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Uchodźcy – Kraina Niewidzialnych - Scenariusz warsztatu.  

Podczas warsztatów młodzi ludzie zdobędą wiedzę i wyrobią 
sobie zdanie na temat osób zmuszonych do ucieczki z powodu 
konfliktu lub katastrofy, wcielając się w role takich osób. 

 TAGI 

Warsztat, uchodźcy 

Przedział wiekowy: 14–18 lat          czas: 1.5–2 godziny 

Streszczenie 

Prawa człowieka i swoboda poruszania się traktowane są w „zaawansowanych” społeczeństwach jako 
pewnik. Jednakże w wielu regionach świata prawa te nie są tak samo respektowane, a ludzie zmuszeni są do 
opuszczania domów i pozostawienia całego  dobytku. 

Opinia publiczna jest podzielona – jedni uważają, że Europa powinna przyjąć osoby wysiedlone, inni 
sprzeciwiają się tak znacznemu napływowi, jeszcze inni pozostają na ten problem obojętni. Podczas zajęć 
młodzi ludzie przyjrzą się „kryzysowi migracyjnemu” w celu wywołania empatii z osobami uciekającymi 
przed konfliktami i katastrofami, które przecież, jak każdy z nas, chcą decydować o własnym losie i żyć w 
pokoju. Dzięki wykorzystaniu filmików, zdjęć i odgrywaniu scenek młodzi ludzie będą mieć możliwość 
zyskania lepszego zrozumienia problemu, który dotyka tak wielu ludzi w różnych częściach świata.  

 

Cele zajęć:  
 

• Pomoc w rozwijaniu innej narracji na temat osób 
wysiedlonych, ubiegających się o azyl i uchodźców 
oraz uchodźczyń na całym świecie. 

• Lesze zrozumienie przez młodych ludzi 
systemowych nierówności we współczesnym 
świecie. 

• Zrozumienie procesów migracyjnych na przestrzeni 
dziejów i w różnych częściach świata. 

• Promocja kultury włączenia społecznego, 
dobrobytu i solidarności na poziomie lokalnym i 
globalnym. 

•  

Rezultaty:  

• Uczestnicy/czki warsztatów są empatyczni 
względem osób zmuszonych do ucieczki.  

• Uczestnicy/czki rozwijają zdolności 
krytycznego myślenia względem przekazów 
medialnych.  

• Uczestnicy/czki warsztatów są zdolni do 
podejmowania aktywnych działań na rzecz 
działań antydyskryminacyjnych.  

 

Potrzebne materiały: 

Flipchart, markery / długopisy do pisania na flipcharcie i do robienia notatek, do 120 kartek A5, komputer, 
rzutnik. 

Prezentacja PowerPoint: „Uchodźcy i uchodźczynie. Kraina niewidzialnych. Prezentacja i scenariusz”. 
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Przed warsztatem   

Przygotowując się do warsztatów, przeczytaj materiał „Uchodźcy. Kraina Niewidzialnych. Wstęp”, aby 
dowiedzieć się więcej na temat sytuacji osób zmuszonych do opuszczenia domów na skutek konfliktu lub 
katastrofy. W materiale podkreślony jest fakt, iż najbogatsze kraje świata przyjmują znacznie mniej 
uchodźców niż niektóre uboższe kraje. Pada tam także pytanie, czy zamożne kraje powinny podejmować 
więcej działań pomocowych. 

Przygotuj uczestników i uczestniczki do warsztatów    

Możesz zgłębić temat uchodźców z młodymi ludźmi, wykorzystując materiały dostępne na stronie SFYouth. 
W sekcjach „Uchodźcy” i „Pomoc Humanitarna” dostępne są zajęcia z twórczego myślenia, warsztaty i quizy. 
Możesz także od razu przeprowadzić poniższe ćwiczenia oraz zachęcić młodzież do przeczytania więcej na 
ten temat po zajęciach. 

1. Prezentacja i dyskusja (1 godzina) 

Pokaz uczestnikom i uczestniczkom prezentację „Uchodźcy i uchodźczynie. Kraina niewidzialnych. 
Prezentacja i scenariusz”. Scenariusz znajduje się w części przeznaczonej na notatki. Notatki zawierają 
również filmiki i pomysły na krótkie ćwiczenia. Poniższa tabela zawiera dodatkowe informacje na podstawie 
prezentacji.  

SLAJD 2 

Ludzie zmuszeni 
do ucieczki: 

Główne pojęcia 

Wojna i migracje to gorące tematy zarówno w mediach, jak i w dyskursie politycznym. 
Ten slajd pokazuje kluczowe pojęcia używane w różnych znaczeniach i kontekstach w 
zależności od perspektywy mówiącego. 

• Czy brakuje jakiegoś pojęcia i chciałbyś je dodać? Jakie to pojęcie i dlaczego? 
• Czy możesz podać przykłady użycia tych pojęć przez dziennikarzy i polityków w  

programach informacyjnych?  

 

 

SLAJD 3 

 

Granice na 
przestrzeni 
dziejów… 

Ten film pokazuje, jak granice zmieniały się w ciągu ostatniego tysiąclecia. Być może 
uczestnicy znają ten temat z lekcji historii. Pokaż grupie film:   
https://www.youtube.com/watch?v=OmMcmEpfb0M.  

Ćwiczenie 

Powiedz swojej grupie, że na lekcjach historii często uczymy się o obcych krajach, 
królach, datach bitew i ważnych wydarzeniach. Jakie jednak, poza bitwami, królestwami 
i datami, były konsekwencje zmian granic dla mieszkańców i mieszkanek kontynentu 
europejskiego? 

Poproś uczestników i uczestniczki o napisanie na kartce trzech pomysłów i zapisz kilka z 
nich na tablicy.  Mogą to być: niewolnictwo, narzucona religia, głód, odmienne prawo i 
uprawnienia, nowe języki. 

• Czy są jakieś analogie do współczesności? 
SLAJD 4 

 

…oraz dziś 

Współczesne wojny są przyczyną największej fali przesiedleń od czasu II wojny 
światowej. Niektóre konflikty, jak te w Afganistanie i Iraku, trwają latami, inne 
rozpoczęły się po Arabskiej Wiośnie 2011 roku, a jeszcze inne, jak te w Burkina Faso i 
Republice Środkowoafrykańskiej, wybuchają w wyniku ucisku i ogromnych nierówności.  

https://www.youtube.com/watch?v=OmMcmEpfb0M
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Pokaż film zrealizowany na Światowy Dzień Uchodźcy. W tym dniu UNHCR opublikował 
swoją pierwszą analizę globalnych ruchów uchodźczych. Aby ułatwić lekturę 68-
stronicowego raportu IRIN podsumował jego główne wnioski w 90-sekundowym filmiku: 
https://www.youtube.com/watch?v=8pjiT4hPNOc (1’45’’). 

Ćwiczenie 

W roku 2015 co 60 sekund 24 osoby zmuszone były opuścić swoje domy i stawały się 
uchodźcami.* 

Ile trwa 60 sekund? Wykonaj z grupą krótkie doświadczenie. Poproś młodych ludzi, aby 
przez minutę siedzieli z zamkniętymi oczami. Kiedy uznają, że minuta minęła, mogą 
podnieść rękę i otworzyć oczy. 

Czas jest subiektywny, a każdy człowiek inaczej odczuwa jego upływ w danym okresie. 
Prawdopodobnie młodzi ludzie nie podniosą rąk w tej samej chwili. Jednak dane są 
twarde, co oznacza, że mimo różnic w naszej percepcji co minutę 24 osoby opuszczają 
swoje domy. Zachęć uczestników i uczestniczki do refleksji i podzielenia się tym, co 
czują, kiedy słyszą te dane. 

*Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców: Global Trends report, 20 
czerwca 2016. 

 

SLAJD 5 

Co to znaczy być 
uchodźcą? 

Pokaż film ‘What does it mean to be a refugee?’ Benedetty Berti i Evelien Borgman, 
zrobiony podczas wydarzenia TED EX: https://www.youtube.com/watch?v=25bwiSikRsI 
(5’43’’). 

Podyskutuj z młodymi ludźmi na temat ich pojmowania uchodźców, imigrantów oraz 
uchodźców wewnętrznych, przywołując lokalne przykłady.  

Definicje wszystkich tych pojęć znajdziesz na stronie Future Youth Schools Forum: 
http://fys-forums.eu/en/fys-toolkit/glossary.  

SLAJD 6 

 

To zdjęcie pokazuje grupę uchodźców przekraczających granicę macedońsko-serbską w 
zimnie i deszczu. 

Każdego dnia w 2015 r. ok. 8 tysięcy zmierzających do Europy uchodźców i imigrantów 
wkraczało do Serbii (dane z listopada 2015). Wjeżdżali z Macedonii przez Preševo na 
południu kraju, a opuszczali kraj przez Šid na północnym zachodzie, kierując się do 
Chorwacji. Przemieszczali się autobusami lub pociągami zapewnionymi przez serbski 
rząd. Mieli 72 godziny na przemierzenie kraju. Większość uciekała z Syrii lub innych 
terenów objętych wojną albo przed ubóstwem. Mieli za sobą długą podróż i byli 
ofiarami nadużyć i grup przestępczych. 

Oxfam działa w Serbii, budując wzdłuż trasy uchodźców punkty dostępu do wody, 
latryny i prysznice. Rozdaje również zestawy podstawowych artykułów higienicznych 
oraz udziela informacji i doradza podróżującym. 

• Co sądzisz na temat krajobrazu widniejącego na fotografii? 

• Czy w takich warunkach idzie się łatwo czy trudno? 
• Jakiego sprzętu potrzebowałbyś idąc wśród tych osób? 
• Gdzie zatrzymałbyś się, żeby skorzystać z toalety, jeść, spać? 

https://www.youtube.com/watch?v=8pjiT4hPNOc
https://www.youtube.com/watch?v=25bwiSikRsI
http://fys-forums.eu/en/fys-toolkit/glossary
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Wykorzystaj ten slajd ponownie, aby przeprowadzić ćwiczenie 2 „Walizka 
uchodźcy/ucodźczyni”. 

 

SLAJD 7 

 

Kilka faktów: 
najbogatsze 

kraje najmniej 
gościnne 

Sześć najbogatszych krajów/terytoriów świata – USA, Chiny, Japonia, Niemcy, Wielka 
Brytania i Francja – przyjmuje 8,8% uchodźców. Posiadają one 56,6% światowych 
bogactw (mierzonych jako skumulowany globalny PKB). 

Sześć krajów/terytoriów najbardziej otwartych na uchodźców to Jordania, Turcja, 
Okupowane Terytoria Palestyńskie, Pakistan, Liban i RPA. Przyjmują one 50,02% 
wszystkich uchodźców. Posiadają 1,9% światowych bogactw. 

Interaktywny przegląd można znaleźć na stronie internetowej w ramach portalu lucify.com 

zawierającego wizualizacje danych: http://www.lucify.com/the-flow-towards-europe/. 

SLAJD 8 

 

Migracje na 
świecie 

Ćwiczenie 

Slajd zawiera link do Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji, głównej agencji ONZ 
współpracującej z partnerami rządowymi, międzyrządowymi i pozarządowymi w 
dziedzinie migracji. 

Kliknij link https://www.iom.int/world-migration i wybierz, czy chcesz uzyskać 

informację o migrantach opuszczających kraj (emigrantach) czy wjeżdżających do niego 

(imigrantach). Następnie kliknij wybrany kraj i zobacz procesy migracyjne z nim 

związane. Kraje, z których uchodźcy nie wyjeżdżają ani do nich nie przyjeżdżają, będą 

zaznaczone bledszym kolorem. Najedź na kraj lub skupisko migrantów, aby zobaczyć 

dane. Każde kółko symbolizuje skupisko do 20 tysięcy migrantów. 

Użyj interaktywnej mapy, aby przekazać młodym ludziom lepsze rozumienie ciągłego 
ruchu, w jakim znajdują się uchodźcy. 

• Jakie są główne powody, dla których Europejczycy przenoszą się do innych 
krajów? 

• Czy każdy paszport ma tę samą wartość? (W większości rozwijających się krajów 
nawet uzyskanie wizy turystycznej może trwać miesiącami, a większość 
wniosków spotyka się z odmową.) 

Więcej informacji i spostrzeżeń na temat paszportów i ich względności: 

https://passportindex.org/index.php. 

 

SLAJD 9 

 

Banksy mówi 

Banksy to światowej sławy artysta uliczny mocno zaangażowany w kwestię uchodźców. 

[Więcej zdjęć i informacji: http://www.banksy.co.uk/menu.asp lub 

https://en.wikipedia.org/wiki/Banksy]  

• Jaka jest rola sztuki we współczesnych społeczeństwach? 
• Jak sztuka może wspierać „Niewidzialnych”? 
• Czy możesz podać przykład innego artysty demaskującego niesprawiedliwość 

lub wspierającego włączenie społeczne? (Np. Guernica Picassa). 
 

Bardzo pozytywny przykład sztuki na rzecz społeczności dostępny jest na stronie UNHCR. 
Jest to informacja o afgańskich uchodźcach w irańskim mieście Shiraz, którzy wraz z 
irańskimi sąsiadami wspólnie posprzątali swoją dzielnicę, i namalowali na ścianach 

http://www.lucify.com/the-flow-towards-europe/
https://www.iom.int/world-migration
https://www.iom.int/world-migration
https://www.iom.int/world-migration
https://passportindex.org/index.php
http://www.banksy.co.uk/menu.asp
https://en.wikipedia.org/wiki/Banksy
https://en.wikipedia.org/wiki/Guernica_(Picasso)
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murale. 

http://www.unhcr.org/news/latest/2016/7/578df27d4/refugees-transform-walls-
works-art.html.  

SLAJD 10 

 

Poznawaj 
prawdziwe 

historie 

‘i am a migrant’ to kampania i platforma prowadzona przez #UN4RefugeesMigrants. ‘i 
am a migrant’ to miejsce na osobiste historie imigrantów i imigrantek zmagających się z 
antyimigranckimi stereotypami i mową nienawiści w polityce i społeczeństwie. Strona 
pozwala imigrantom i imigrantkom opowiedzieć własne historie – na stronie 
internetowej, w mediach społecznościowych i wielu innych miejscach na całym świecie. 
Razem chcą pokazać, że imigracja ma ludzką twarz. Imigracja to różnorodność. 

Interesują nas historie wszystkich imigrantów i imigrantek oraz osób zmuszonych do 
opuszczenia ojczyzny niezależnie od tego, czy są z dala od domu od czterdziestu lat czy 
czterdziestu dni. Potrzebne jest Twoje wsparcie! Weź udział w kampanii i pomóż nam 
udostępniać osobiste historie imigrantów i imigrantek: 

http://iamamigrant.org/stories.  

Ćwiczenie 

Wraz z młodymi ludźmi przeczytajcie kilka historii ze strony internetowej i dowiedzcie 
się ciekawych rzeczy o innych krajach oraz procesach integracji w nowych 
społeczeństwach i kulturach.  

 

2. Walizka uchodźcy/uchodźczyni (40 minut) 

Czas: 20 minut na symulację i 20 minut na dyskusję 

Materiały: 20 kartek A5 dla każdej pięcioosobowej grupy (np. 120 kartek dla grupy trzydziestoosobowej), 
długopisy, flipchart lub tablica, markery, komputer i rzutnik do wyświetlenia slajdu numer 6 z prezentacji. 

Poproś uczestników/czki, aby uważnie przyjrzeli się fotografii na slajdzie, a następnie zadaj im pytania:  

1. Co widać na zdjęciu? Ile jest tam osób? 

2. Gdzie się znajdują? Co robią? 

Podziel klasę na pięcioosobowe grupy. Każda grupa stanowi „rodzinę”. Młodzi ludzie zadecydują, kto będzie 
odgrywać rolę rodziców, a kto dzieci. Każda rodzina otrzyma 20 czystych kartek. 

Następnie przekaż uczestnikom i uczestniczkom, że ich kraj właśnie znalazł się w stanie wojny i że muszą 
uciekać. Ponieważ zmuszeni są opuścić domy, będą musieli wziąć ze sobą rzeczy najpotrzebniejsze do życia w 
nowym miejscu. Mogą wziąć tylko 20 przedmiotów, jeden na każdą kartkę. Muszą wspólnie postanowić, co 
zabrać. 

(10 min) 

Kiedy „rodziny” będą gotowe, poinformuj je, że ze względu na ograniczone miejsce w samochodzie 
będą musieli zostawić niektóre przedmioty. Mogą zachować do 14 przedmiotów. Uczestnicy i 

http://www.unhcr.org/news/latest/2016/7/578df27d4/refugees-transform-walls-works-art.html
http://www.unhcr.org/news/latest/2016/7/578df27d4/refugees-transform-walls-works-art.html
http://www.unhcr.org/news/latest/2016/7/578df27d4/refugees-transform-walls-works-art.html
http://iamamigrant.org/stories
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uczestniczki decydują w swoich „rodzinach”, które rzeczy zostawić. Mają narysować na nich znak X  i odłożyć 
je na bok. 

(5 min) 

Powiedz rodzinom: „Ponieważ wiele osób opuszcza kraj jednocześnie, drogi są zakorkowane i nie da się dalej 
jechać samochodem. Musicie więc kontynuować podróż pieszo i nie uniesiecie tylu bagaży. Musicie się 
ograniczyć do sześciu sztuk, i pozbyć pozostałych ośmiu”. Po raz kolejny muszą przedyskutować, które 
przedmioty wykreślić. 

(5 min) 

Następnie zaproś młodych ludzi do dyskusji na temat ćwiczenia: 

1. Co znajduje się na ostatecznych listach przedmiotów różnych grup? Czy są podobne? Dlaczego? 
Dlaczego nie? 

2. Dlaczego wybraliście właśnie te przedmioty? Czy trudno było opracować wspólną listę w 
waszych grupach?  

3. Z jakiego powodu wybraliście niektóre rzeczy? Do czego będą potrzebne? 

4. Co odrzuciliście w pierwszej rundzie? Dlaczego? 

5. Czy druga runda była trudniejsza niż pierwsza? Dlaczego? 

6. Czy członkowie i członkinie twojej „rodziny” zawsze zgadzali się, co zostawić? Co do których 
przedmiotów się nie zgadzaliście? Dlaczego? 

7. Jaka była różnica między pragnieniami i potrzebami? Czy potrzeby i pragnienia twojej „rodziny” 
były  inne niż w innych „rodzinach”? 

Dyskusja powinna doprowadzić do refleksji, że mimo różnic wszyscy ludzie mają podobne potrzeby i każdy 
ma prawo do zaspokojenia najbardziej podstawowych potrzeb – przetrwania, rozwoju i bezpieczeństwa. 
Niestety często jedyną do tego drogą jest ucieczka. Wybory, których dokonujemy, są bardzo podobne do 
wyborów osób z innego kraju lub innego środowiska kulturowego. 

Na koniec zajęć, aby umożliwić młodym ludziom porównanie ich pomysłów z rzeczywistością, nauczyciel lub 
nauczycielka może pokazać im stronę Landed in Italy - Can refugees and migrants begin again?, pokazującą 
historie imigrantów, którzy przypłynęli łodziami do Włoch. 

Te warsztaty zostały przygotowane z inspiracji materiałami szkoleniowymi UNHCR. 

 


