
Warsztaty antydyskryminacyjne dla 
uczniów i uczennic – uczestników 
kursu internetowego 
Nienawiść. Jestem Przeciw!



NASZE CELENASZE CELE

1) Co to jest różnorodność i co się z nią wiąże.

2) Jak działają stereotypy i uprzedzenia.

3) My i oni.



TOŻSAMOŚĆTOŻSAMOŚĆ



TOŻSAMOŚĆTOŻSAMOŚĆ

Odpowiedź, na pytania:

KIM JESTEM?

DO JAKICH GRUP PRZYNALEŻĘ?



STEREOTYPY, UPRZEDZENIA, STEREOTYPY, UPRZEDZENIA, 
DYSKRYMINACJADYSKRYMINACJA



STEREOTYPSTEREOTYP

Termin „stereotyp” pochodzi z języka greckiego (stereo – twardy, 
stężały; typos – wzorzec, odcisk). 

Stereotyp to tendencja do uproszczonego i nieprawdziwego 
spostrzegania grup ludzi. 

Często ludzie po usłyszeniu czyjejś opinii, przyjmują ją jako swoją 
bez sprawdzenia. 

Stereotypy ułatwiają życie, gdyż nie wymagają samodzielnego 
myślenia. Upraszczają życie i pozwalają na dobre samopoczucie.

Dzięki stereotypom można utwierdzić się w przekonaniu, że jest się 
mądrzejszym od innych ludzi.

Stereotypy sprzyjają powstawaniu nietolerancyjnych postaw.



CECHY STEREOTYPÓWCECHY STEREOTYPÓW

 trwałe, trudne do zmiany, sztywne
uproszczone, często niezgodne z rzeczywistością
uogólnione, generalizujące
dziedziczone kulturowo
automatycznie wzbudzane 
nieweryfikowalne doświadczalnie 
    (wyjątki tylko potwierdzają regułę)
oporne na niezgodne z nim informacje
wyrażany w słowach i pozasłownie (mimika, gesty itp.)



Znacie osoby, które przełamują 
stereotypy?



DYSKRYMINACJADYSKRYMINACJA

Nieusprawiedliwione, negatywne lub 
krzywdzące działanie skierowane 
przeciwko członkowi danej grupy, 
wyłącznie dlatego, że do niej należy.

Traktowanie danej osoby mniej 
przychylnie, niż inną w 
porównywalnej sytuacji ze względu na 
jakąś cechę (np. płeć, orientacja 
psychoseksualna, wiek, 
niepełnosprawność, religia lub 
przekonania czy pochodzenie etniczne 
lub rasowe).



RODZAJE DYSKRYMINACJIRODZAJE DYSKRYMINACJI

• RASIZM - dyskryminacja ze względu na rasę (kolor skóry), narodowość np. 
przeciw ciemnoskórym piłkarzom, Polakom, Polkom w Wielkiej Brytanii

• KSENOFOBIA - dyskryminacja ze względu na pochodzenie i narodowość

• ANTYSEMITYZM - uprzedzenie względem osób pochodzenia żydowskiego

• ROMOFOBIA (ANTYCYGANIZM) - dyskryminacja ze względu na 
pochodzenie romskie

• AGEIZM – od ang. age - wiek, dyskryminacja ze względu na wiek, dotyczy 
zarówno osób starszych np. zakładanie z góry w pracy, że ktoś nie umie korzystać z 
komputera, ale też zakładanie, że osoby młode nie mają nic do powiedzenia 



RODZAJE DYSKRYMINACJIRODZAJE DYSKRYMINACJI

• ABLEIZM - od ang. będący w stanie coś zrobić, a person with 
disability – osoba z niepełnosprawnością, dyskryminacja ze 
względu na niepełnosprawność

 
• ATRAKCJONIZM - dyskryminacja ze względu na wygląd          

zewnętrzny

• SIZEIZM- od ang. size – rozmiar, dyskryminacja ze względu na 
wygląd zewnętrzny - wagę

• SEKSIZM – od ang. sex- płeć, dyskryminacja ze względu na płeć. 
Dotyka obu płci np. komentowanie wyglądu kobiet, naśmiewanie 
się z mężczyzn studiujących pedagogię, niższe pensje kobiet



RODZAJE DYSKRYMINACJIRODZAJE DYSKRYMINACJI

• MIZOGINIA - dyskryminacja ze względu na płeć (dotyczy kobiet)

• ISLAMOFOBIA - dyskryminacja muzułmanów/ek

• HOMOFOBIA - dyskryminacja ze względu na orientację             
seksualną 

• TRANSFOBIA - dyskryminacja ze względu na dokonanie zmiany, 
korekty płci

• KLASIZM – dyskryminacja ze względu na status materialny np. 
ubóstwo

   



DOBRE PRAKTYKIDOBRE PRAKTYKI



SPOSOBY PRZECIWDZIAŁANIA SPOSOBY PRZECIWDZIAŁANIA 
DYSKRYMINACJIDYSKRYMINACJI

dopytywanie

wyrażanie własnego zdania

argumentowanie

dystansowanie się

kroki prawne

humor, ironia, sarkazm

brak reakcji

realizacja działań wyrównawczych



ODPOWIEDŹ UFOODPOWIEDŹ UFO

    FAKT

   

    UCZUCIE

    OCZEKIWANIA



ROZSZERZONE UFOROZSZERZONE UFO

    FAKT

   

    UCZUCIE

    KONSEKWENCJE

    OCZEKIWANIA



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘDZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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