pl/statystyki/. Dostęp: 2018.02.14.
5. Za: Kanadyjs ka Komisja Imigracji i Statusu Uchodźcy (The Immigration and Refugee Board of Canada – IRB) http://www.irb-cisr.gc.ca/Eng/Pages/index.asp,
Dostęp: 2018.02.14.
6. Za: Kanadyjska Komisja Imigracji i Statusu Uchodźcy (The Immigration and Refugee Board of Canada – IRB) https://www.bac-lac.gc.ca/eng/discover/immigration/
history-ethnic-cultural/Pages/polish.aspx oraz portal http://uchodzcy.info/infos/polacy-tez-byli-uchodzcami/ Dostęp: 2018.02.14.
7. Za: Portal http://uchodzcy.info/infos/polacy-tez-byli-uchodzcami/ oraz Statistics Norway’s journal Samfunnsspeilet (2013) https://www.ssb.no/en/befolkning/artikler-og-publikasjoner/immigrants-in-norway-sweden-and-denmark. Dostęp 2018.02.14.

SCENARIUSZ I: Podstawowe informacje o uchodźcach

W celu przygotowania się do zajęć, możesz posłużyć się materiałami w załączniku nr 2.
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SCENARIUSZ II:
Fakty i mity na temat uchodźców
Wprowadzenie do scenariusza
Czy w Polsce jest milion uchodźców? Dlaczego uchodźcy mają drogie smartfony? Na ile praca
z uchodźcami jest bezpieczna? Czy mój kraj może przyjąć uchodźców?
Te i podobne pytania stawia sobie co raz więcej mieszkańców i mieszkanek Polski, ale także
innych krajów Europy. W dobie powszechnie dostępnych informacji medialnych, czasem trudno
odróżnić rzetelne informacje na temat uchodźców i uchodźczyń od opinii i interpretacji na ich temat. Jeśli nie posiadamy wiedzy na temat tego, co dzieje się na świecie, na temat naszego wpływu na otaczający nas świat, bardzo łatwo ulegamy fałszywym źródłom informacji i nie dbamy
o wspólne dobro. Jak można to zmienić? Co o uchodźcach i uchodźczyniach mogą powiedzieć
nam osoby, które bezpośrednio z nimi pracują?
Cele zajęć
• rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia na temat uchodźców i uchodźczyń w Polsce i na
świecie
• dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat uchodźców i uchodźczyń oraz osób, które im pomagają
Przebieg
1. Wprowadzenie: krótkie przedstawienie tematu, przypomnienie kontraktu z grupą.
Przypomnienie testu z pierwszych zajęć.
Czas: ok 5 min. Materiały/warunki: zobacz wstęp do I scenariusza.
Dopytaj, co uczestnicy i uczestniczki pamiętają z pierwszych zajęć. Poinformuj uczestników
i uczestniczki, że w trakcie drugiego warsztatu będziemy uczyć się krytycznego i rzetelnego
spojrzenia na sprawy związane z uchodźcami.

SCENARIUSZ II: Fakty i mity na temat uchodźców

2. Skojarzenia na temat uchodźców.
Czas ok 15 min. Materiały/warunki: flipchart i markery lub farby oraz flipchart z pierwszych zajęć
dotyczący źródeł wiedzy na temat uchodźców, załącznik nr 3.
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Podziel grupę na dwie podgrupy i rozdaj im flipchart i markery / farby. Za pomocą rysunków lub
napisów każda grupa przedstawia 5 najczęstszych skojarzeń dotyczących uchodźców i uchodźstwa, z którymi styka się na co dzień. Następnie poproś każdą z grup, aby wybrała maksymalnie
dwa skojarzenia, które wydają jej się najbardziej nieprawdziwe, fałszywe i zapytaj, jakie jest
źródło takiego skojarzenia. Przypomnij flipchart z pierwszych zajęć ze źródłami wiedzy o uchodźcach. Przedstaw pojęcie stereotypu, uprzedzenia i dyskryminacji na przykładzie materiału w załączniku 3. Jeśli grupy wśród skojarzeń podadzą same pozytywne określenia ora fakty, możesz
sam/-a zaprezentować po 1 micie na grupę i omówić je potem na forum; przykładowe mity:
• Uchodźcy są bogaci, bo mają drogie smartfony
• Wszyscy Syryjczycy to muzułmanie
• Jedynie bogaci ludzie mogą pomagać uchodźcom
• W Polsce/w Europie jest bardzo dużo uchodźców
• Wszyscy terroryści to muzułmanie
W celu obalenia mitów, oprócz filmów, możesz posłużyć się także wiedzą z załącznika nr 2 do
scenariusza I. Załącznik nr 3 zawiera wyjaśnienie powyższych mitów wraz z podaniem źródeł.

3. Projekcja filmów.
Czas ok 15 min. Materiały/warunki: sprzęt do odtworzenia filmów (zaznacz wcześniej miejsca –
konkretny czas filmu – potrzebne do odtworzenia).
Odtwórz fragmenty filmów – do wyboru dwie możliwości:

MICHAŁ

MARCIN

a) cały wywiad z Michałem (9:44 min) i fragment wywiadu z Marcinem (00:00-06:51 min) = około
17 min lub

lindsay

Wael

b) fragment wywiadu z Michałem (05:25-08:44 = ok 3 min), fragment wywiadu z Lindsay (00:0001.58 = ok 2 min) oraz fragment wywiadu z Waelem (0.00-09.00) = około 15 min.

Po zakończeniu projekcji, uczestnicy w tych samych dwóch grupach analizują odpowiedzi na
pytania:
• Co Michał powiedział na temat obozów? Jak one wyglądają? Co się w nich dzieje? Jak wygląda
życie uchodźców?
• Czym różni się fakt od mitu? Rzetelna informacja od opinii lub interpretacji?
• Jakie mamy stereotypy o osobach pomagającym uchodźcom? Kim są ludzie, którzy pomagają
uchodźcom? Czy mogą nimi także imigranci i uchodźcy?
• Czy Wy możecie być takimi wolontariuszami?
W podsumowaniu zajęć dopytaj uczniów, na ile takie wywiady z wolontariuszami mogą obalać
mity i stereotypy na temat uchodźców, a także na ile po tych zajęciach są zaciekawieni losami
podobnych wolontariuszy i wolontariuszek.
Wersja alternatywna scenariusza II:
Jeśli chcesz więcej czasu przeznaczyć na obejrzenie filmów, proponujemy następujący plan:
1. Wprowadzenie do tematu. Kontrakt. Ok 5 min.
2. Pełna prezentacja filmów – na drugie zajęcia rekomendujemy filmy w następującej kolejności:
a. Wywiad z Michałem – cały (09:44 min)
b.Wywiad z Waelem – cały (14:01 min)
Łącznie: ok 25 min.
3. Analiza filmów w dwóch grupach oparciu o powyżej opisane pytania. Dyskusja zakończona
przedstawieniem definicji stereotypu. Łącznie ok 15 min.

SCENARIUSZ II: Fakty i mity na temat uchodźców

4. Analiza filmów i podsumowanie zajęć
Czas: 10 min.
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SCENARIUSZ III:
Jak budować empatię wobec
uchodźców

Wprowadzenie do scenariusza
Irena Sendlerowa, która w czasie II Wojny Światowej uratowała około 2,5 tysiąca żydowskich
sierot przed zagładą ze strony nazistowskich Niemiec, powiedziała kiedyś: Wychowana byłam
w duchu, że obojętna jest sprawa religii, narodu, przynależności do jakiejś rasy – ważny jest
człowiek!
Skąd bierze się motywacja do niesienia pomocy innym, za darmo, często z narażeniem własnej
godności, własnego bezpieczeństwa, a nawet w obliczu zagrożenia własnego zdrowia i życia?
Co kieruje wolontariuszami, którzy pomagają uchodźcom? Na ile we współczesnych czasach
potrzebna jest nam empatia?
Cele zajęć
• rozwijanie umiejętności rozumienia sytuacji osób poszukujących ochrony poza granicami swojego kraju pochodzenia
• kształtowanie postawy empatii i odwagi w niesieniu pomocy innym

SCENARIUSZ III: Jak budować empatię wobec uchodźców

Przebieg
1. Wprowadzenie: krótkie przedstawienie tematu, przypomnienie kontraktu z grupą.
Czas: 5 min. Materiały/warunki: zobacz wstęp do I scenariusza.
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Dopytaj, co uczestnicy najbardziej zapamiętali z poprzednich zajęć. Opowiedz o planie pracy
na tych zajęciach: będziemy zajmować się emocjami, które przeżywają ludzie w czasie procesu
stawania się uchodźcą, ale też będziemy poznawać emocje, doświadczenia i refleksje wolontariuszy pracujących z uchodźcami.
2. Ucieczka z domu – mini symulacja.
Czas ok 25 min. Materiały/warunki: karty rodziny i lista rzeczy (załącznik nr 4), długopisy.
Podziel grupy na 5 osobowe zespoły. Poinformuj, że na cele tego ćwiczenia, grupy od tej pory
stają się rodzinami. Rozdaj uczestnikom karty rodziny (załącznik nr 4, po jednej karcie na rodzinę)
i poproś, aby rodziny uzupełniły swoje dane (nazwisko, imiona, kto jest kim). Jeśli zdarzy się,
że grupa będzie mniejsza niż 5 osób, należy wykreślić brakujące osoby z karty. (czas ok 5 min).
Poproś uczniów, aby potraktowali swoje zadanie poważnie. Poinformuj, że uczestniczą w grze
symulacyjnej, która jest grą, ale nie jest zabawą. Jeśli obawiasz się, na ile uczestnicy lub uczestniczki poważnie potraktują to zadanie, możesz samodzielnie przygotować opisy rodzin i rozdać
uczestnikom i uczestniczkom wypełnione karty.

Następnie opowiedz grupom, aby usiadły i posłuchały historii (Czas ok 2 min):
„Wyobraźcie sobie, że Wasza rodzina mieszka w kraju, w którym do władzy dochodzi skrajnie
radykalne ugrupowanie polityczne. Przestają obowiązywać demokratyczne zasady w imię surowej moralności. Każdego dnia nasilają się represje i co raz więcej osób trafia do więzienia.
Jeśli jesteście rodzicami, to bardzo boicie się o przyszłość Waszych dzieci – wiecie już, że jeśli
nie będziecie współpracować z surowym reżimem, to Wasze dzieci ani nie wykształcą się, ani
nie znajdą pracy. Jeśli jesteście dziećmi, to boicie się – nie możecie wychodzić na plac zabaw
się pobawić, bo rodzice boją się o was. Jeśli jesteście nastolatkami, to boicie się o starzejących
się rodziców, ponieważ nie macie pewności, czy nie trafią do więzienia z byle jakiego powodu.
Pewnego dnia, decydujecie się na ucieczkę i macie tylko 5 minut na wybranie 10 najważniejszych
rzeczy, które zabierzecie ze sobą w podróż. Nie wiecie ani jak długo Wasza podróż będzie trwała, jak będziecie podróżować, ani do jakiego kraju traficie. Zapiszcie szybko 10 rzeczy, które będą
niezbędne w Waszej podróży”.

Następnie przejdź do 3–etapowego omówienia symulacji (czas ok 10–15 min). Ewaluacja symulacji jest bardzo ważnym elementem i nie można jej pominąć. Po kolei:
• EWALUACJA EMOCJI: Poproś uczestników, by opowiedzieli, jak się teraz czują. Dopytaj, jak im
było w poszczególnych etapach: kiedy stawali się rodziną, kiedy ich kraj się zmienił w dyktaturę, kiedy musieli opuścić swój kraj, wybrać kilka rzeczy i kiedy je stracili oraz kiedy dotarli do
granicy. Zapytaj, co poszczególne osoby czuły, jakie emocje się pojawiały. Daj czas uczestnikom na wypowiedzenie się.
• EWALUACJA DOŚWIADCZENIA: Porozmawiaj chwilę z uczestnikami na temat ich doświadczenia:
co myśleli o tej sytuacji, jakie refleksje przychodziły im do głowy. Następnie poproś uczestników, aby wyszli z ról – aby wszyscy na głos w tym samym czasie wstali i powiedzieli formułę:
„Nie jest… [i tu imię z gry] i mam na imię… [i tu swoje imię]”.
• EWALUACJA SYMULACJI Z META–POZIOMU: Zainicjuj dyskusję na temat tego, na ile taka sytuacja może zdarzyć się w rzeczywistości? Czy tak wygląda proces stawania się uchodźcą?
Jak wygląd sytuacja na granicy? Co uchodźcy najczęściej zabierają ze sobą w podróż, kiedy
opuszczają swój dom rodzinny?
Poinformuj uczestników, że będą mieli okazję znów posłuchać wolontariuszy, którzy pomagając
uchodźcom, poznali drogę, jaką oni przeszli, zanim trafili do bezpiecznych krajów.

SCENARIUSZ III: Jak budować empatię wobec uchodźców

Następnie rozdaj grupom załącznik nr 5 – lista rzeczy i daj ok 3 min na ich uzupełnienie. Poproś
rodziny, aby przeczytały, co wzięły. Następnie przejdź się po klasie/Sali i z każdej listy wykreśl
po 4–5 rzeczy, tłumacząc, że te rzeczy zostały stracone w trakcie podróży. Poinformuj rodziny, że po długiej wędrówce i długiej podróży kilkoma środkami transportu, dotarły do granicy
bezpiecznego państwa. Wszystkie rodziny przekroczyły granicę i weszły w procedurę nadania
statusu uchodźcy. (czas ok 5 min).
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3. Projekcja filmów.
Czas ok 10 min. Materiały/warunki: sprzęt do odtworzenia filmów (zaznacz wcześniej miejsca –
konkretny czas filmu – potrzebne do odtworzenia).
Odtwórz fragmenty filmów – do wyboru dwie możliwości:

HANIA

DRAGAN

a) cały wywiad z Hanią (12 min) lub

INGRID

Maggie

b) cały wywiadu z Draganem (6 min), fragment wywiadu z Ingrid (22:10–24.44 = ok 2,5 min)
i fragment wywiadu z Maggie (00:00–03:24 min) – łącznie ok 12 min

SCENARIUSZ III: Jak budować empatię wobec uchodźców

4. Analiza wywiadów i podsumowanie zajęć
Czas: 5 min.

14

Po zakończeniu projekcji, na forum, zadaj pytanie:
• Czego o procesie stawania się uchodźcą dowiadujemy się od [i tu w zależności od wybranego
filmu]: Hani / Dragana, Ingrid i Maggie?
• Co jest najbardziej poruszające w pracy z uchodźcami?
W podsumowaniu zajęć dopytaj uczniów, co dla nich oznacza empatia i jakie ma znaczenie
w niesieniu pomocy innym ludziom oraz jak można ją kształtować.

Wersja alternatywna scenariusza III:
Jeśli chcesz więcej czasu przeznaczyć na obejrzenie filmów, proponujemy następujący plan:
1. Wprowadzenie do tematu. Kontrakt. Ok 5 min.
2. Pełna prezentacja filmów – na trzecie zajęcia rekomendujemy filmy w następującej kolejności:
a. Wywiad z Hanią – cały (12 min)
b.Wywiad z Draganem – cały (6 min)
c. Wywiad z Ingrid – cały (6:50 min)
Łącznie: ok 25 min.
3. Analiza filmów w dwóch grupach oparciu o powyżej opisane pytania. Dyskusja zakończona
stworzeniem wspólnej definicji empatii. Łącznie ok 10 min.

SCENARIUSZ IV:
Jak zostać wolontariuszem
na rzecz uchodźców

To jedne z pierwszych słów wypowiedzianych w wywiadzie do projektu „Solidarność tu i teraz”, przez jedną z wolontariuszek. Piętnastu uczestników projektu odpowiedziało na to pytanie
swoimi słowami. Każdy z nich kierował się inną, ale w sumie podobną motywacją w niesieniu pomocy uchodźcom. Każdy z nich znalazł inne zaskakujące i szczęśliwe momenty w pracy
z uchodźcami.
A czego Ty chcesz doświadczyć? Czy jesteś gotowy, tak jak tysiące ludzi w Polsce, w Europie i na
świecie czerpać satysfakcję z niesienia pomocy ludziom, którzy musieli uciekać ze swoich krajów? Czy chcesz dołączyć do międzynarodowej, nieformalnej, empatycznej grupy mieszkańców
naszego globu, który niosą nam pokój?
Cele
• zwiększenie wiedzy na temat wolontariatu na rzecz uchodźców
• rozwijanie postawy świadomego angażowania się na rzecz innych, przede wszystkim uchodźców
Przebieg
1. Wprowadzenie: krótkie przedstawienie tematu, przypomnienie kontraktu z grupą.
Czas: 5 min. Materiały/warunki: zobacz wstęp do I scenariusza. Przypomnij treści poprzednich
trzech zajęć: kim jest uchodźca, czym jest stereotyp i jak budować empatię.
2. Projekcja filmów.
Czas ok 15 min. Materiały/warunki: sprzęt do odtworzenia filmów (zaznacz wcześniej miejsca –
konkretny czas filmu – potrzebne do odtworzenia).

SCENARIUSZ IV: Jak zostać wolontariuszem na rzecz uchodźców

Wprowadzenie do scenariusza
– Co dla Ciebie oznacza „Solidarność”?
– Pierwsze słowo, które przychodzi na myśl, to równość. […] Wszyscy są równi i mają te same
możliwości.
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Odtwórz fragmenty filmów, do wyboru:

EVGENY

LINDA

MANUEL
• cały wywiad z Evgenym (06:43 min), fragment wywiadu z Lindą (00:00–03:00) oraz fragment
wywiadu z Manuelem (00:00–04:00) = łącznie ok 15 min

SCENARIUSZ IV: Jak zostać wolontariuszem na rzecz uchodźców

Dennis
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VALERIA

• fragment wywiadu z Dennisem (00:00–08:06 min), fragment wywiadu a Valerią (00:00–05:46)
= łącznie ok 15 min.
3. Kim jest wolontariusz pomagający uchodźcom?
Czas: ok 10. Materiały/warunki: flipcharty w ilości grup, markery.
Praca w grupach około 4–5 osobowych. Uczestnicy tworzą profil wolontariusza, wzorując się na
obejrzanych filmach. Grupy rysują na flipcharcie dużego ludzika (może być w kształcie ludzika –
ciastka, jak z filmu Shrek, z dużą ilością przestrzeni do wypełnienia w środku) i zaznaczają na nim,
a następnie wypełniają treścią 5 obszarów:
• Głowa: co myśli wolontariusz pomagający uchodźcom?
• Serce: co czuje wolontariusz kiedy pomaga uchodźcom?
• Brzuch: jakie potrzeby własne wolontariusz zaspokaja poprzez pracę z uchodźcami?
• Ręce: co robi wolontariusz aby pomóc uchodźcom?
• Nogi: gdzie wolontariusz zgłasza się po wsparcie dla uchodźców?
W podsumowaniu grupy prezentują swoje ludziki i sprawdzają, na ile ich wyobrażenia na temat
wolontariusz pomagającym uchodźcom są wspólne/inne i dlaczego.

4. Moja praca z/na rzecz uchodźców.
Czas: ok 10 min. Materiały: wydrukowana tabelka dla każdego uczestnika (załącznik nr 6).
Co ja mogę zrobić, aby pomóc uchodźcom: pośrednio i bezpośrednio? Uczestnicy pracują z kartami planu pracy. Przykładowa tabelka (również w załączniku nr 6):
Co mogę zrobić na rzecz / z uchodźcami

Dziś

Raz w
miesiącu

Raz w
roku

Raz na 5
lat

Typ działania / aktywności
Jakie będą efekty dla uchodźcy/uchodźczyni/
uchodźców/uchodźczyń?
Jakie będą korzyści dla mnie?
Kto może mi pomóc? Do kogo mogę się
zgłosić? Z kim wspólnie mogę pomóc?
Jakie kroki chcę podjąć by zrealizować to
działanie?
To ćwiczenie można rozłożyć na kilka etapów pracy. Jeśli klasa/grupa ma już pomysł na działanie,
można go opisać tylko z użyciem pytań po lewej stronie. Jeśli grupa nie ma takiego pomysłu, to
należy przeznaczyć czas na opracowanie takiego pomysłu. Jeśli nie ma na to czasu, można zachęcić uczniów, aby każdy sam wypełnił tabelkę dla siebie i za jakiś czas (2 tyg., miesiąc) powrócić
do tematu i zapytać uczniów, jak idą ich postępy, co udało im się zrobić oraz czy potrzebują
jakiegoś wsparcia.

Podziękuje uczestnikom za udział we wszystkich 4 zajęciach. Zapytaj się o wrażenia z zajęć.
Dopytaj, którego wolontariusza najbardziej podziwiają, którego chcieliby naśladować. W podsumowaniu zajęć poza dopytaniem o odczucia i refleksje, można stworzyć listę dobrych praktyk
w pomaganiu uchodźcom.
Wersja alternatywna scenariusza IV:
Jeśli chcesz więcej czasu przeznaczyć na obejrzenie filmów, proponujemy następujący plan:
1. Wprowadzenie do tematu. Kontrakt. Ok 5 min.
2. Pełna prezentacja filmów – na drugie zajęcia rekomendujemy filmy w następującej kolejności:

MICHAŁ

WAEL

INGRID

a. Wywiad z Michałem – cały (09:44 min)
b.Wywiad z Waelem – cały (14:01 min), a jeśli był wcześniej, to wywiad z Dennisem – cały
(12 min)
c. Wywiad z Ingrid – cały (6:50), a jeśli był, to wywiad z Valerią (8:24) lub z Lindą (06:26).
Łącznie: ok 25 min.
3. Przeprowadź ćwiczenie „Moja praca z / na rzecz uchodźców”. Czas ok 10-15 min.
4. Podsumowanie całego cyklu.

SCENARIUSZ IV: Jak zostać wolontariuszem na rzecz uchodźców

4. Podsumowanie zajęć
Czas: 5 min.
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Lista załączników:
•
•
•
•
•
•

Załącznik nr 1 do scenariusza I: TEST wiedzy o uchodźcach
Załącznik nr 2 do scenariusza nr I: Podstawowe POJĘCIA oraz wyjaśnienie mitów
Załącznik nr 3 do scenariusza nr II: STEREOTYPY
Załącznik nr 4 do scenariusza nr III: KARTY RODZINY
Załącznik nr 5 do scenariusza nr III: Rzeczy rodziny
Załącznik nr 6 do scenariusz nr IV: Karta pracy na rzecz uchodźców.

Dodatek edukacyjny
– wskazówki i inspiracje do
przeprowadzenia zajęć
nt. uchodźców i wolontariatu
Top 5 gier symulacyjnych nt. uchodźstwa i procesów związanych z integracją uchodźców
• „Przejścia” – gra UNHCR do pobrania np. tu: www.smok.org.pl
• „Goście i gospodarze” – opisana w podręczniku „Edukacja międzykulturowa” Programu
Erazmus Plus, dostępna m.in. na stronie www.mlodziez.org.pl
• „Albatros” – opisana m.in. w scenariuszu z tematyki różnorodności społeczno-kulturowej na
stronie www.autonomia.org.pl
• „Derdianie” – opisana w podręczniku „Uczenie się międzykulturowe” Pakiet T-Kit Rady
Europy, dostępna m.in. na stronie www.hfhr.org.pl
• „Barnga” – gra ONZ, opisana m.in. na stronie www.docplayer.pl lub www.ptbg.org.pl
Top 5 portali nt. wiedzy o uchodźcach
• www.uchodźcy.info – portal wiedzy, kontaktów do organizacji i działań na rzecz uchodźców
• www.migracje.ceo.org.pl – wiedza oraz scenariusze zajęć o tematyce migracyjnej
• www.udsc.gov.pl – strona Urzędu ds. Cudzoziemców przy MSWiA
• www.unhcr.org/pl/ – Przedstawicielstwo Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców w Polsce
• www.pewresearch.org – statystyki nt. uchodźców na świecie
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Top 5 organizacji działających na rzecz uchodźców
• Polska Akcja Humanitarna www.pah.org.pl – polska organizacja pozarządowa niosąca
pomoc humanitarną uchodźcom i ofiarom kataklizmów na świecie
• Amnesty International Polska www.amnesty.org.pl – polski oddział międzynarodowej
organizacji walczącej o prawa człowieka na całym świecie oraz promującej edukację
o uchodźcach
• Save the Children www.savethechildren.org – brytyjska organizacja niedochodowa, niosąca
pomoc humanitarną przede wszystkim dzieciom-uchodźcom na świecie
• Fundacja Ocalenie www.ocalenie.org.pl – organizacja pozarządowa z Warszawy
pomagająca uchodźcom m.in. w sprawach prawnych, socjalnych, językowych
i psychologicznych
• Centrum Wspierania Imigrantów i Imigrantek www.cwii.org.pl – lokalna organizacja
pozarządowa z Gdańska, wspierająca uchodźców i imigrantów w Trójmieście

Top 5 książek o uchodźcach
• Zadie Smith „Białe zęby” (powieść; imigranci i uchodźcy w Wielkiej Brytanii, XX i XIX wiek)
• Chimamanda Ngozi Adichie „Amerykaana” (powieść, Nigeryjscy imigranci i uchodźcy
w Stanach Zjednoczonych, XX i XIX wiek)
• Jarosław Mikołajewski „Wielki przypływ” (reportaż na temat aktualnej sytuacji mieszkańców
włoskiej wyspy Lampedusa, obcujących z tragedią ludzi uciekających z krajów zagrożonych
wojną do Europy)
• Anuradha Bhattacharjee „Druga ojczyzna. Polskie dzieci tułacze w Indiach” (reportaż; historia
polskich dzieci uchodźczych z ZSRR przygarniętych przez hinduskiego maharadżę, od XIX do
XXI wieku)
• Marjane Satrapi „Persepolis” (komiks oraz powieść graficzna z elementami autobiografii
autorki, imigrantki z Iranu do Austrii)
Top 5 filmów fabularnych o losach uchodźców
• Ziemia Niczyja (No Man’s Land) reż. Danis Tanović, komedia, dramat, 2001
• Niewidoczni (Dirty Pretty Things), reż. Stephen Frears, Wielka Brytania, dramat, 2002
• Życie ukryte w słowach (La vida secreta de las palabras) – Isabel Coixet , Hiszpania, dramat
2005
• Wierny ogrodnik (Conatant Gardender) reż. Fernando Meirelles, dramat 2005
• Szczęśliwego Nowego Jorku, reż. Janusz Zaorski, Polska, komedia, dramat, 1997
Top 5 znanych uchodźców, których historie warto zapamiętać
• Fryderyk Chopin (kompozytor i pianista; uchodźca z Polski pod zaborami do Francji,
XIX wiek)
• Sergey Brin (współtwórca wraz z Larrym Pagem wyszukiwarki Google; uchodźca z ZSRR do
Stanów Zjednoczonych, XX wiek)
• Jezus Chrystus z Nazaretu (centralna postać chrześcijaństwa; uchodźca z Judei do Egiptu,
I wiek)
• Anna Frank (nastolatka, autorka dziennika z okupowanej Holandii; uchodźczyni z Niemiec
nazistowskich do Holandii, XX wiek)
• M.I.A (piosenkarka, uchodźczyni ze Sri Lanki do Wielkiej Brytanii, XXI wiek)
Top 5 dobrych praktyk w pracy wolontariuszy na rzecz /z uchodźcami
• Zbadaj realne potrzeby uchodźców: nie zakładaj, że wiesz lepiej, czego potrzebują.
• Zadbaj o swój własny komfort w pracy z uchodźcami: sprawdź, gdzie są Twoje granice
pomocy.
• Nie składaj obietnic bez pokrycia: osoby, które przeżyły traumę wojenną bądź migracyjną
potrzebują bezpieczeństwa i przewidywalności.
• Rozwijaj swoją kompetencję międzykulturową, czyli: a) zwiększaj wiedzę na temat kultury
pochodzenia uchodźców oraz na temat procesów na styku kultur, b) ćwicz umiejętności
komunikacji międzykulturowej, c) buduj swoją inteligencję kulturową polegającą na
trafnym rozpoznawaniu zjawisk między społeczeństwem przyjmującym a grupami
mniejszościowymi.
• Pamiętaj, że dobre intencje to dopiero początek: rozwijaj swoją wiedzę na temat aktualnej
sytuacji uchodźców w Polsce i na świecie.
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