


„Bigger Than Us”. Problemy świata mogą 
być wielkie… ale nie większe od siły 
zdeterminowanych, młodych ludzi.

Autorka: Katarzyna Kebernik

Żyjemy w czasach katastrofy klimatycznej, kryzysu migracyjnego,
największej globalnej pandemii od lat, wojny i rosnących w siłę
totalitaryzmów. Bombardowani zewsząd reklamami i kolejnymi
informacjami ze świata, odczuwamy niepokój o jutro. Jak mimo wszystko
przekazać naszym uczniom nadzieję? Jak przekonywać, że nie warto
rezygnować z osobistych marzeń i wiary w okiełznanie kryzysów? Z
pomocą przychodzą inspirujące historie ich rówieśników oraz osób
niewiele od nich starszych: aktywistów, którzy z zaangażowaniem walczą w
imię spraw pozornie zbyt wielkich na możliwości jednostki. Dokument
„Bigger Than Us” przejmuje, porusza i zachęca do przyjęcia aktywnej
postawy względem problemów naszego świata. Film wchodzi do polskich
kin 22 kwietnia, a my już dzisiaj polecamy go uwadze wszystkich
nauczycieli.

Młodzi zmieniają świat
Główna bohaterka dokumentu, Melati, jest 21-letnią ekoaktywistką z Indonezji. Razem
z nią wyruszamy w fascynującą podróż dookoła świata, docieramy do najbardziej
egzotycznych zakątków Ziemi, by spotkać się i porozmawiać z innymi młodymi ludźmi,
którzy tak jak ona próbują naprawiać błędy dorosłych oraz walczyć o lepsze jutro dla
siebie i kolejnych pokoleń. Przeciwstawiają się wyniszczaniu środowiska. Budują szkoły
dla ubogich. Ratują uchodźców przed śmiercią na morzu. Nagłaśniają łamanie prawa i
przekręty w swoim otoczeniu. Doprowadzają do konstytucyjnych zmian, chroniących
dziewczynki i kobiety przed zgwałceniem.

„Bigger Than Us” to zaproszenie do mądrego aktywizmu. Dokument w dostosowany
do młodego widza sposób prezentuje problemy, z którymi aktualnie mierzy się
ludzkość. Jego walory nie tkwią jedynie w zachęcie do przyjęcia zaangażowanej
postawy: film przekonuje też, jak ważne jest odnalezienie w życiu pasji i podążanie za
nią. Pokazuje, że zainteresowania można łączyć z pracą. W miejsce „wartości”, jakimi
karmią młodzież reklamy i media (konsumpcjonizm, narcyzm, pościg za lajkami)
podsuwa widzom wartości uniwersalne – troskę o dobro większej grupy osób,
szlachetność, pracowitość, idealizm, tolerancję, otwartość, wytrwałość, niezłomność,
optymistyczną postawę mimo życiowych przeszkód.

Czy to dobry film dla szkół?
Odpowiedź brzmi – „Bigger Than Us” to doskonała propozycja dla szkół, zwłaszcza
dla klas 7-8 i starszych. W ramach wyjścia do kina uczniowie poznają szereg aktualnych
zagadnień i tematów, które następnie można z powodzeniem omówić na lekcji
geografii, biologii, podstaw przedsiębiorczości, WOS-u, etyki, języka polskiego
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czy na godzinie wychowawczej. To dokument nakręcony specjalnie z myślą o dzieciach
i młodzieży, przystępny, angażujący i będący czymś więcej, niż tylko rozrywką.

Co może zrobić polski nastolatek, który chciałby działać na rzecz naprawy świata?
Dużo, o czym przekonujemy w naszych scenariuszach lekcji i kartach pracy, gdzie
oferujemy uczniom praktyczne wskazówki co do pozyskiwania środków na działania i
wdrażania swoich planów w życie. W naszej broszurze znajdziesz również ćwiczenia,
które uczą m.in. następujących kwestii:

• Jak wykonać rzetelny dziennikarski research i napisać profesjonalny artykuł?
• Jakie prawa mają Polki i Polacy? Jak analizować teksty prawne i urzędowe, np.

Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej i Deklarację Praw Człowieka?
• Jak promować swoje działania? Na czym polega skuteczny marketing?
• Czym jest katastrofa klimatyczna, a czym kryzys migracyjny? Jakie jeszcze palące

problemy dotykają nasz świat?
• Jak rozpoznać fake news i medialną manipulację?

Oprócz tego wszystkie scenariusze skupiają się na rozwijaniu kreatywności,
odpowiedzialności społecznej i samodzielności życiowej, wykorzystano w nich twórcze
i nowoczesne metody nauczania. Jako polski akcent uzupełniający seans „Bigger Than
Us” może posłużyć dostępny na YouTube dokument „Nadzieja umiera ostatnia” (reż.
J. L. Ramsey, 2021). Bohaterami i bohaterkami filmu są nastolatki zaangażowane w
Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. Opowiadają o swoim życiu, obawach,
podejmowanych działaniach. Pokazują również, jakie opcje mają młodzi Polacy
zainteresowani aktywizmem.

Materiały dydaktyczne do filmu „Bigger Than Us” przygotowaliśmy z dużą
przyjemnością, ponieważ jesteśmy przekonani o edukacyjnej i wychowawczej wartości
tego dokumentu. Wierzymy, że to propozycja, która okaże się pomocna dla każdego
zaangażowanego, wrażliwego nauczyciela. Wierzymy też, że zainteresuje i zainspiruje
uczniów. Wybierz się z klasą na „Bigger Than Us”, a potem – dyskutujcie i idźcie
zmieniać świat!

O autorce:
Specjalistka ds. edukacji filmowej w Ferment Kolektiv. Z wykształcenia
literaturoznawczyni i pedagożka, z wyboru – pisarka i krytyczka filmowa. Publikuje
teksty o filmie m.in. w miesięczniku „KINO” i na portalu film.org.pl. Laureatka II
miejsca w Konkursie o Nagrodę im. Krzysztofa Mętraka (2020) i I miejsca w Konkursie
Krytyk Pisze Festiwalu Kamera Akcja (2020).
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Temat:
Jak polityka i ekonomia wpływają

na jednostki?
Świat w dobie współczesnych kryzysów

(scenariusz z rozbiciem dla dwóch grup wiekowych)

Autorka: dr hab. Magdalena Bednarek

Czas 
realizacji

1 godzina lekcyjna 1 godzina lekcyjna

Przedmiot WOS Podstawy przedsiębiorczości

Uczeń/uczennica:
• dyskutuje na temat wagi wspólnych 

dóbr takich jak środowisko naturalne, 
ludzkie życie, godność oraz widzi 
przejawy niszczenia ich, zarówno na 
świecie, jak i w najbliższym otoczeniu 
(II.3.; III.7.; III.8),

• analizuje artykuły Powszechnej 
Deklaracji Praw Człowieka i dostrzega w 
działaniach aktywistów troskę o ich 
urzeczywistnienie (IV.1; IV.7),

• rozumie ideę wolontariatu jako 
nieodpłatnej pracy na rzecz wspólnego 
dobra (I.3; IV.1.;I V.3).

uczeń/ uczennica: 
• omawia etyczne, społeczne i 

ekologiczne konsekwencje gospodarki 
kapitalistycznej (II.3; III.8),

• dostrzega rolę edukacji oraz 
aktywności zawodowej w wychodzeniu 
z biedy i walki z dyskryminacją 
strukturalną (III.3; III. 10, III.11; I.5),

• omawia działalność aktywistów w 
stosunku do podmiotów 
gospodarczych oraz instytucji 
państwowych (I.3). 

Cele
operacyjne

Uczeń/uczennica:

● dyskutuje na temat wagi wspólnych 
dóbr takich jak środowisko naturalne, 
ludzkie życie, godność oraz widzi 
przejawy niszczenia ich, zarówno na 
świecie, jak i w najbliższym otoczeniu 
(II.3.; III.7.; III.8),

● analizuje artykuły Powszechnej 
Deklaracji Praw Człowieka i dostrzega 
w działaniach aktywistów troskę o ich 
urzeczywistnienie (IV.1; IV.7),

● rozumie ideę wolontariatu jako 
nieodpłatnej pracy na rzecz 
wspólnego dobra (I.3; IV.1.;IV.3).

uczeń/ uczennica: 

● omawia etyczne, społeczne i 
ekologiczne konsekwencje 
gospodarki kapitalistycznej (II.3; 
III.8),

● dostrzega rolę edukacji oraz 
aktywności zawodowej w 
wychodzeniu z biedy  i walki z 
dyskryminacją strukturalną (III.3; III. 
10, III.11; I.5),

● omawia działalność aktywistów w 
stosunku do podmiotów 
gospodarczych oraz instytucji 
państwowych (I.3).

Formy
i metody
pracy

Praca zbiorowa jednolita, praca grupowa 
zróżnicowana, heureza, elementy wykładu, 
ćwiczenia praktyczne 

Praca zbiorowa jednolita, praca grupowa 
zróżnicowana, dyskusja, ćwiczenia 
praktyczne 

Grupa wiekowa szkoła podstawowa, klasy 7-8 szkoła ponadpodstawowa
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Pomoce
dydaktyczne

● puste portfolio w liczbie 7 (załącznik 1),

● paski z wybranymi artykułami Powszechnej 
Deklaracji Praw Człowieka (załącznik 2) – kilka kopii,

● kolorowy brystol w dużym formacie,

● magnesy

● karta pracy dla grup (załącznik 3),

● hasła do grafu (załącznik 4),

● kolorowe pisaki lub kreda do tablicy,

● magnesy

Przebieg zajęć

2. Następnie nauczyciel/ka dzieli klasę na 7 grup, każda 
ma za zadanie stworzyć portfolio wskazanego aktywisty 
(załącznik 1). Nauczyciel/ka na bieżąco kontroluje ten etap 
pracy w grupach. Uczniowie otrzymują arkusze 
kolorowego papieru – każda grupa w innym kolorze, 
wklejają na nie uzupełnione portfolio. Następnie 
nauczyciel/ka prosi, by grupy spróbowały nazwać ideę, o 
jaką walczą bohaterowie filmu – mają ją wielkimi literami 
zapisać na kartce papieru. Grupy przypinają kartki papieru 
do tablicy, wokół napisu „Bigger than us” i przedstawiają 
wyniki swojej pracy na forum.

2. Nauczyciel/ka dzieli klasę na 6 grup i 
rozdaje im karty pracy (załącznik 3). 
Przedstawiciele grup prezentują na forum 
klasy efekty swojej pracy (punkty 1-3). W 
ramach podsumowania nauczyciel/ka pyta, 
co łączy strategie działania wszystkich 
aktywistów i aktywistek (lokalność 
rozwiązań, kontakt z lokalną społecznością 
– przede wszystkim z rówieśnikami, pasja, 
dążenie do wpłynięcia na władzę przez 
bezpośredni kontakt z nimi, globalna 
geneza lokalnych problemów: 
kapitalistyczne dążenie do maksymalizacji 
zysków, uprzywilejowywanie grup 
posiadających znaczny kapitał 
ekonomiczny i polityczny). 

3. Nauczyciel/ka pyta, czy te idee uczniowie uważają za 
uniwersalne? Czy dotyczą każdego człowieka? Po 
wstępnej rozmowie nauczyciel opowiada uczniom o 
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Na tablicy 
przyczepia paski z wybranymi artykułami (każdy artykuł 
powinien występować w kilku egzemplarzach) (załącznik 
2). Klasa dopasowuje poszczególne artykuły do obszaru 
działań aktywistów i aktywistek z filmu, przedstawiciele 
grup doklejają do kart swoich grup artykuły wskazane 
przez klasę. Nauczyciel/ka w trakcie dopasowywania 
pasków powinien/nna zwrócić uwagę na to, że życie w 
zdrowym otoczeniu i prawo do bycia najedzonym łączą 
się z prawem do życia w godności oraz ochrony zdrowia.  
[15 min.] 

3. Czego dowiedziała się Melati dzięki 
rozmowom z innymi aktywistami? (Choć 
obszary aktywności jej nowopoznanych 
znajomych wydają się różne, w istocie łączą 
się). Grupy przechodzą do refleksji nad 
związkami między różnymi obszarami 
działalności aktywistów (punkt 4. na kartach 
pracy). Uczniowie prezentują efekty swojej 
pracy. 

4. Na zakończenie nauczyciel/ka pyta, dlaczego niektóre 
artykuły Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka pojawiają 
się przy różnych aktywistach/aktywistkach, choć pozornie 
walczą oni o różne sprawy (np. eliminację plastikowych 
opakowań oraz edukację dla syryjskich uchodźców)? 
Nauczyciel/ka na tym przykładzie może pokazać, jak 
zniszczenie środowiska wymusza migracje, generuje 
konflikty wojenne, a tym samym powoduje, że ludzkie 
prawo do godnego życia, pracy, edukacji jest zagrożone.

4. Na zakończenie lekcji każda z grup 
układa na tablicy z wybranych przez siebie 
haseł (załącznik 4 – kilka kopii) graf, 
ukazujący zależności między różnymi 
zjawiskami, które dostrzegła dzięki filmowi.

Zadanie
domowe

1. Na tablicy nauczyciel/ka umieszcza na tablicy wielki napis „Bigger Than Us” i prosi
o jego przetłumaczenie. Co jest większe od nas? Uczniowie mogą wymieniać zarówno 

zjawiska, do których odnosił się film (natura, wspólnota lokalna, wolne media, edukacja, 
człowieczeństwo), jak i inne idee (miłość, przyjaźń, naród). Co to hasło znaczyło dla 

młodych aktywistów przedstawionych w filmie? (Uczniowie mogą się odwołać do słów 
Melati oraz Xiuhtezcatla padających na koniec filmu: są to zjawiska, które nas dotyczą,

na które mamy wpływ, ale które przekraczają granice naszego jednostkowego istnienia; 
to nasze tu i teraz, które dzielimy z innymi ludźmi, także tymi przyszłymi.) 

W nawiązaniu do idei Melati przedstawionych w libańskiej szkole, nauczyciel/ka proponuje uczniom 
wykonanie posteru, na którym przedstawią swój pomysł, jak uczynić świat lepszym. Warto zadbać, 

by powstałe prace zostały zaprezentowane na jak najszerszym forum (klasy, szkoły, gminy). 
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O autorce:

Magdalena Bednarek – adiunktka w Zakładzie Semiotyki Literatury UAM,
publikowała m.in. w „Porównaniach”, „Zagadnieniach Rodzajów Literackich”,
„Przestrzeniach Teorii”, „Ha!arcie”; autorka książek „Baśni przeobrażone.
Transformacje bajki i baśni w polskiej epice po 1989 roku” oraz „Mikrokosmos
literacki. Przestrzeń genologiczna małych form narracyjnych w prozie polskiej lat
1945–1989”. Interesuje się baśniami i krytyką feministyczną.
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Załącznik 1
Portfolio
MELATI WIJSEN / XIUHTEZCATL MARTINEZ / WINNIE TUSHABE /
MEMORY BANDA / MARY FINN / RENE SILVA / MOHAMAD AL JOUNDE

Ile ma lat?

Skąd pochodzi?

Gdzie działa?

Jakie konkretne działania podejmował/-a?
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Załącznik 2
Artykuły z powszechnej deklaracji praw człowieka

Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są 
oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu 
braterstwa.

Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby.
Nie wolno nikogo torturować ani karać lub traktować w sposób okrutny, nieludzki lub 
poniżający.

Każdy człowiek ma prawo opuścić jakikolwiek kraj, włączając w to swój własny, i 
powrócić do swego kraju.

Każdy człowiek ma prawo ubiegać się o azyl i korzystać z niego w innym kraju w razie 
prześladowania.

Mężczyźni i kobiety bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, narodowości lub 
wyznania mają prawo po osiągnięciu pełnoletności do zawarcia małżeństwa i 
założenia rodziny. […]

Małżeństwo może być zawarte jedynie za swobodnie wyrażoną pełną zgodą 
przyszłych małżonków.

Każdy człowiek ma prawo wolności opinii i wyrażania jej; prawo to obejmuje swobodę 
posiadania niezależnej opinii, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania 
informacji i poglądów wszelkimi środkami, bez względu na granice.

Każdy człowiek ma prawo do pracy, do swobodnego wyboru pracy, do odpowiednich 
i zadowalających warunków pracy oraz do ochrony przed bezrobociem.

Każdy pracujący ma prawo do odpowiedniego i zadowalającego wynagrodzenia, 
zapewniającego jemu i jego rodzinie egzystencję odpowiadającą godności ludzkiej i 
uzupełnianego w razie potrzeby innymi środkami pomocy społecznej.

Każdy człowiek ma prawo do stopy życiowej zapewniającej zdrowie i dobrobyt jego i 
jego rodziny, włączając w to wyżywienie, odzież, mieszkanie, opiekę lekarską i 
konieczne świadczenia socjalne, oraz prawo do ubezpieczenia na wypadek 
bezrobocia, choroby, niezdolności do pracy, wdowieństwa, starości lub utraty środków 
do życia w inny sposób od niego niezależny.

Każdy człowiek ma prawo do nauki. Nauka jest bezpłatna, przynajmniej na stopniu 
podstawowym. […]

Celem nauczania jest pełny rozwój osobowości ludzkiej i ugruntowanie poszanowania 
praw człowieka i podstawowych wolności. […]
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Załącznik 3
Karta pracy

Grupa 1. 
1. Na czym polegała działalność MELATI WIJSEN i XIUHTEZCATLA MARTINEZA?
2. Czy działają oni lokalnie czy globalnie?
3. Czy geneza problemów, z którymi walczą jest lokalna czy uniwersalna?
4. Czy na podstawie działalności tych dwóch osób można zauważyć związek między 

degradacją środowiska i dyskryminacją rasową? Dlaczego?

Grupa 2.
1. Na czym polegała działalność XIUHTEZCATLA MARTINEZA i WINNIE TUSHABE?
2. Czy działają oni lokalnie czy globalnie?
3. Czy geneza problemów, z którymi walczą jest lokalna czy uniwersalna?
4. Czy na podstawie działalności tych dwóch osób można zauważyć związek między 

dyskryminacją rasową i płciową? Dlaczego?

Grupa 3. 
1. Na czym polegała działalność WINNIE TUSHABE i MEMORY BANDY?
2. Czy działają oni lokalnie czy globalnie?
3. Czy geneza problemów, z którymi walczą jest lokalna czy uniwersalna?
4. Czy na podstawie działalności tych dwóch osób można zauważyć związek między 

wspieraniem niezależności finansowej kobiet oraz walką z przemocą seksualną 
wobec nich? Dlaczego?

Grupa 4. 
1. Na czym polegała działalność MEMORY BANDY i MOHAMADA AL JOUNDE?
2. Czy działają oni lokalnie czy globalnie?
3. Czy geneza problemów, z którymi walczą jest lokalna czy uniwersalna?
4. Czy na podstawie działalności tych dwóch osób można zauważyć związek między 

wspieraniem edukacji kobiet i uchodźców? Dlaczego?

Grupa 5. 
1. Na czym polegała działalność MOHAMADA AL JOUNDE i RENE SILVY?
2. Czy działają oni lokalnie czy globalnie?
3. Czy geneza problemów, z którymi walczą jest lokalna czy uniwersalna?
4. Czy na podstawie działalności tych dwóch osób można zauważyć związek między 

wspieraniem edukacji dzieci uchodźców oraz wolnością o wolne media w 
dzielnicy biedy? Dlaczego?

Grupa 6. 
1. Na czym polegała działalność RENE SILVY i MARY FINN?
2. Czy działają oni lokalnie czy globalnie?
3. Czy geneza problemów, z którymi walczą jest lokalna czy uniwersalna?
4. Czy na podstawie działalności tych dwóch osób można zauważyć związek między 

budowaniem medialnej partyzantki a ratowaniem z morza uchodźców? 
Dlaczego?
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Załącznik 4
Hasła do grafu

DĄŻENIE DO MAKSYMALIZACJI ZYSKÓW

ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA

DYSKRYMINACJA MNIEJSZOŚCI

DEGRADACJA ŚRODOWISKA

EKPLOATACJA ŚRODOWISKA

KONFLIKTY MILITARNE

UCHODŹCTWO 

BIEDA

BRAK EDUKACJI

BEZROBOCIE

ZMIANY KLIMATYCZNE

MIGRACJE



Temat:
Mapa możliwości. Jak znaleźć swoją 

drogę do aktywizmu? 
Autor: Marcin Siuchno, Totemownia.pl

Grupa wiekowa szkoła podstawowa, klasy 7-8 szkoła ponadpodstawowa

Grupa wiekowa: szkoła podstawowa, klasy 7-8

Czas realizacji: 2 godziny lekcyjne

Przedmioty: WOS, etyka, język polski, godzina wychowawcza

Zagadnienia edukacyjne:
• Przybliżenie pojęcia aktywizm.
• Pokazanie jakie możliwości mają młodzi ludzie w działaniach społecznych.
• Próba aktywizacji młodzieży.
• Wskazanie form i metod aktywizmu.
• Znajomość czynnych i biernych praw wyborczych (podstawa programowa: WOS, klasy 7-8).
• Formy wpływania obywateli na decyzje władz samorządowych.

Cele operacyjne:
uczeń/uczennica:
• wie, co oznacza pojęcie aktywizm, aktywista/aktywistka, społecznik, 
• wie, jak można przygotować się do działań społecznych, 
• zna swoje mocne i słabe strony w kontekście działań społecznych, 
• zna prawa i wolności polityczne zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;

wykazuje, że dzięki nim człowiek może mieć wpływ na życie publiczne, 
• rozpoznaje problemy swojej społeczności lokalnej (np. wynikające z sytuacji 

demograficznej, gospodarczej, infrastrukturalnej); formułuje sądy dotyczące tych 
problemów, 

• wie, jaką przewagą dysponują młodzi, jeśli chodzi o działania aktywistyczne.

Formy i metody pracy: praca w grupie, burza mózgów

Materiały dydaktyczne:
• komputer z dostępem do Internetu, telefon z dostępem do Internetu,
• słownik języka polskiego, dostęp do serwisów informacyjnych,
• podręcznik do WOS-u,
• karta pracy

Przebieg zajęć:
Film "Bigger Than Us” pokazuje młodych, wspaniałych ludzi zmieniających świat. Walczą o
środowisko naturalne, bezpieczeństwo i równy dostęp do dóbr. Na co dzień mierzą się z
niesprawiedliwością, krzywdą i nieudolnością rządu. Rozmiar problemów, z którymi się
borykają, może przytłaczać. Trudno porównać sytuację naszych uczniów i uczennic z
problemem gwałtów w Malawi lub wojny narkotykowej w Rio. Sytuacja ekonomiczna i
prawna Polski, choć daleka jest od ideału, jawi się jako raj na tle takich krajów jak Indonezja
czy Uganda. Bez dwóch zdań bohaterowie filmu są wyjątkowi. Ich niezłomna postawa
inspiruje.
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Może jednak też wpędzać w kompleksy. W pierwszej chwili trudno sobie wyobrazić, od
czego można zacząć działania podobne do tych z filmu. Wydaje się to niemożliwe i
nieosiągalne.

Poniższe zadanie ma pokazać, że tak nie jest. Każdy może zrobić coś, co zmieni świat. Bo
zmiana świata zaczyna się od zmian w najbliższym otoczeniu, a przede wszystkim –
zmiany samego siebie. Ważne jest to, żeby znać swój potencjał. Bo dziś, dzięki
globalnym technologiom, młodzi mogą zmieniać świat, nie wychodząc nawet z domu.

Przeczytajcie wspólnie zadanie. Ma to być mapa możliwości Twoich wychowanków.
Uczniowie i uczennice mogą pracować w parach lub grupach. Pozwól na lekcji używać
telefonu. Pomóż im poznać ich własny potencjał.

Karta Pracy – „Bigger Than Us”
W każdym z Was drzemie nieograniczony potencjał. Jako jednostka i jako grupa macie
niemal nieograniczone możliwości. Wszystko zależy od znalezienia odpowiednich
środków i zasobów.

Młodzi ludzie pokazani w filmie na pierwszy rzut oka dokonali rzeczy niemal
niemożliwych. Jeśli uważasz, że nie możesz/możecie działać tak jak oni, mocno się
mylicie! Zadanie wskazuje tylko kierunek. Chcemy pokazać, jak wielka siła w Was drzemie.
Postarajcie się wykonać je jak najlepiej. Nie musicie (choć możecie!) swych pomysłów
wdrażać w życie. Chodzi tu o to, żebyście zobaczyli swoją siłę.

Razem z grupą, w postaci posteru, plakatu lub prezentacji multimedialnej, przygotujcie
mapę swoich możliwości. Pokażcie, co możecie zrobić, jakie macie zasoby i co dziś
stanowi dla Was jeszcze problem. Na końcu zadania znajdują się trzy podsumowujące
zajęcia pytania. Spróbujcie na nie wspólnie odpowiedzieć.

Zanim zaczniecie czytać i tworzyć mapę swego potencjału, przeczytajcie ostatni z
poniższych punktów i zdecydujcie, czy nie zaczniecie pracy właśnie od niego.

1. Moje mocne strony
Wpaja się nam od dziecka, żeby się nie chwalić. Ma to być nieeleganckie. Masz być
skromny/skromna. Jednak takie twierdzenie podcina nieco skrzydła. Spójrzcie na
mieszkańców USA, tam każdy sukces i umiejętność jest fetowana. Bez względu na to, czy
zjadłeś najwięcej hamburgerów „ever”, czy poleciałeś na orbitę okołoziemską, czujesz się
jak bohater i tak cię traktują. Bądźcie więc jak Amerykanie. Wypiszcie wszystko to, co Was
wyróżnia. Wszystkie umiejętności i talenty. Na przykład: jeśli ktoś jest zapalonym e-
sportowcem, to Wasza grupa zyskuje talenty szybkiego podejmowania decyzji i działania
pod presją, jeśli ktoś świetnie się uczy: macie zaplecze w postaci wiedzy. Znacie języki
obce. Macie tysiące znajomych na profilach społecznościowych. Mocną stroną są Wasze
zainteresowania, pasje, hobby, znajomości i umiejętności personalne. Macie darmowy
lokal z Internetem – szkołę. Wszystko jest ważnym zasobem.

2. Wasze ograniczenia
To jest jasne. Na początek spiszcie wszystko to, co Was ogranicza. Kasa, czas, brak
wiedzy, brak prawka, dowodu osobistego itp. To ważny punkt. Ale nie dlatego, że od
razu zamknie drogę do działania, że po wpisaniu Waszych ograniczeń okaże się, że
jesteście „przegrywami” – chodzi tu o to, żebyście wiedzieli, jakie problemy macie do
rozwiązania.
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3. Możliwości prawne, formalne i PR
Wiemy, że niektórzy z Was mogą się śmiać, uważając, że temat lekcji nie ma nic
wspólnego z prawdziwym życiem. Żeby sprawdzić swoje możliwości wpływu np. na
prawo, trzeba otworzyć książkę z WOS-u i poszukać rozdziału o czynnych i biernych
prawach wyborczych. Może macie też taki rozdział jak „Wpływ obywateli na życie
gminy”? Poszukajcie też w Internecie, co to jest i jak działa kontrola obywatelska, Biuletyn
Informacji Publicznej i obywatelski projekt ustawy.
Okaże się, że jako niepełnoletni obywatele kraju nie możecie decydować, głosując. Ale
możecie wywierać presję. Nic tak nie działa, jak grupa aktywnych i patrzących na ręce
władzy obywateli. Działa też wstyd. Nie wiadomo czemu, dorośli wstydzą się przyznać, że
młodzież i dzieci mają rację… Macie przewagę medialną. Po pierwsze: wkurzeni albo
dowodzący swych praw młodzi ludzie „sprzedają się” lepiej, niż wkurzeni rolnicy lub
górnicy. Po drugie, każdy z Was ma tysiące znajomych w Internecie. Te tysiące mogą
udostępnić każdą opublikowaną przez Was treść kolejnemu tysiącu osób.
Tak samo jest ze zbieraniem podpisów pod obywatelskimi wnioskami. Jeśli sami nie
możecie się podpisać, bo nie jesteście pełnoletni, to macie znajomych i ich rodziców. To
tylko kilka ścieżek. Sprawdźcie, czy w podręczniku od WOS-u jest ich więcej.

4. Czas 
Przejrzyjcie swoje kalendarze. Spiszcie, ile macie wolnego czasu w dzień, w ciągu
tygodnia, w ciągu miesiąca i roku. Jeśli nie macie go wcale, to albo jesteście super
zapracowanymi dorosłymi, albo gdzieś czas Wam ucieka przez palce. Czyli jest
marnowany. Choć to brzmi jak tani frazes, na wszystko jest czas, ważna jest tylko dobra
organizacja.

5. Pieniądze 
Czyli - skąd wziąć środki na sfinansowanie Waszych działań. Poszukajcie w Internecie
informacji o dotacjach, projektach budżetów obywatelskich i tym, jak działają takie
portale jak „Pomagamy.pl”, „Siepomaga.pl”, „Zrzutka.pl” itp. Jeśli będziecie mieć
pomysł: szukajcie inwestorów prywatnych. Sprawdźcie i spiszcie, jakie firmy działają w
pobliżu Waszej szkoły. Jak się nie uda w czasie lekcji, możecie próbować później. Wbrew
pozorom macie wielką siłę. Grupa zaangażowanych dzieciaków, która bierze na swe
działania pieniądze od „super prezesa” ma ogromną wartość marketingową. Do tego
świetnie wygląda na zdjęciach. Można też pracować np.: myć auta, sprzedawać w szkole
gofry albo kawę rodzicom rano, dawać korepetycje, wyprowadzać psy... Na swojej mapie
wypiszcie źródła finansowania, które są już teraz osiągalne, albo te jeszcze „do
ogarnięcia”. Jeśli nie ma nic, trzeba szukać dalej.

6. Wasz cel - czyli co Was wkurza i na co się nie godzicie
To, że możecie wszystko, jest faktem. To, że widzicie świat inaczej niż dorośli, to też fakt.
Piękne jest to, że patrzycie na świat z o wiele większą wrażliwością. Macie też to, co w
wielu dorosłych umiera, czyli zapał i bezkompromisowość w ocenianiu świata. Spiszcie i
zaprezentujcie zatem wszystkie problemy, jakie widzicie i znacie. To, co Was boli i wkurza.
Lokalnie i globalnie. Podkreślcie też, którymi problemami chcielibyście się zająć. Otoczcie
kołem ten, którym chcielibyście się zająć w przyszłości, a na razie pozostaje poza Waszym
zasięgiem.
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Pytania na koniec do wspólnej dyskusji:

1. Co w Twojej mapie możliwości było dla Ciebie zaskoczeniem? 
Jakiego potencjału w sobie i swych znajomych nigdy nie dostrzegałeś? 

1. Który z punktów twoim zdaniem jest najtrudniejszy do realizacji?
2. Czy jest coś, jakiś problem lub cel, w którego rozwiązanie szczególnie 

chciałbyś/chciałabyś się zaangażować?

O autorze: 

Marcin Siuchno - Ukończył biologię na SGGW. Zaczynał jako pasjonat ptaków, dziś
zawodowo zajmuje się ornitologią miejską. Od dwunastu lat uczy, edukuje i
oprowadza. Jest przewodnikiem po Biebrzańskim Parku Narodowym, prowadzi
wycieczki i spacery po miejskiej przyrodzie. Jest nauczycielem. Na co dzień pracuje z
małymi i dużymi, przedszkolakami i seniorami. W ciągu tygodnia uczy w szkole
systemowej, demokratycznej, przedszkolu stacjonarnym i leśnym. Filozofia lub system
kształcenia mają dla niego drugorzędne znaczenie, liczy się to, czy pokażesz
dzieciakom piękno otaczającego je świata. Sam jak dziecko, nie może się nadziwić, że
świat taki piękny.



Temat:
Siłą każdej osoby jest jej głos.

O obrońcach Ziemi i współczesnych 
bohaterach.

Autorka: Dagmara Świerkowska

Grupa wiekowa szkoła ponadpodstawowa

Grupa wiekowa: szkoła podstawowa, klasy 7-8 (zgodnie z podstawą programową) 

Czas realizacji: 2 godziny lekcyjne

Przedmioty: język polski, godzina wychowawcza, WOS

Zagadnienia edukacyjne:
• Lekcja tolerancji i otwartości: pokazanie różnorodności świata, niepowtarzalności

kultury i ludzi.
• Uwrażliwianie na sytuację mniej uprzywilejowanych ludzi i krajów.
• Aktywizm jako współczesne bohaterstwo.
• Umiejętność przeprowadzenia researchu.
• Pisanie artykułu.
• Rola publicystyki w działaniach społecznych.

Cele operacyjne:
uczeń/uczennica:

• wie, że jego codzienne wybory i decyzje prowadzą do zmian w jego najbliższej okolicy,
• rozumie zależności pomiędzy działalnością pojedynczych osób, przemysłu, polityki oraz 

ich relacje ze środowiskiem naturalnym,
• rozumie różnorodność potrzeb i interesów różnych grup społecznych,
• kształtuje umiejętność pracy zespołowej,
• myśli kreatywnie i krytycznie, formułuje własne opinie [treści kształcenia dla języka 

polskiego: punkt IV, 4 i 8],
• wykorzystuje twórcze pisanie i potrafi napisać artykuł,
• poznaje nowe gatunki medialne i rozumie rolę publicystyki w działalności aktywistów 

(media społecznościowe, reportaż) [treści kształcenia dla języka polskiego punkt I.2, nr 5],
• dowiaduje się, czym są fake newsy i jak tworzyć wiarygodne teksty publicystyczne. [treści 

kształcenia dla języka polskiego, punkty III.1, nr 2 i 3].

Formy i metody pracy: metody eksponujące: udział w projekcji filmu “Bigger Than Us”; 
asymilacja wiedzy: pogadanka, dyskusja; praktyczne: praca w grupie, gra symulacyjna, 
analiza kręgów, piramida priorytetów; samodzielnego dochodzenia do wiedzy: badania 
ankietowe, giełda inspiracji

Materiały dydaktyczne: 
• wydruki dołączonych kart pracy,
• cztery duże kartki papieru, markery i karteczki samoprzylepne,
• tablica
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Przebieg zajęć:
Ćwiczenie wstępne: przed obejrzeniem filmu “Bigger Than Us”

Zadanie dla uczniów: praca samodzielna. Rozdaj uczestnikom i uczestniczkom zajęć
wydrukowane karty przedstawiające piramidę priorytetów (załącznik 2). Poproś, by
osoby pomyślały o elementach ich otoczenia w formie hierarchii, możesz wyjaśnić
grupie, że nie ma elementów, które nie nadają się do wpisania, a ważne dla nich mogą
być zarówno rzeczy materialne jak i niematerialne. Przed ćwiczeniem nie sugeruj własnej
wizji świata, ani nie nawiązuj do bohaterów literackich bądź z innych tekstów kultury,
które mogłyby wskazać uczniom i uczennicom określony sposób postrzegania
rzeczywistości.

Swoje polecenie ogranicz wyłącznie do wyjaśnienia technicznych aspektów uzupełniania
piramidy, wyjaśnij, że podstawa piramidy to wartości, które są potrzebne w codziennym
funkcjonowaniu, a z każdym kolejnym poziomem wzrasta ich znaczenie. Poproś
uczestniczki i uczestników, by swoje piramidy przynieśli na kolejne zajęcia (po obejrzeniu
filmu).

Lekcja 1
Pogadanka

Po obejrzeniu filmu “Bigger Than Us” zadaj grupie kilka pytań, które pozwolą im
wyrazić własne opinie oraz wprowadzą w zagadnienia związane z aktywizmem oraz
różnorodnością potrzeb i problemów społecznych występujących na świecie. Zadaj
przykładowe pytania:

• Co było głównym tematem filmu? 
• Czy słyszałaś/słyszałeś wcześniej o kwestiach przedstawionych w filmie? 
• Co łączy wszystkie osoby przedstawione w filmie? 
• Jakie przesłanie płynące z filmu miało dla uczennicy/ucznia największą wartość? 
• Czy brak działalności tych osób wpłynąłby znacząco na jakość życia mieszkańców 

miejsc, z których pochodzą? 
• Co może spowodować nagłośnienie np. w filmie lub mediach społecznościowych ich 

działalności? 

Koniecznie określ w tym momencie cele zajęć i postaraj się, by w rozmowie pojawiły się
takie terminy jak: aktywizm, różnorodność, wielokulturowość, nierówności społeczne, a
także zadbaj o to, by ich znaczenie było jasne dla osób uczestniczących w lekcji.

Przykładowe cele przedstawione uczniom: 
Na kolejnych spotkaniach skupimy się na zrozumieniu roli aktywizmu w życiu ludzi,
poszukamy pomysłów na własne działania, a także dowiemy się, jak napisać reportaż, w
którym zwrócimy uwagę innych osób na różnorodność potrzeb i ludzi w naszym
najbliższym otoczeniu.

Praca w grupie
Podziel uczniów i uczennice na siedem grup. Powiedz im, że na czas zajęć zamienią się
w bohaterów filmu “Bigger Than Us” i spróbują stworzyć swoje profile na stronie
internetowej poświęconej działaniu aktywistów. Rozdaj karty pracy „Poznaj
aktywistę/kę” (załącznik 5) i omów zadanie. Zachęć grupy do narysowania podobizny
pos
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postaci, poproś o zaznaczenie miejsca jej pracy na mapie świata, a także przypomnij
zasady wypełniania piramidy priorytetów. Staraj się wspierać grupy w realizacji zadania
(jeśli będą tego potrzebować), przypominaj informacje statystyczne o bohaterach, np.
dotyczące wieku, zajęcia i miejsca, w którym działają.

Dla nauczyciela:

Mohamad, Liban, 18 lat – założyciel szkoły dla syryjskich dzieci, które nie 
mogły chodzić do publicznych szkół w Libanie. Prywatne szkoły były zbyt 
kosztowne, dlatego dzieci zwykle nie uczestniczyły w procesie edukacji –
pracowały lub bezczynnie spędzały czas w obozowiskach zatracając swoją 
tożsamość. 

Memory, Malawi, 22 lata – jej siostra została zgwałcona w tzw. 
„obozie inicjacyjnym”, zaszła w ciążę jako niepełnoletnia dziewczynka. 
Podobna praktyka była w Malawi częścią tradycji. Memory walczy z 
wykluczeniem kobiet z przestrzeni edukacji oraz kulturą patriarchalną, 
która zakłada, że gwałt nie jest elementem przemocy. 

Rene, Brazylia, 25 lat – w wieku 12 lat założył gazetę „Głos 
Społeczności”, która przeciwdziała szerzeniu się dezinformacji oraz 
przedstawianiu w mediach państwowych kłamstw. Początkowo działał 
z innymi dziećmi mieszkającymi w fawelach, traktowali to zajęcie jako 
zabawę. W kraju ogarniętym nieustannymi walkami między gangami, 
przemytnikami narkotyków i policją stara się tworzyć materiały 
informacyjne pokazujące obiektywny ogląd rzeczywistości. Uważa, że
fake newsy są formą przemocy, a swoją działalność określa mianem 
„medialnego ruchu oporu”. 

Xiuhtezcatl, Stany Zjednoczone, 19 lat – od 6. roku życia 
przeciwstawia się wydobyciu ropy i gazu na terenach Kolorado. Oprócz 
udziału w strajkach jest również raperem – nagrywa utwory sprzeciwiające 
się rasizmowi środowiskowemu oraz niszczeniu planety poprzez 
korzystanie z głębokich pokładów surowców. Oprócz tego kultywuje 
swoją tożsamość – jest przedstawicielem rdzennej ludności Ameryki. 

Mary, Wyspa Lesbos (Grecja), 22 lata – członkini Refugee Rescue, 
ratuje uchodźców z Syrii, którzy przemieszczają się na prowizorycznych 
łodziach przez Morze Śródziemne. 

Winnie, Uganda, 25 lat – jest rolniczką i edukatorką w dziedzinie 
rolnictwa permakulturowego, czyli takiego, które nie wykorzystuje 
nawozów. Uczy kobiety efektywności w uprawach różnych roślin,
co pozwala im się uniezależnić ekonomicznie i zarabiać na swoich 
hodowlach. 

Melati, Indonezja, 21 lat – współautorka filmu, aktywistka zajmująca 
się zmniejszeniem zużycia plastiku na świecie. Wraz z siostrą działają jako 
edukatorki w ramach projektu „Bye bye plastic bags”. Dzięki ich 
działalności na Bali w 2018 roku zostało podpisane rozporządzenie,
które zakazuje produkcji styropianu, plastikowych toreb i słomek.  
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Prezentacja wirtualnych profili aktywistek i aktywistów z filmu „Bigger Than Us” i 
dyskusja

Poproś każdą grupę o zaprezentowanie przygotowanych profili aktywistek i
aktywistów. Po zapoznaniu się z projektami rozpocznij dyskusję na temat podobieństw
i różnic w piramidach wartości uczniów i uczennic oraz osób z filmu. Zadaj przykładowe
pytania:

• Które działania są najbardziej potrzebne? 
• Od czego zależy skuteczność działań aktywistek i aktywistów?
• Czy ich aktywność zmotywowała ich do działania? 
• Na czym polegają różnice między ich piramidami priorytetów? 
• Czy coś chcieliby zmienić w swoich piramidach?
• Czy w ich głowach pojawił się jakiś pomysł na działanie?  

Ważne, by w dyskusji powołać się na Mohamada, który mówi, że jego celem nie są
zmiany same w sobie, ale chęć poświęcenia energii na coś, co zapewni zmianę jego
rzeczywistości. Energia to dar i można zmienić dzięki niej świat, dlatego szkoda byłoby
tracić ją na działania nikomu nieprzydatne. Problemy do rozwiązania w najbliższym
otoczeniu oraz wszelkie pomysły na działanie można zapisać na plakacie lub tablicy w
postaci giełdy inspiracji.

Praca w grupie

Podziel uczniów i uczennice na tyle grup, ile pomysłów udało się zapisać w ramach
giełdy inspiracji. Jeśli pomysłów było zbyt wiele, wybierzcie wspólnie pięć
najważniejszych. Jeśli zabrakło pomysłów na działania poprawiające życie społeczności
szkolnej, możesz zaproponować uczniom obszary związane z dbaniem o środowisko,
przeciwdziałaniem mowie nienawiści, opieką nad seniorami lub uczniami młodszych
klas, zmianom w szkolnym sklepiku lub wsparciu obcokrajowców uczących się w
szkole.

Grupy otrzymują kartę pracy „bank dobrych praktyk” (załącznik 3) i próbują ją
wypełnić zgodnie z własnymi pomysłami. Wyjaśnij uczestniczkom i uczestnikom zajęć,
że w środkowe koło wpisują wszystko to, co mogą zrobić samodzielnie, by rozwiązać
dany problem/wprowadzić innowację, a w zewnętrznym kole wypisują działania innych
osób, które mogą okazać się pomocne. W ramach wsparcia każdej z grup możesz
wskazać im pomocne jednostki np. dyrekcja szkoły, inni nauczyciele, osiedlowy dom
kultury, organizacje pozarządowe, rada osiedla, sołtys i inne.

Podsumowanie pierwszej części zajęć
W ramach podsumowania zajęć uczniowie prezentują swoje pomysły na działanie i
otrzymują zadanie domowe. Wykorzystaj kartę pracy „ankieta” (załącznik 1) i poproś
uczennice i uczniów, by w ramach zadania domowego porozmawiali o swoich
pomysłach z innymi osobami ze społeczności szkolnej i przeprowadzili tzw. research.
Wyjaśnij, że tak zebrane informacje pomogą odpowiedzieć na pytanie o potrzebę
rzeczywistych działań, a także będą stanowić podstawę do stworzenia ich własnych
tekstów publicystycznych.
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Lekcja 2
Pogadanka

W ramach rozpoczęcia drugiej części zajęć przypomnij historię Renego z Brazylii, który
założył własną gazetę, bo chciał zapewnić ludziom dostęp do wiarygodnych informacji.
Porozmawiaj z uczestniczkami i uczestnikami o ich doświadczeniach korzystania z
mediów. Możesz zadać pomocnicze pytania:

• Czy wszystkie informacje przedstawione w mediach są prawdziwe? 
• Czy świat przedstawiany w mediach społecznościowych jest taki sam w 

rzeczywistości?
• Co zrobić, by przeciwdziałać błędnym informacjom? 
• Czy znacie jakieś przykłady medialnych kłamstw? 

W rozmowie powinny się pojawić takie terminy jak: fake news, obiektywizm, rzetelność,
publicystyka. Zadbaj o to, by ich znaczenie było jasne dla wszystkich osób.

W ramach podsumowania wyświetl lub narysuj obrazek, który dzieciom w libańskiej
szkole narysowała Melati (tzw. „patyczaki” połączone ze sobą przerywanymi liniami,
które wskazują na kontakt między nimi). Zapytaj grupę, jak rozumie słowa: „Wszystko
zaczyna się od tego, że ktoś z kimś o czymś rozmawia – tak można zmienić świat”.

W odpowiedziach powinny pojawić się informacje o opowiadaniu historii przez
aktywistów, którzy przekonują do swoich działań (i motywują do działania) kolejne
osoby. W tym momencie możesz pokazać, że przekonywanie za pomocą słów może być
działaniem prospołecznym, ale też krzywdzącym np. fake newsy, plotki itd.

Gra symulacyjna: Odwrócony głuchy telefon

W popularnym głuchym telefonie chodzi o to, by pokazać, że ludzie nieświadomie
zmieniają często niektóre informacje i to rodzi plotkę. W naszej wersji gry będziemy
chcieli pokazać, że często zmienianie pierwotnej informacji jest zamierzone.

Poproś uczniów, by zagrali w głuchy telefon tak, by za każdym razem w zasłyszanej
informacji zmienić jedną rzecz np. imię bohatera, miejsce życia, jego nastrój,
towarzyszące mu emocje. Pierwszej osobie podaj prostą wiadomość np.:

Ania mieszka w Poznaniu, ma dzisiaj bardzo dobry humor, ponieważ dostała szóstkę z
języka polskiego.

Zadanie z pewnością pokaże, że Ania „przedstawiona” na samym początku będzie
zupełną odwrotnością tej, która pojawi się na końcu. Wyjaśnij dzieciom, że takie
świadome działanie osób jest często motywowane określonymi korzyściami, o czym
wielokrotnie wspominają bohaterowie filmu wskazując wprowadzanie w błąd zwykłych
obywateli, co naraża ich życie (np. kamizelki ratunkowe, które nie są wypornościowe).

Po wykonaniu zadania zastanówcie się, co zrobić by przeciwdziałać takim praktykom.
Możesz przypomnieć grupie o wykonanych ankietach i zapytać, jakie one miałyby
znaczenie w zachowywaniu prawdy w przekazach medialnych. W ramach dyskusji
możesz odnieść się również do danych statystycznych, które zostały zaprezentowane w
filmie “Bigger Than Us” jako wprowadzenie do opowieści o każdym aktywiście.
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Prezentacja 

W tej części zajęć poproś uczennice i uczniów o zaprezentowanie wyników ich
dziennikarskiego researchu oraz wyjaśnij im, że ich ankiety staną się podstawą do
napisania artykułów, które następnie zbierzecie w formie gazetki szkolnej.

By przypomnieć lub wprowadzić zagadnienia związane z redagowaniem reportażu
możesz wykorzystać niezbędnik dziennikarza (załącznik 4) lub materiały dostępne w
wykorzystywanym przez ciebie podręczniku.

Praca twórcza 
Po zapoznaniu uczennic i uczniów z zasadami dobrych praktyk dziennikarskich, poproś
ich, by w grupach spróbowali stworzyć plan artykułu. Niech poruszą w nim problemy,
których ważność dla społeczności sprawdzili w ramach badań. Na tym etapie uczniowie
mogą też podjąć decyzję, że chcą napisać artykuł o pracy wybranego aktywisty lub
aktywistki przedstawionej w filmie dokumentalnym “Bigger Than Us”. Takie rozwiązanie
może okazać się praktyczne także wówczas, jeśli któraś z grup nie przeprowadziła z
jakiegoś powodu badań.

Podsumowanie zajęć 
W ramach podsumowania drugiej części zajęć przeprowadź z uczennicami i uczniami 
krótką dyskusję na temat wrażeń wywołanych filmem oraz ich własną sprawczością w 
formie badań oraz pisania reportażu. Posłuż się pytaniami: 

• Czy to zadanie zachęciło cię do bycia aktywistą?
• Czy czujesz, że za pomocą słów możesz coś zmienić? Może inna droga byłaby dla 

ciebie lepsza?
• Gdzie można opublikować taki materiał, by podobnie jak film „Bigger Than Us” był 

impulsem do zmiany? 
• Czy przedstawienie zebranych informacji w innej formie np. podcast, stories, relacja 

na Tik Toku, filmik na YouTube lub portalu Facebook byłoby lepszym pomysłem? 
• Czy zebrane informacje można wykorzystać w mediach społecznościowych?

Ostatnie dwa pytania mają być zachętą do tego, by uczestniczki i uczestnicy zajęć
zdecydowali się na aktywizm także poza konwencją lekcji i ważne problemy spróbowali
połączyć ze swoimi umiejętnościami obsługi mediów społecznościowych. Taki
praktyczny wymiar może sprawić, że przedstawione zagadnienia będą nie tylko lekcją w
szkolnej klasie, ale połączą teorię z praktyką i zaangażowaniem.

Zadanie domowe
Poproś uczennice i uczniów, by przygotowali artykuł publicystyczny (reportaż) napisany
na podstawie szkicu stworzonego na lekcji. Postaraj się, by teksty uczniów zostały
opublikowane w dowolnej formie. Możesz pomóc w ich technicznej i merytorycznej
redakcji, ale staraj się nie narzucać swojego punktu widzenia. Wykorzystaj stronę
internetową szkoły, media społecznościowe, wydruki w formie szkolnej gazetki. Jeśli
umieścisz projekt w Internecie, dodaj do niego hashtag: #biggerthanus. To pozwoli
poczuć grupie, że opracowali coś wartościowego i uczynili pierwszy krok do bycia
aktywistą/aktywistką.
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O autorce: 

Dagmara Świerkowska - doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk o Języku i Literaturze
UAM. Zajmuje się genologią lingwistyczną w kontekście zjawiska slamu poetyckiego w
Polsce. Autorka i koordynatorka projektów realizowanych we współpracy z Wydziałem
Oświaty Urzędu Miasta w Poznaniu. Nauczycielka, edukatorka w zakresie
wielokulturowości i pisania kreatywnego.
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Akcja:
research!

UZUPEŁNIJCIE ANKIETĘ NA PODSTAWIE 
GIEŁDY INSPIRACJI. ZADAJCIE PYTANIA 
SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ. JAKIE WNIOSKI 
MOŻECIE WYCIĄGNĄĆ Z ROZMÓW ZE 
SZKOLNYMI KOLEŻANKAMI
I KOLEGAMI?

JAKI JEST TEMAT WASZYCH BADAŃ ?

……………………………………………………………………………...........

JAKIE PYTANIE CHCECIE ZADAĆ BADANYM ?

……………………………………………………………………………………

W JAKI SPOSÓB ZBIERZECIE ODPOWIEDZI? (NAGRANIA NA DYKTAFON W TELEFONIE, 

ZAPISANIE LICZNY UDZIELONYCH ODPOWIEDZI NA KONKRETNE PYTANIE TAK/NIE

………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………......................................

PO BADANIU ZAPISZCIE TUTAJ WYNIKI I WNIOSKI

………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………......................................

…………………………………………………………………………………….

Załącznik 1



Załącznik 2 WPISZ NA POSZCZEGÓLNYCH POZIOMACH
PIRAMIDY, CO LUB KTO MA ZNACZENIE W TWOIM 
ŻYCIU? PODSTAWA PIRAMIDY TO POTRZEBY, KTÓRE 
MAJĄ PODSTAWOWE ZNACZENIE W TWOIM ŻYCIU, 
KAŻDY KOLEJNY TO WARTOŚCI, KTÓRE SĄ RÓWNIE 
WAŻNE, ALE NIEKONIECZNIE POTRZEBNE
W CODZIENNYM FUKNCJONOWANIU. 

Piramida
priorytetów



Załącznik 3
KAŻDE ŚRODOWISKO MA OKREŚLONE 
TRUDNOŚCI, A ICH ROZWIĄZANIE MOŻE SIĘ
PRZYCZYNIĆ DO POLEPSZENIA ŻYCIA 
SPOŁECZNOŚCI. ZASTANÓWCIE SIĘ, W JAKI 
SPOSÓB MOŻECIE ROZWIĄZAĆ PROBLEM, 
KTÓRY POJAWIŁ SIĘW TRAKCIE DYSKUSJI
I KTO MOŻE WAM POMÓC. 

Bank dobrych
praktyk



Załącznik 4

ZAPOZNAJCIE SIĘ Z NAJWAŻNIEJSZYMI 
INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI TEGO, 
JAK NAPISAĆ ARTYKUŁ

Niezbędnik
dziennikarza

Gotowe! Twoje słowa mają moc!



Załącznik 5 MOHAMAD, MEMORY, RENE XIUHTEZCATL,
MARY, WINNIE I MELATI TO BOHATEROWIE
FILMU „BIGGER THAN US”, KTÓRZY CODZIENNIE 
ZMIENIAJĄ SWOJE NAJBLIŻSZE OTOCZENIE
I WPŁYWAJĄ TYM SAMYM NA LOSY ŚWIATA.
JAKIE INFORMACJE O SOBIE MOGLIBY
ZAMIEŚCIĆW MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH? 
ZAPROJEKTUJCIE WIRTYUALNE PROFILE 
AKTYWISTEK I AKTYWISTÓW

Poznaj
aktywistę/kę

IMIĘ:…………………………………….

NAZWISKO:………………………….…..

MIEJSCE ZAMIESZKANIA:………………..

Narysuj podobiznę

PIRAMIDA PRIORYTETÓW

Wykonywana praca
(możesz ją opisać lub przedstawić graficznie) 
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