
 

 

 

Opracowała: Karolina Giedrys 

 

Temat: „Zjazd Absolwentów” – jak reagować na przemoc w grupie? 

Adresaci : licealiści 
 
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne  
 
Materiały: 
kartki A4 (po jednej dla każdego ucznia), długopisy, kartki do flipchartu, markery, ewentualnie 
kolorowy papier do zrobienia plakatu 
 
Zakładane efekty: 
Dzięki szkoleniu uczestnicy i uczestniczki będą: 

 Lepiej rozumieli źródła i konsekwencje przemocy grupowej 
 Znali reguły przeciwdziałania przemocy w grupie 
 Bardziej skłonni pomagać ofiarom przemocy 
 Bardziej świadomi własnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo i dobre 

samopoczucie wszystkich osób w grupie 
 
Metody i formy pracy:  

 praca w grupach,  

 dyskusja,  

 burza mózgów,  
 
 
 
Przed zajęciami: Obejrzyj z uczniami film „Zjazd absolwentów”,reż. Anna Odell, 2013. 
Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi i wymaga aktywności uczestników. 
 
 
Przebieg zajęć: 
 
Film „Zjazd absolwentów” jest dziełem, które doskonale nadaje się do przeprowadzenia 
zajęć wychowawczych poświęconych tak trudnemu tematowi, jak przemoc w grupie: 
 

 Po pierwsze, stanowi performance artystyczny, w którym postawy towarzyszące 
przemocy szkolnej są w dużej mierze wyolbrzymione i przerysowane, przez co oferuje 
bezpieczny dystans do tematu i umożliwia poruszanie tak niełatwych dla młodzieży 
kwestii, jak miejsce w grupowej hierarchii, odrzucenie i negatywna ocena rówieśnicza.  



 

 

 Po drugie, nie pozwala na łatwe uproszczenia i czarno-biały podział między „ofiary” i 
„cwaniaków” - główna bohaterka budzi kontrowersje, a nawet irytację, jej 
postępowanie jest w dużej mierze niezrozumiałe i trudno je jednoznacznie ocenić. 
Poza tym, nie brakuje postaci, które reprezentują postawę nieskruszonego agresora. 
Taki jest na przykład Henryk, silny bohater, który nie wstydzi się swojej pogardy dla 
ofiar, piętnuje je jako słabeuszy i osoby „nieprzyjemne”. Mogą się z nim identyfikować 
osoby dokonujące faktycznej przemocy, może dostarczyć im ideologicznego credo dla 
swojego postępowania. Dlatego też film „Zjazdu absolwentów” daje szansę, by niejako 
„na sucho” odtworzyć emocje  towarzyszące sytuacjom rzeczywistej przemocy – 
rozmowa o stosunku do autorki dokumentu, o motywach jej agresorów, może 
przerodzić się w refleksję nad stosunkiem do prawdziwych ofiar i prowadzić do 
ujawnienia skrywanych postaw. Czujny moderator dyskusji, tj. nauczyciel zyskuje 
szansę, by skonfrontować się z nieprzyjaznym stosunkiem do osób doświadczających 
przemocy i podjąć próbę kształtowania pozytywnego do nich stosunku.  

 Kolejnym poznawczym walorem jest uwypuklenie i napiętnowanie przez autorkę 
postawy biernej akceptacji przemocy. Jest to najczęstsza reakcja na przemoc w grupie, 
które jednakże stosunkowo rzadko jest omawiana na zajęciach poświęconych 
tematowi. W scenariuszu uwzględniono ćwiczenia dotyczące tego problemu.  

 Ostatnim – ale nie mniej ważnym - argumentem, jaki przemawia za wykorzystaniem 
filmu w kontekście psychoedukacji jest jego atrakcyjność. Film wciąga, budzi ogromne 
emocje i jest pięknie zrealizowany. Poza tym, dotyczy tematu, który żywo interesuje 
młodzież. To zwiększa znacznie szansę na zaangażowanie młodzieży w zajęcia, ich 
sukces i długotrwały ich efekt.  

 
Niezależnie od powyższych argumentów, dla młodych widzów seans „Zjazdu absolwentów” 
może być trudnym przeżyciem, zwłaszcza wtedy gdy doświadczają przemocy ze strony 
rówieśników. Dlatego dyskusja po filmie jest absolutnie konieczna.  
Ważna jest też atmosfera przeprowadzenia warsztatu, przyjazny i pozytywny klimat, który 
pozwoli uczniom wypowiadać się na forum klasy, ujawnić się ze swoimi uczuciami i 
refleksjami. Przed pokazem i warsztatem warto zastanowić się, na ile w danej grupie aktualny 
jest problem ukazany w filmie.  
 
Być może dobrym pomysłem jest skonsultowanie się z psychologiem lub pedagogiem 
szkolnym i ewentualna adaptacja scenariusza, tak by wychodził naprzeciw potrzebom danej 
grupy.  Warsztat został przygotowany jako uniwersalne narzędzie, jednak gdy klimat w klasie 
jest wyjątkowo sprzyjający albo też odwrotnie - umiarkowany i nasycony ukrytymi 
konfliktami, wtedy być może proponowane ćwiczenia należałoby skrócić lub rozbudować, na 
przykład o dodatkowe zajęcia integracyjne. Kwestię tę powinien rozsądzić nauczyciel, który 
najlepiej zna swoich uczniów. 
 
 
 
 



 

 

 
LEKCJA 1. - DYSKUSJA 

1. Ćwiczenie 1  

Ponieważ film dotyka spraw, które mogą być dla wielu osób trudne – szczególnie w grupach, 

której dotyka problem przemocy - dyskusja po filmie może  przebiegać z oporami.  

Zaproś uczniów do dyskusji poprzez samodzielne wymyślanie pytań do filmu. To pobudzi ich 

refleksję i zmusi do zajęcia jakiejś postawy wobec filmu, autorki oraz zagadnienia. Uczniowie 

mogą być bardziej skłonni do tego, by odpowiedzieć na pytania rówieśników, niż nauczyciela. 

Uczniowie i uczennice wypisują na kartkach papieru trzy pytania, które przyszły im do głowy 

po obejrzeniu filmu. Nie ma pytań lepszych, czy gorszych, nie chodzi też o analizę krytyczną 

dzieła. Bardziej o osobiste odczucia i wątpliwości, o próbę dialogu z autorką filmu, o 

odniesienie się do problemu pokazanego w filmie.  

 

2. Dyskusja  

Ochotnicy odczytują swoje pytania, a pozostali uczniowie mogą zaproponować swoją 

odpowiedź. Twoim zadaniem jest moderacja dyskusji. Możesz też zebrać pytania, pomieszać 

i poprosić o wylosowanie pytania przez chętnego ucznia. 

Wskazówki do dyskusji 

1. Trudno przewidzieć, na ile osobiste będą pytania i wypowiedzi uczniów – nie należy 

zmuszać młodzieży do wychodzenia poza kontekst filmu, jeśli to nie dzieje się 

naturalnie (czyli zmuszać do tego, by zamiast o bohaterze mówić o grupie lub sobie). 

Może tak się zdarzyć, że uczniowie będą trzymać się blisko filmu i analizować 

zachowanie bohaterów, pozornie bez refleksji nad własnym. To mylące wrażenie - 

metafora bohatera jest dla wielu widzów buforem, by pośrednio poprzez mechanizm 

projekcji-identyfikacji wyrazić swoje własne odczucia. 

2. Gdy w dyskusji pojawią się takie uwagi o bohaterce, jak „idiotka”, „beznadziejna 
osoba”, zadaj uczniom pytanie konkretyzujące „Co konkretnie podoba/nie podoba ci 
się w zachowaniu tej osoby?”. Reagujemy także wtedy, gdy dochodzi do przypadków 
poniżania ofiar przemocy – filmowych, czy faktycznych. Na przykład dialog z filmu:  
 
Anna:  - Gdyby twoja córka była szykanowana, co byś zrobił? 
Henryk:  - Nie sądzę, żeby ktoś ją szykanował. Jest za silna, nie pozwoliłaby na to. 
 
może być wykorzystany przez osoby dokonujące faktycznej przemocy, by ujawniać 
swoją wrogą postawę wobec ofiar przemocy, piętnować je, jako osoby słabe, 



 

 

nieatrakcyjne, nieprzyjemne. Mogą cytować w/w rozmowę z filmu i powołać się na 
postawę Henryka, dając upust własnej niechęci. Wyjdź wtedy naprzeciw takim 
deklaracjom zadając dodatkowe pytania: 

 Kiedy stajemy się nieatrakcyjni?  

 Kiedy stajemy się słabi?  

 Czy dorosła Anne Odell jest osobą słabą i nieatrakcyjną? 
 
 To pozwoli na wprowadzenie ważnej tezy autorki, która w jednym z wywiadów 
powiedziała: Jedną z przyczyn, dla których chciałam zająć się tym problemem, było 
przekonanie, że zazwyczaj mylimy konsekwencje dręczenia, jakiemu poddana jest 
jednostka, z cechami jej osobowości. Wizerunek osoby dręczonej jest stereotypowy – 
bezbronna, dziwna, nie potrafiąca nawiązać relacji. Tymczasem wierzę, że to, w jaki 
sposób się zachowuje, jest skutkiem przemocy, a nie charakterystycznym rysem jej 
osobowości.  
 

3. W czasie dyskusji podkreślaj też, że film jest projektem artystycznym, którego celem 
było pokazanie tego, „co się dzieje, kiedy ktoś zrobi coś, czego się nie robi.” i że 
przerysowanie pewnej postawy może być zabiegiem artystycznym.  
 

4. Jeśli po filmie pojawią się trudne emocje – uczeń zacznie się złościć, płakać, smucić się, 

bać wtedy twoją rolą jest udzielenie wsparcia i pokazanie, że te emocje są jak 

najbardziej na miejscu. Pozwól na wyrażenie uczuć, a następnie podyskutujcie o tym, 

możesz zaproponować ćwiczenie na konstruktywne wyrażanie złości.  

5. Wyłapuj wszelkie przejawy szyderstwa czy wyśmiewania, które pojawią się ze strony 

klasy – w innym wypadku uczniowie dostaną sygnał, że wyrażanie emocji jest stanem 

niepożądanym. 

OGÓLNE WSKAZÓWKI DO DYSKUSJI PO FILMIE: 

 Nie nauczaj tylko moderuj 

 Aktywnie słuchaj 

 Reaguj na wszelkie formy ataku, oceniania, poniżania 

 Dbaj o zabieranie głosu przez wszystkich uczestników 

 Parafrazuj, klasyfikuj, podsumowuj 

 Zadawaj umiejętnie otwarte pytania 

 Doceniaj i wspieraj 



 

 

 Ne oceniaj i nie wywieraj presji 

 Reaguj asertywnie w sytuacjach trudnych 

 Bądź empatyczny i zaciekawiony 

 

3. Podsumowanie dyskusji 

Poproś uczniów o podsumowanie wcześniejszej dyskusji i próbę odpowiedzi na pytanie: 

„Czym jest przemoc w grupie?”, po czym zapisz proponowane definicje na tablicy, flipcharcie. 

Celem jest przygotowanie jednozdaniowej definicji problemu, np. „Przemoc polega na 

dręczeniu jakiejś osoby poprzez krzywdzenie jej fizycznie, raniące słowa, obmowę, izolację w 

grupie, niszczenie jej własności.”  

LEKCJA 2. - MODELOWANIE ZACHOWANIA 

Ta część warsztatu poświęcona jest w dużej mierze problemowi biernego przyzwolenia na 

przemoc w grupie. Większość uczniów w grupie ani nie dokonuje przemocy, ani jej nie 

doświadcza. Ich zachowanie stanowi jednak cichą akceptację przemocy, która wzmacnia 

atakującego, a nie ofiarę. Wyraźnie mówi o tym bohaterka filmu, Anne Odell, zwracając się  

do jednego ze swoich byłych kolegów: „Byłeś wysoko w hierarchii klasowej, dlaczego nic nie 

zrobiłeś?”. Jim Wright, psycholog i pedagog szkolny, zaleca następującą strategię wciągania 

biernych świadków w proces przeciwdziałania przemocy w grupie: 

 Uświadom świadkom przemocy, że mają realny wpływ na sytuację, a ich zachowanie 

może zachęcać do przemocy lub jej zapobiegać.  

 Naucz uczniów/uczennice umiejętności, które pomogą im interweniować w 

sytuacjach, gdy są świadkami przemocy.  

 Wprowadź konsekwencje dyscyplinarne za bierne przyglądanie się przemocy w grupie.  

 Wprowadź rozwiązania, które pomogą biernym świadkom przemocy na nawiązanie 

pozytywnych relacji z ofiarami przemocy, np. w przypadku, gdy w klasie pojawia się 

nowy uczeń (nowi uczniowie są często ofiarami przemocy), wyznacz „komitet 

powitalny”, który zajmie się oprowadzeniem ucznia po szkole, przekazaniem mu 

koniecznych informacji, poznaniem go lub jej z pozostałymi uczniami.  

Ćwiczenia proponowane poniżej mają na celu zwiększenie świadomości uczniów i budowanie 

kompetencji w zakresie pozytywnego reagowania na przemoc (pierwsze dwa punkty 

zaproponowane przez Jima Wrighta).  

1. Burza mózgów 



 

 

Zaprezentuj klasie kartki z flipchartu, które zawierają (w nagłówku) opis sytuacji  

z filmu i odczytaj nagłówki (nagłówki w załączniku nr 1). 

Następnie rozłóż je w pomieszczeniu. Uczniowie otrzymują markery. Poinstruuj uczniów, że 

ich kolejne zadanie polegać będzie na wpisywaniu na kartki z flipchartu powodów, dla których 

koledzy Anny biernie przyglądali się mobbingowi skierowanemu przeciw niej. Uczniowie krążą 

po klasie i wpisują powody nie reagowania na przemoc w danej sytuacji.  

2. Ustalenie dobrych zasad postępowania w sytuacjach obserwowania przemocy 

Uczniowie opracowują pozytywne zasady przeciwdziałania przemocy. Dzielimy klasę na 6 

grup. Każda z grup otrzymuje flipchart z opisem jednej sytuacji i komentarzami klasy. 

Poszczególne grupy opracowują pozytywne sposoby reagowania na przemoc opisaną na 

kartkach. Następnie sekretarz grupy odczytuje na forum klasy powody nie reagowania na 

przemoc, a następnie pomysły grupy na interwencję. Wypisz pomysły grupy na tablicy 

(alternatywnie na kolorowym plakacie), pomijając te powtarzające się.  

3. Podsumowanie 

Odczytaj opracowaną przez uczniów listę sposobów reagowania na przemoc. Podkreśl, że 

choć reagowanie na przemoc jest trudne, to uczniom udało się znaleźć pozytywne sposoby 

interwencji i że każdy członek grupy jest odpowiedzialny za dobre relacje w grupie, w tym 

dobre samopoczucie i bezpieczeństwo każdej z osób. Jeśli uczniowie nie wspomną o zasadach 

wymienionych poniżej możesz dodatkowo wpisać na listę propozycje podane poniżej. W 

miarę konieczności, odnieś się do punktów, które budzą kontrowersje i wątpliwości twoich 

uczniów, np. do kwestii informowania dorosłych. Wielu uczniom informowanie dorosłych 

kojarzy się z donosicielstwem – warto rozróżnić te dwie rzeczy.  

Sposoby radzenia sobie z przemocą: 

 Zwrócenie uwagi dręczycielom samemu lub, jeśli nam osobiście to zagraża, w grupie 

sojuszników 

 Asertywna odmowa uczestnictwa w dręczeniu (obmawianiu, wyśmiewaniu, dręczeniu 

fizycznym) 

 Przełamanie zmowy wokół osoby, która jest izolowana – zapraszanie jej, włączanie w 

zajęcia, gry, rozmowy, oferowanie jej swojej przyjaźni 

 Ostrzeganie potencjalnej ofiary o czekającym jej ataku 

 Pomaganie osobom słabszym, towarzyszenie im w sytuacjach, które im zagrażają 

 Rozmowa z dorosłym, któremu ufamy (można upewnić się, że młodzież wie, z kim 

może na ten temat porozmawiać w szkole) 



 

 

 Proponowanie spotkania klasowego (z życzliwą osobą dorosłą, nauczycielem, 

psychologiem, pedagogiem), które pozwoli omówić sytuację mobbingu w klasie i 

przerwać krąg przemocy.  

5. Podsumowanie 

Rundka podsumowania. Każdy w jednym zdaniu podsumowuje swoje emocje i przemyślenia 

dotyczące filmu oraz warsztatu. Nauczyciel dziękuje uczniom za pracę.  
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SYTUACJE Z FILMU załącznik nr 1 

 

Anna jest wyśmiewana z powodu swojego makijażu i ubrania.  

Anna nigdy nie może znaleźć wolnego miejsca na stołówce. Inni 

uczniowie wyraźnie dają jej do zrozumienia, że nie chcą, żeby 

siedziała z nimi przy stole.   

Grupa kolegów umawia się, żeby oszukać Annę i udawać przed nią, 

że jeden z nich się w niej kocha. Chcą ją w ten sposób upokorzyć.  

Jeden z chłopców kopie Annę, pozostali przyglądają się temu.  

Anna nigdy nie jest zapraszana na żadne imprezy klasowe i prywatki.  

Nikt nie wita się z Anną, rzadko kiedy ktoś z nią rozmawia.  


