
 

 

 
Szkolenie dla trenerów i trenerek 

Projekt STAR – Stand Together Against Racism 
 

RAPORT 
 
 
Szkolenie dla trenerów i trenerek odbyło się w dniach: 12 – 14 października 2018 i 22 – 24 
października 2018. W szkoleniu udział wzięło 15 osób oraz dwie osoby prowadzące. Osoby 
biorące udział w szkoleniu reprezentowały szkoły oraz organizacje pozarządowe.  
 
Celem szkolenia było zwiększenie 
kompetencji osób pracujących z 
młodzieżą w zakresie edukacji 
pozaformalnej związanej z 
przeciwdziałaniem rasizmowi, w tym 
niewidzialnemu rasizmowi oraz 
przygotowanie osób do pracy z 
młodzieżą w szkołach w powiecie 
głogowskim w ww. problematyce. 
 
Tematyka szkolenia obejmowała 
następujące zagadnienia: 
- definicje: rasizm, dyskryminacja, niewidzialny rasizm, prawa człowieka, tożsamość 
- sposoby reagowania na sytuacje związane z rasizmem i dyskryminacją 
- cele i metody edukacji antydyskryminacyjnej 
- dynamika grupy 
- radzenie sobie z sytuacjami trudnymi w pracy edukacyjnej 
- etyka pracy trenera / trenerki 
- przygotowanie i opracowanie scenariuszy zajęć warsztatowych dla młodzieży 
 
 



 

 

 
 
Program szkolenia 
 
CZĘŚĆ 1 
 
12 października 
 
9:30 Wzajemne poznanie się i zbudowanie grupy 
11:00 Przerwa 
11:30 Przedstawienie celów szkolenia oraz oczekiwania uczestników i uczestniczek oraz 
prezentacja projektu STAR 
13:00 Obiad 
14:00 Fragmenty mojej tożsamości – ćwiczenie i omówienie ćwiczenia 
15:30 Przerwa 
16:00 Kim jestem – praca w grupach (tożsamość) 
17:30 Zakończenie 
19:00 Kolacja (dla chętnych) 
 
13 października 
 
9:30 Definicje – wprowadzenie 
11:00 Przerwa 
11:30 Czym są mikroagresje? – krótkie wprowadzenie i historie przypadków 
13:00 Obiad 
14:00 Ćwiczenie symulacyjne dot. zjawiska rasizmu i niewidzialnego rasizmu (wraz z 
omówieniem) 
18:00 Zakończenie 
19:00 Kolacja (dla chętnych) 
 
14 października 
 
9:30 Jak reagować w sytuacji rasizmu i dyskryminacji? – rola świadka i osoby 
pokrzywdzonej 



 

 

11:00 Przerwa 
11:30 Jak reagować w sytuacji rasizmu i dyskryminacji? – rola świadka i osoby 
pokrzywdzonej – cd. 
13:00 Obiad 
14:00 Prezentacja działań mających na celu przeciwdziałanie rasizmowi i dyskryminacji  
16:00 Zakończenie szkolenia 
 
CZEŚĆ 2 
 
22 października 
 
9:30 Krótkie powtórzenie i przypomnienie sobie treści z poprzedniej części szkolenia 
11:00 Przerwa 
11:30 Edukacja antydyskryminacyjna – założenia i treści (wprowadzenie) 
13:00 Obiad 
14:00 Trenerskie ABC 
15:30 Przerwa 
16:00 Trenerskie ABC – cd. 
17:30 Zakończenie 
 
23 października 
 
9:30 Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami podczas warsztatów – ćwiczenia 
11:00 Przerwa 
11:30 Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami podczas warsztatów – ćwiczenia (cd.) 
13:00 Obiad 
14:00 Opracowanie scenariuszy zajęć w szkołach (praca w grupach) 
15:30 Przerwa 
16:00 Opracowanie scenariuszy zajęć w szkołach (praca w grupach) – cd. 
17:30  Zakończenie 
 
24 października 
 
9:30 Omówienie scenariuszy przygotowanych przez uczestników / uczestniczki 



 

 

11:00 Przerwa 
 
11:30 Otwarta przestrzeń – wątpliwości oraz potrzeby szkoleniowe uczestników / 
uczestniczek 
13:00 Obiad 
14:00 Ewaluacja szkolenia i ustalenie terminów spotkań 
16:00 Zakończenie szkolenia 
 
Scenariusz zajęć do zrealizowania w szkołach opracowany podczas szkolenia 
 

1. Przedstawienie się, przedstawienie celów warsztatów oraz krótka informacja na temat 
projektu STAR 

2. Omówienie pojęć: dyskryminacja, niewidzialny rasizm, tożsamość – ćwiczenie: Po 
której stronie stoisz? 

3. Praca z historiami przypadków: przypadki opisują sytuacje dyskryminacji oraz 
rasizmu; uczestnicy je identyfikują oraz odnoszą je do własnych sytuacji życiowych 
(opcjonalnie: ćwiczenie Przybysz z innej planety) 

4. Film: W naszej szkole nie ma dyskryminacji oraz dyskusja dot. przedstawionych w 
filmie przypadków dyskryminacji  

5. Jak reagować na sytuacje dyskryminacji i przemocy? – ćwiczenie: Co zrobię w danej 
sytuacji? 

6. Podsumowanie warsztatu oraz ewaluacja 
 
Program warsztatów będzie szczegółowo opracowany podczas spotkań trenerów i trenerek 
przed rozpoczęciem zajęć w szkołach. 



 

 

 
Ewaluacja szkolenia 
 
Uczestnicy i uczestniczki bardzo pozytywnie ocenili szkolenie. Wyniki ewaluacji przedstawiają 
się następująco: 
 
- Uczestnicy i uczestniczki zwracali uwagę na to, iż poznali i zrozumieli pojęcia dotyczące 
tematyki szkolenia, w szczególności pojęcia rasizmu i niewidzialnego rasizmu.  
- Oprócz definicji, dla wielu osób przećwiczenie umiejętności trenerskich i procesu 
zarządzania grupą było największą lekcja, która otrzymały podczas szkolenia. Wynika to  
 
głównie z faktu, iż część osób 
nie miało wcześniej wielu 
doświadczeń trenerskich. 
Najistotniejsze było 
przećwiczenie sytuacji radzenia 
sobie w sytuacjach trudnych. 
- Wiele osób docenia fakt, iż na 
szkoleniu panowała bardzo 
otwarta i pełna szacunku 
atmosfera. Choć czasem nie 
osoby nie zgadzały się ze sobą, 
zdanie innych było szanowane i 
wysłuchane.  
- Uczestnicy i uczestniczki 
nauczyli się różnych metod i 
strategii reagowania na rasizm, 
dyskryminacje i mowę 
nienawiści. 
- Wskazywano również na to, iż 
szkolenie było bardzo twórcze. 
Proces tworzenia scenariuszy był bardzo pracochłonny, ale osoby biorące udział w szkoleniu 
wyraziły swoje zadowolenie z rezultatów tej pracy.  



 

 

- Dla wielu osób fakt, iż istnieje wiele działań i praktyk dot. przeciwdziałania dyskryminacji i 
mowie nienawiści był czymś bardzo nowym i odkrywczym. 
- Wiele osób wskazywało na wzrost motywacji w podejmowaniu przyszłych działań 
edukacyjnych związanych z przeciwdziałaniem rasizmowi, dyskryminacji i mowie nienawiści.  
- Dla wielu osób szkolenie stworzyło możliwość poznanie siebie samych oraz własnych 
postaw i ograniczeń.  
 

 
 
Materiały:  
Sytuacje wykorzystane do dyskusji: jak reagować?  
 
Grupa 1 

1. 1 marca na cmentarzu żydowskim znajdującym się przy ulicy Żwirki i Wigury 
funkcjonariusze policji zatrzymali na gorącym uczynku 48-letniego mieszkańca miasta, 
który rozbił 13 kamieni nagrobnych. Mężczyźnie postawiono zarzut znieważenia miejsca 
spoczynku zmarłych. 

 
2. 9 sierpnia w pobliżu ruin zamku leżącego w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej dwóch 

mężczyzn zaatakowało grupę młodzieży z Niemiec oraz Francji. Napastnicy 



 

 

wykrzykiwali pod ich adresem: „Heil Hitler”, „Deutsche Raus”, „Polska dla Polaków” i 
„White Power”.  
 

3. Żydzi byli traktowani jak Polacy. Od nich zależało jakimi Polakami chcieli być. Byli 
znienawidzonymi. Sami jednak na to zapracowali... (wypowiedź polityka podczas 
rozmowy w TV) 
 

4. „Kobiety nie mogą być inteligentne - dba o to mechanizm Ewolucji Naturalnej. 
Inteligentna istota nie wytrzymałaby przebywania dłużej niż godzinę dziennie z 
paplającym dzieckiem! Dlatego właśnie (i nie tylko dlatego) mężczyźni nie lubią wiązać 
się z kobietami inteligentnymi: instynktownie chcą, by ich dzieci miały dobrą opiekę”. 
(wpis na Facebooku) 

 
5. 1 sierpnia, w rocznicę wybuchu powstania warszawskiego, przez centrum stolicy 

przeszła manifestacja zorganizowana przez Obóz Narodowo-Radykalny, podczas której 
jej uczestnicy eksponowali transparenty z krzyżem celtyckim – symbolem supremacji 
„białej rasy”.  
 

6. „Ale pedalskie ubranie” – (kolega do kolegi w szkole) 
 

7. Ciemnoskórej Oli Szwed, znanej z serialu „Rodzina zastępcza", kilka tygodni temu 
w Warszawie starsza pani splunęła pod nogi. 
 

8. O Baracku Obamie: pierwszy tak „elokwentny, inteligentny, zadbany i przystojny 
Afroamerykanin w życiu publicznym”. 

 
9. Moja nauczycielka od polskiego to świnia – znów nie pozwoliła mi poprawiać 

sprawdzianu. (post osoby prywatnej na Facebooku) 
 

10. Badania amerykańskie pokazują, że homoseksualiści częściej chorują na choroby 
psychiczne oraz choroby przenoszone drogą płciową niż heteroseksualiści. To wszystko 
z powodu tego, iż bardzo często zmieniają partnerów seksualnych i prowadzą bardzo 
rozwiązłe życie seksualne. (wpis na blogu) 
 

11. Zdanie dotyczące romskiej kobiety: „schludnie się ubrała”.  
 

12. Pracownikowi - starszej kobiecie i przy tym osobie niepełnosprawnej nie proponuje się 
szkoleń mających na celu podniesienie kwalifikacji, ponieważ jej szef woli „inwestować” 
w młodych, w pełni sprawnych pracowników – mężczyzn. Przy innej okazji, kobieta ta 
zostaje wykluczona, ponieważ nie jest w stanie uczestniczyć w spotkaniach zespołu, 
które odbywają się w miejscu niedostępnym dla niej ze względu na jej 
niepełnosprawność 
 

 
Grupa 2 

 
1. „Przeciętna kobieta nie interesuje się polityką. Chodzi o to, by głosowali tylko ci, co się 

znają na polityce” – wypowiedź polityka w telewizji 
 

2. “Spójrzcie, jaka z tej Oli grzeczna dziewczynka, chociaż nie chodzi na religię” 
 



 

 

3. Kupując kebaba osiedlasz Araba. (napis na murze) 
 

4. Spotkanie w szkole z osobą reprezentującą organizację LGBT – gejem, który opowiada 
młodzieży o problemach, jakich doświadczają znane mu pary jednopłciowe, np. ze 
strony homofobicznych sąsiadów. Słysząc to, jeden z nauczycieli zwraca się do niego: 
“O, ja nie miałbym nic przeciwko, aby Pan był moim sąsiadem”. 
 

5. Para lesbijek, robią ze swoimi dziećmi zakupy w sklepie spożywczym. Nagle ktoś 
podchodzi do nich i pyta: „Kto jest prawdziwą mamą tych dzieci?” 
 

6. Nienawidzę ich za to, że robią interes na Holocauście (Holocaust industry), uważają, że 
tylko oni byli prześladowani podczas II wojny, że fałszują historię i próbują zwalić całą 
winę za Zagładę na Polaków.  
 

7. Odmówienie przez cukiernika upieczenia tortu z hasłem wspierającym osoby LGBT. 
 

8. Syf i malaria powiedziałem deportacja albo kula w łeb. Ta różnica kulturowa wynosi 
1400 lat, asymilacja nigdy nie nastąpi. (...) Nie potrzeba nam niemoralnych zombie, 
mamy swoich pod dostatkiem. (o Muzułmanach) 
 

9. Jesteś kobietą czy mężczyzną? (pytanie do osoby podczas rozmowy w pubie) 
 

10. „Cztery miliony ludzi straciły pracę. To były cztery miliony czarnuchów. A teraz mamy 
20 milionów bezrobotnych Europejczyków, którzy są czarnuchami Europy. Tak, 20 
milionów młodych ludzi jest traktowanych jak czarnuchy.” 
 

11. Pani Rashdi jest młodą, wykształconą muzułmanką. Ubiega się o pracę w Urzędzie 
Gminy w L. na stanowisku konsultantki ds. turystyki i funduszy unijnych. Spełnia 
wszystkie wymogi: ma dyplom wyższej szkoły turystycznej w mieście wojewódzkim, 
ukończone kursy z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych w turystyce, dobrze zna 
język angielski i francuski. Z łatwością przechodzi wstępny etap rekrutacji i zostaje 
zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną, na którą przychodzi ubrana w hijab. 
Kierowniczka informuje ją, że jest najlepszą kandydatką na stanowisko konsultantki, 
jednak będzie musiała dostosować się do urzędowego stylu ubioru i zrezygnować z 
nakrycia głowy chustą. Zgodnie bowiem z wewnętrznym zarządzeniem wójta gminu, 
strój urzędników i urzędniczek został bardzo precyzyjnie określony, a jeden z punktów 
tego zarządzenia stanowi o zakazie noszenia okryć na głowie. Jednocześnie, w urzędzie 
gminy nie obowiązuje żadne zarządzenie odnośnie obecności symboli religijnych 
noszonych przez urzędników. 
 

12. „Każdy ma prawo uprawiać dowolne ćwiczenie fizyczne i urządzać dowolne zawody. 
Można się tylko cieszyć, że inwalidzi też organizują zawody. Ze sportem nie ma to 
jednak wiele wspólnego - równie dobrze można by organizować zawody w szachy dla 
debili lub turnieje brydżowe dla ludzi z zespołem Downa.” 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 


