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Autorka: Marcelina Westphal – psycholog w szkole podstawowej i przedszkolu. Fanka racjonalnego 
myślenia,  która realizuje projekt „Szkoła Pozytywnego Myślenia” i wbrew pozorom nie ma w tym 
sprzeczności. Realizatorka slow life we własnym domu zanim stało się to modne. Miłośniczka podróży 
i zwykłego dobrego życia. 

 

Scenariusz lekcji do filmu Żałuję! (reż. Dave Schram, prod. Holandia 2013) 

Temat: „Jedenaste przykazanie: nie bądź obojętny” (Roman Kent). Jak reagować, gdy w klasie dzieje 

się coś złego? 

Grupa wiekowa: klasy VII-VIII szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowe 

Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne 

Zagadnienia edukacyjne: 

• Problem wykluczenia i stygmatyzacji w grupie rówieśniczej.  

• Milczenie świadków – jak znaleźć odwagę, by je przerwać? 

• Jak rozpoznać i zatrzymać dręczenie? 

• Ku samopoznaniu i samoakceptacji. Asertywne przyjmowanie pochwał i krytyki.  

Cele: 

Uczeń/uczennica: 

• rozpoznaje i nazywa emocje własne oraz innych osób, 
• odróżnia emocje od myśli i zachowania, 
• przyjmuje perspektywę różnych osób, 
• wie, czym jest dręczenie i zna jego możliwe skutki, 
• wie, co może zrobić, by przeciwdziałać dręczeniu, 
• potrafi asertywnie przyjmować pochwały i krytykę. 
 

Formy i metody pracy:  

• rozmowa kierowana, 
• praca indywidualna, karty pracy, 
• dyskusja w grupie, 
• burza mózgów, 
• problem solving, 
• praca w parach, 
• gorące krzesło. 

 
Pomoce dydaktyczne: 

• tablica i kreda / tablica i markery suchościeralne, 
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• karta pracy „Ofiara, sprawca, świadkowie – Myśli, Emocje i Zachowanie” (Załącznik nr 1) lub 
puste arkusze A4, 

• karta pracy „Widzę, słyszę, reaguję – mój plan”(Załącznik nr 2), 
• pocięte karteczki z opiniami (Załącznik nr 3). 

 

Przebieg zajęć: 

Lekcja pierwsza 

1. Nie bądź bałwanem! Lekcja empatii. 

Na arkuszu A4 uczeń rysuje trzy „bałwany”; każdy składające się z trzech kul. Uczeń może 

otrzymać gotową kartę pracy (Załącznik nr 1).  

 

Prowadzący pyta uczniów: 

Kto w filmie był ofiarą dręczenia? [Jochem]  

Kto był sprawcą przemocy / dręczycielem? [Sanne, Justin, Remco] 

Kto był świadkiem dręczenia? [David, Vera, wychowawca, pozostali uczniowie] 

 

OFIARA 

 

MYŚLI: Prowadzący zachęca uczniów do zastanowienia się, jakie myśli mogły pojawić się u 

ofiary dręczenia i zapisania ich w górnej kuli pierwszego „bałwana”.  

Pytania pomocnicze: Co ofiara dręczenia mogła myśleć o sobie? Co mogła myśleć o innych? 

Początkowo każdy uczeń pracuje samodzielnie. Następnie uczniowie dzielą się swoimi 

pomysłami na forum klasy. 

[przykłady: „Nikt mnie nie lubi”, „Jestem beznadziejny”, „Zasłużyłem sobie na to”, „Co ja im 

zrobiłem?”, „Są podli”, „Kiedy to się skończy?”, „Dlaczego nikt mi nie pomoże?”] 

Wskazówka: Nie znamy myśli tej osoby. Możemy jedynie sobie wyobrażać, co ta osoba mogła 

pomyśleć, np. na podstawie tego, co mówiła czy robiła. Nauczyciel zachęca uczniów do wczucia się  

w sytuację każdej z osób / ról. Jeśli rozpoczęcie od nazwania myśli jest dla uczniów zbyt trudne, można 

przejść do emocji i zachowania, a następnie powrócić do myśli. 

EMOCJE / UCZUCIA: Co mogła czuć osoba dręczona?  

Każdy uczeń wpisuje swoje pomysły w środkową kulę. Uczniowie wymieniają się pomysłami. 

[przykłady: strach, lęk, smutek, złość, bezradność, wstyd] 

Wskazówka: Gdy uczniowie mówią, że ktoś poczuł się źle / dobrze, nauczyciel zachęca do podawania 

nazw konkretnych emocji. Jako pomocy może użyć kart, rysunków przedstawiających różne emocje lub 

listy uczuć. 

Prowadzący unika nazywania emocji pozytywnymi czy negatywnymi. Wszystkie emocje są potrzebne, 

choć niektóre są nieprzyjemne.  

ZACHOWANIE: Co zrobiła ofiara dręczenia?  

Uczniowie wpisują w dolną kulę.  

[przykłady: nic nie zrobił, uległ dręczycielom] 
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W analogiczny sposób analizowane są myśli, emocje i zachowanie agresorów i świadków 

dręczenia. 

 

SPRAWCA / DRĘCZYCIEL 

 

MYŚLI [przykłady: „Dobrze mu tak”, „Musi spłacić dług”, „Mnie też jest ciężko”, „Niech 

poczuje, jak to jest”, „Ma za swoje”, „Zasłużył sobie”] 

EMOCJE [przykłady: satysfakcja, ulga, złość, smutek] 

ZACHOWANIE [przykłady: bicie, niszczenie roweru, zmuszanie do pracy, chowanie ubrań, 

zabieranie książki, zmuszanie do picia alkoholu]  

 

ŚWIADKOWIE  

MYŚLI [przykłady: „Nie wiem, co zrobić”; „Żal mi go”, „To nie moja sprawa”; „Zaczną mnie 

dręczyć”, „Nie pomogłem mu”, „Niech przestaną!”] 

EMOCJE [przykłady: bezsilność, strach, troska, smutek, złość, poczucie winy] 

ZACHOWANIE [przykłady: nic nie zrobili; wychowawca żartował, nie dostrzegał, co się dzieje; 

Vera stanęła w obronie ofiary – sprzeciwiła się wyśmiewaniu, kazała dręczycielom przestać; 

David zaoferował pomoc, napisał piosenkę, sprzeciwił się niszczeniu roweru, poproszony  

o pomoc - odmówił] 

 

Prowadzący podkreśla, jak ważna jest rola świadków. Ofiara może być zastraszona, mieć 

niewielu przyjaciół lub nie mieć ich wcale. Osamotniona nie wie, co zrobić ani gdzie szukać 

wsparcia.  

 

Nauczyciel pyta: Czego żałowali świadkowie prześladowania? 

 

2. Moja historia. 

 

Czy wy byliście kiedyś ofiarą, świadkiem, a może sprawcą dokuczania lub dręczenia?  

Prowadzący zachęca do przypomnienia sobie i opisania tego zdarzenia (bez ujawniania imion i 

nazwisk osób, których dotyczy opowieść). Uczniowie piszą swoje historie. Poza opisem 

wydarzenia, pamiętają o nazwaniu swoich emocji i uczuć. Chętne osoby mogą odczytać prace 

na forum klasy. 

 

Prowadzący podsumowuje zapewniając, że nie ma zgody na dręczenie. By przerwać dręczenie, 

nie można być obojętnym. Trzeba działać. Na kolejnej lekcji zostanie wypracowana strategia 

przeciwdziałania dręczeniu. 

Lekcja druga 

1. Razem przeciw dręczeniu. 

Czym jest dręczenie? 

Uczniowie przypominają, jakie zachowania były przejawem dręczenia w filmie. Nauczyciel 

zapisuje je, prosząc uczniów o zaklasyfikowanie jako przemoc fizyczną lub psychiczną (mając 
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na uwadze wszystkie cztery rodzaje przemocy: fizyczną, psychiczną/emocjonalną, seksualną 

oraz zaniedbanie). Przykładowe odpowiedzi: bicie, niszczenie rzeczy, zmuszanie do pracy, 

zabieranie i chowanie rzeczy, zmuszanie do picia alkoholu, wyśmiewanie, obrażanie. 

 

Jakie inne zachowania są także dokuczaniem / dręczeniem?  

 

Warto dodać lub naprowadzić na: kradzież, wykluczanie (np. z grupy, na stołówce, z imprez 

klasowych), rozpowiadanie kłamstw na czyjś temat (a więc także: „Vera kocha Jachema”). 

  

Do czego prowadzi lub może doprowadzić dręczenie?  

Uczniowie wskażą zapewne:  

- nieprzyjemne uczucia i emocje (smutek, strach, lęk, wstyd, złość, bezradność, osamotnienie), 

depresję, 

- zachowania: sięganie po środki psychoaktywne, samouszkodzenia, próby samobójcze, 

samobójstwo, 

- wyobcowanie, kłopoty w szkole, konflikty z prawem. 

 

Jak można zatrzymać dręczenie?  

 

Uczniowie samodzielnie wypełniają karty pracy „Widzę, słyszę, reaguję – mój plan” (Załącznik 

nr 2). Do pomysłów uczniów warto dodać, by: 

- nie tworzyć publiczności dla dręczenia, nie przyglądać się aktom przemocy (co zamiast?), 

- stanąć w obronie – w jaki sposób? Np. odwrócić uwagę sprawcy; wprost sprzeciwić się 

dręczeniu (w zależności od sytuacji – co będzie bezpieczne?),  

- zwrócić się do ofiary – rozpocząć rozmowę na inny temat, 

- towarzyszyć osobie dręczonej, poruszać się w grupie (zwłaszcza w miejscach, gdzie może być 

zaatakowana),  

- zgłosić – komu? W jaki sposób? (gdzie można zgłosić anonimowo?). 

 

Czasem najtrudniej jest wpaść na najprostsze rozwiązania, dlatego warto przypomnieć 

uczniom, że najważniejszą zasadą przeciwdziałania dręczeniu jest: Przede wszystkim –  nie 

dręczyć!   

 

2. Zamiana oceny na opinię.  

 

Co może zrobić osoba, która jest obrażana czy wyśmiewana? Zamienić cudzą ocenę na opinię! 

Sprawcy dokuczania czy dręczenia na obiekt swoich ataków rzadko wybierają osoby pewne 

siebie, świadome swoich mocnych i słabych stron. Warto zacząć od treningu asertywnego 

przyjmowania pochwał (i krytyki).  

 

Prowadzący przygotowuje karteczki z pozytywnymi opiniami (Załącznik nr 3), które inni ludzie 

mogą do nas kierować. Gotowe zdania są mniej zagrażające dla uczestników niż opinie 

wymyślane i wyrażane przez koleżanki i kolegów. Prowadzący odczytuje napisy z karteczek  

i pyta uczniów, czy dane zdanie jest faktem czy opinią (uwaga – wszystkie są opiniami). Opinia 
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charakteryzuje się tym, że każdy może mieć własną. Każdy może się z cudzą opinią zgodzić lub 

nie. Może powiedzieć „Też tak uważam” lub „Mam inne zdanie na ten temat”. Uczestnicy 

odczytują opinie z karteczek i odpowiadają na nie w sposób asertywny. Zadanie można 

przeprowadzić w trzech wariantach: 

- wariant w parach: jedna osoba kieruje do drugiej opinię z karteczki, a druga osoba 

odpowiada „Też tak uważam” lub „Mam inne zdanie”. Następnie zamieniają się rolami.  

- wariant „łańcuszek”: osoba, która odpowiadała „Też tak uważam” lub „Mam inne zdanie” 

następnie wyraża opinię z karteczki wobec kolejnej osoby. 

- wariant „gorące krzesło”: chętna osoba siada na środku na krześle; uczestnicy zajęć kierują 

do niej opinie zawarte na karteczkach; osoba odpowiada „Też tak uważam” lub „Mam inne 

zdanie”; jeśli prowadzący zna uczestników na tyle, by przewidywać, że uda się skutecznie 

przeprowadzić ćwiczenie, może wprowadzić kolejny wariant: uczniowie sami podają swoje 

pomysły – wskazują mocne strony osoby siedzącej na gorącym krześle. Osoba asertywnie 

przyjmuje pozytywy / pochwały odpowiadając „Też tak uważam” lub „Mam inne zdanie”. 

 

Prowadzący podkreśla, że najważniejsze jest to, co sami o sobie myślimy, a nie opinia innych 

osób. Pozytywne opinie nadal są opiniami – możemy się z nimi zgodzić lub nie. W ten sam 

sposób możemy odpowiadać, gdy spotykamy się z krytyczną opinią na nasz temat, obrażaniem 

lub wyśmiewaniem. Ważne jest, by znać swoje mocne i słabsze strony – wiedzieć, w czym 

jesteśmy dobrzy, jakie mamy talenty, ale także, nad czym warto popracować. Z tą 

świadomością mamy większe szanse, by nie paść ofiarą szkolnego dręczyciela, a gdyby tak się 

stało – skutecznie przeciwstawić się dręczeniu. 
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Załącznik nr 1: Ofiara, sprawca, świadkowie – Myśli, Emocje i Zachowanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFIARA SPRAWCA ŚWIADKOWIE 

MYŚLI MYŚLI MYŚLI 

EMOCJE EMOCJE EMOCJE 

ZACHOWANIE ZACHOWANIE ZACHOWANIE 
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Załącznik nr 2: Widzę, słyszę, reaguję – mój plan. 

 

Zastanów się i wpisz poniżej, co można zrobić, by zatrzymać dręczenie. Na tym etapie nie oceniaj 

swoich pomysłów. Wypisz wszystkie rozwiązania, które przyjdą Ci do głowy:  

• ……………………………………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………………………………………… 

Teraz spójrz ponownie na swoje pomysły i skreśl wszystkie te, które polegają na użyciu przemocy. 

Pozostałymi pomysłami podziel się z innymi uczestnikami zajęć. Do swojej listy dopisz pomysły 

koleżanek i kolegów, które wydają Ci się dobrym rozwiązaniem. 

Wybierz trzy najlepsze, Twoim zdaniem, działania. 

Zareaguj i zastosuj je, gdy zauważysz dręczenie. 

Mój plan – co zrobię, by zatrzymać dręczenie: 

•   ……………………………………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………………………………………… 

Zgłoszę – komu?: 

• ……………………………………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………………………………………… 
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Załącznik nr 3: Opinie pozytywne – pochwały, komplementy. 

CZĘSTO POMAGASZ INNYM SZYBKO BIEGASZ MASZ POCZUCIE HUMORU 

PIĘKNIE PISZESZ MASZ ŚWIETNĄ FRYZURĘ 
ŁADNIE RYSUJESZ / 

MALUJESZ 

DOBRZE TAŃCZYSZ ZDROWO SIĘ ODŻYWIASZ DOBRZE WYGLĄDASZ 

CIEKAWIE OPOWIADASZ DOBRZE SIĘ UCZYSZ 
ŚWIETNIE ROZWIĄZUJESZ 

KONFLIKTY 

DOBRZE GRASZ POTRAFISZ DOBRZE CZYTAĆ SPORO SIĘ RUSZASZ 

JESTEŚ ZABAWNY / 

ZABAWNA 
ŁADNIE SIĘ UBIERASZ BEZBŁĘDNIE PISZESZ 

MASZ ŁADNY UŚMIECH 
JESTEŚ SYMPATYCZNA/ 

SYMPATYCZNY 

WYTRWALE DĄŻYSZ DO 

CELU 

JESTEŚ WYSPORTOWANY / 

WYSPORTOWANA 
PIĘKNIE ŚPIEWASZ ŚWIETNIE LICZYSZ 

DOBRZE JEŹDZISZ NA … MASZ CIEKAWE POMYSŁY 
POTRAFISZ OPIEKOWAĆ SIĘ 

ZWIERZĘCIEM 

CZĘSTO DZIELISZ SIĘ  

Z INNYMI 

DOBRZE MÓWISZ PO 

ANGIELSKU 

JESTEŚ DOBRY / DOBRA 

W SPORCIE 

   

 


