
Promowanie praw dzieci 

Wzmacnianie kompetencji profesjonalistów w Unii Europejskiej w zakresie 

realizacji praw dzieci 

 

Materiały szkoleniowe dla prowadzących 

 

Projekt współfinansowany ze środków programu Unii 

Europejskiej „Prawa podstawowe i obywatelstwo” 
 

 
 

 

 

  
Dodatkowe środki przekazała organizacja Allan and Nesta Ferguson Charitable Trust 

 

 

 



© Coram Children’s Legal Centre 2016    PROMOWANIE PRAW DZIECI, STRONA 2 

 

NINIEJSZE MATERIAŁY ZOSTAŁY OPRACOWANE PRZEZ: 
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PODZIĘKOWANIA 

Niniejszy program szkoleniowy został opracowany przez profesor Carolyn Hamilton z Coram International w Coram Children’s Legal Centre, doktor Lynn 
Brady i Jo Woolf z Coram Voice oraz Judit Geller i Adama Weissa z Europen Roma Rights Centre (Europejskiego Centrum Praw Romów), przy wsparciu Ursuli 
Kilkelly z Child Law Clinic w University College Cork i Marii Herczog ze Stowarzyszenia dla Rodzin, Dzieci i Młodzieży na Węgrzech. Szczególne podziękowania 
składamy Ruth Barnes, Awaz Raoof i Jen Roest z Coram Children’s Legal Centre oraz Ido Weijers from Universiteit Utrecht za ich nieoceniony wkład. 
 
Dziękujemy również wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego szkolenia, między innymi partnerom projektu: Fundacji Dzieci Słowacji, Estońskiemu 
Centrum Praw Człowieka, FICE Bułgaria, L’ Albero della Vita Cooperativa Sociale, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, greckiej Społecznej Akcji Edukacyjnej oraz 
Czeskiemu Komitetowi Helsińskiemu, a także prowadzącym i uczestnikom szkoleń pilotażowych, którzy przekazali nam cenne informacje zwrotne pomocne 
w opracowaniu tych materiałów szkoleniowych. 
 
Ponadto zespół, który opracował materiały szkoleniowe, pragnie wyrazić wdzięczność grupie Care Experienced Champions z Coram Voice, a także wszystkim 
dzieciom i młodym ludziom, którzy wzięli udział w zogniskowanych wywiadach grupowych w krajach uczestniczących w programie pilotażowym, dzieląc się 
swoimi opiniami i wnosząc bezcenny wkład podczas prac nad niniejszymi materiałami.  
 
Na zakończenie pragniemy podziękować programowi Unii Europejskiej “Prawa podstawowe i obywatelstwo”. Niniejsza publikacja powstała dzięki wsparciu 

finansowemu tego programu w ramach projektu Promowanie praw dzieci. Wzmacnianie kompetencji profesjonalistów w Unii Europejskiej w zakresie 

realizacji praw dzieci. Autorzy są także wdzięczni organizacji Allan and Nesta Ferguson Charitable Trust za hojne wsparcie projektu.  

Za treść tej publikacji odpowiadają wyłącznie Coram Children’s Legal Centre oraz partnerzy projektu; w żadnym wypadku nie można jej traktować jako 

odzwierciedlenia poglądów Komisji Europejskiej.  

 

„Przede wszystkim, profesjonaliści powinni być w zgodzie z samymi sobą. Jeśli nie jesteś w zgodzie z samym sobą, nie możesz pomóc dzieciom”. 

Uczestnik grupy fokusowej, Grecja 
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WARUNKI UŻYTKOWANIA 

Niniejszych materiałów nie można wykorzystywać bez jasnej, umieszczonej w widocznym miejscu informacji na temat własności intelektualnej, autorstwa 

oraz faktu, że materiały te powstały w wyniku współdziałania wszystkich partnerów i Coram Children’s Legal Centre, w następującym brzmieniu: 

„© Coram Children’s Legal Centre. Opracowanie: Coram Children’s Legal Centre i Coram Voice, Wielka Brytania, Europejskie Centrum Praw Romów, Węgry, 

Child Law Clinic, University College Cork, Irlandia, FCYA Węgry, FICE Bułgaria, Czeski Komitet Helsiński, Fundacja Dzieci Słowacji, Estońskie Centrum Praw 

Człowieka, Fondazione L'Albero della Vita, Włochy, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Polska, oraz Społeczna Akcja Edukacyjna, Grecja, w ramach projektu 

«Promowanie Praw Dzieci. Wzmacnianie kompetencji profesjonalistów w Unii Europejskiej w zakresie realizacji praw dzieci».  

Projekt współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej «Prawa podstawowe i obywatelstwo». Dodatkowe środki przekazała organizacja Allan 

and Nesta Ferguson Charitable Trust”. 
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O SZKOLENIU 

 „Jakie to szkolenie i dla kogo jest przeznaczone?”  

Jest to szkolenie interdyscyplinarne poświęcone prawom dziecka (kurs wprowadzający), rozwojowi dziecka w powiązaniu z komunikacją (kurs 

wprowadzający), komunikacji z dziećmi oraz Wytycznym Rady Europy w sprawie wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom. 

W pierwotnej formie materiały szkoleniowe zostały opracowane z myślą o trzydniowym programie szkoleniowym. Szkolenie zostało jednak zaprojektowane 

w taki sposób, aby każdy moduł mógł zostać zrealizowany osobno albo w ramach dłuższej sesji szkoleniowej. Dlatego dla każdego modułu opracowano 

osobne materiały i zeszyt ćwiczeń. Cztery moduły szkolenia to: 

- Moduł 1: Prawa dziecka – wprowadzenie 

- Moduł 2: Rozwój dziecka i komunikacja – wprowadzenie 

- Moduł 3: Umiejętności komunikacyjne 

- Moduł 4: Wytyczne w sprawie wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom 

 

Szkolenie zaprojektowano w taki sposób, by było przydatne dla każdego, kto pracuje z dziećmi, między innymi dla wszystkich profesjonalistów  

(specjalistów) i praktyków wspierających dzieci i młodych ludzi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w zamkniętych instytucjach 

resocjalizacyjnych, a także przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości oraz innych profesjonalistów, którzy mają kontakt z dziećmi w kontekście procedur 

sądowych (cywilnych, karnych lub administracyjnych). Są to między innymi:   

Pracownicy socjalni; pracownicy służby zdrowia (pielęgniarki, higienistki, lekarze); policjanci; kuratorzy sądowi; pracownicy instytucji opiekuńczych; 

funkcjonariusze służby więziennej; pracownicy zakładów poprawczych; sędziowie; prokuratorzy; adwokaci i asystenci prawni; prawnicy z sądów 

rodzinnych i cywilnych; mediatorzy, opiekunowie i kuratorzy procesowi; psychologowie i terapeuci; nauczyciele; specjaliści pracujący z młodzieżą i 

organizatorzy społeczności lokalnych. 

 

 „Jakie to szkolenie?” 

Żeby zapewnić jak najszersze oddziaływanie szkolenia i jego skuteczność wśród jak największej liczby profesjonalistów, opracowano je jako szkolenie oparte 

na umiejętnościach. Oznacza to, że szkolenie koncentruje się na wyposażeniu uczestników w narzędzia i umiejętności służące do ochrony i promowania 

praw dzieci oraz do skutecznego komunikowania się dziećmi w praktyce. Oznacza to również, że niniejszy kurs nie zagłębia się w szczegóły teoretyczne ani 
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techniczne. W materiałach szkoleniowych i w materiałach dla uczestników zawarto sugestie dotyczące dalszej lektury i dodatkowych zasobów, żeby 

wspomóc pogłębianie wiedzy. 

„Jakie umiejętności doskonali to szkolenie?”  

Niniejsze szkolenie koncentruje się na następujących umiejętnościach:  

- Dlaczego, kiedy, gdzie i jak należy słuchać dzieci w przyjazny sposób oraz co zrobić z uzyskanymi informacjami? 

- Dlaczego, kiedy, gdzie i jak należy komunikować się z dziećmi w przyjazny sposób oraz co zrobić z uzyskanymi informacjami? 

- Jak wspierać przyjazne dzieciom procesy prawne?   

„Jakie inne informacje obejmuje to szkolenie?” 

Oprócz wymienionych wcześniej umiejętności materiał szkolenia obejmuje również wiedzę na temat: 

- Podstawowych zasad dotyczących międzynarodowych praw dziecka 

- Najważniejszych przekazów w promowaniu prawa dziecka przez profesjonalistów i dzieci 

- Wpływu rozwoju i zachowania dziecka na komunikację oraz sposobów, w jakie profesjonaliści mogą reagować na indywidualne potrzeby, aby ich 

działania były jak najbardziej skuteczne. 

 „W jaki sposób materiały szkoleniowe będą dla mnie przydatne w mojej roli?”  

Niniejsze materiały opracowano w taki sposób, by koncentrowały się na rozwijaniu umiejętności, aby zapewnić ich przydatność w jak największym zakresie 

ról i sytuacji. W materiałach szkoleniowych uwzględniono jednak fakt, że uczenie się jest najbardziej skuteczne, kiedy uczestnicy widzą, w jaki sposób mogą 

zastosować nabywane umiejętności w swoich rolach i okolicznościach. 

Dlatego prowadzący powinni czuć się uprawnieni do modyfikowania przykładów i studiów przypadków.  
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JAK KORZYSTAĆ Z TYCH MATERIAŁÓW 

Niniejszy dokument zawiera szczegółowe instrukcje wyjaśniające – krok po kroku – jak przeprowadzić każdą z części szkolenia. Chociaż materiały te 

opracowano z myślą o trzydniowym szkoleniu, możliwa jest realizacja pojedynczych dni, modułów, a nawet ćwiczeń.  

W szkoleniu wykorzystuje się kilka prezentacji PowerPoint (po jednej w każdym module), które można wyświetlić za pomocą rzutnika i/lub udostępnić 

uczestnikom w postaci wydruków – w zależności od dostępnych zasobów. Prezentacje PowerPoint są wystarczająco szczegółowe, aby można było 

prowadzić szkolenie bez zaglądania do niniejszego dokumentu, co pozwala prowadzącemu dostosować je do własnego stylu. 

Aby uniknąć formy wykładowj, wszystkie prezentacje uwzględniają możliwość zadawania pytań i dyskusji, a prowadzących zachęca się do tego, by stwarzali 

dodatkowe okazje – na podstawie swojej wiedzy i umiejętności oraz z uwzględnieniem doświadczeń uczestników. Ponadto dużą część szkolenia stanowią 

ćwiczenia i działania, które wymagają uczestnictwa i ułatwiają aktywne uczenie się. Nie trzeba omawiać wszystkich pytań ujętych w tych materiałach, ani 

przeprowadzać wszystkich opisanych w nich ćwiczeń. Prowadzący powinien je raczej traktować jako podpowiedzi lub propozycje, z których może skorzystać 

w razie potrzeby.  

W niniejszych materiałach używa się kilku symboli, które mają pomóc prowadzącemu w realizacji ćwiczeń i omówieniu prezentowanych slajdów. 

Prezentacja/wyjaśnienie 

 
Narracja 

 
 

Dodatkowe notatki 

 

Pytanie 

 

Materiał dla uczestników  

 

Ćwiczenie 

 
Ostrzeżenie 

 
Podsumowanie 

 
Wskazówka 

 
 

 

Tam, gdzie to możliwe w kontekście tego ponadnarodowego programu szkoleniowego, prowadzący mogą dostosować niniejsze materiały do lokalnych 

realiów. Możliwości te oznaczono słowami KONTEKST KRAJOWY.  
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W wypadku, gdy prowadzący zmodyfikuje niniejszy program szkoleniowy lub doda do niego nowe materiały, wszelkie dodatkowe materiały będą wyrażać 

opinie i podlegać wyłącznej odpowiedzialności prowadzącego oraz – w uzasadnionych wypadkach – partnera odpowiedzialnego za realizację projektu. Takie 

materiały mogą nie odzwierciedlać poglądów i polityki zespołu, który opracował niniejsze szkolenie. 

 „Co powinni otrzymać uczestnicy?” 

Prowadzący może zdecydować, czy przekazać uczestnikom slajdy PowerPoint przed rozpoczęciem szkolenia, po jego zakończeniu, czy sukcesywnie w jego 

trakcie. Zastanawiając się, którą opcję wybrać, warto wziąć pod uwagę, że z jednej strony uczestnicy mogą się skupić na czytaniu wydruku prezentacji, 

zamiast w pełni zaangażować się w szkolenie, z drugiej jednak swobodny dostęp do informacji (w postaci wydruku) może być dla nich pomocny.  

Do każdego modułu opracowano osobny zeszyt ćwiczeń. Zeszyty ćwiczeń zawierają wolne miejsce na notatki, które uczestnicy mogą wykorzystać w trakcie 

wykonywania ćwiczeń, a także dodatkową wiedzę, zestawienia podstawowych faktów/informacji oraz inne zasoby, z których uczestnicy mogą korzystać w 

trakcie szkolenia i po jego zakończeniu. Każdy zeszyt ćwiczeń kończy się działem „Lektura uzupełniająca”, zawierającym informacje o materiałach 

źródłowych. 



© Coram Children’s Legal Centre 2016    PROMOWANIE PRAW DZIECI, STRONA 9 

 

JAK MOŻNA DOSTOSOWAĆ TE MATERIAŁY DO RÓŻNYCH GRUP UCZESTNIKÓW? 

Jak wspomniano wcześniej, niniejsze materiały zostały opracowane w taki sposób, aby mogły być użyteczne dla wszystkich profesjonalistów i praktyków, 

którzy wspierają dzieci i pracują z nimi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w zamkniętych instytucjach resocjalizacyjnych, w systemie wymiaru 

sprawiedliwości oraz w innych okolicznościach. Ponadto, materiały te zaprojektowano w formie modułowej, w której poszczególne moduły – choć 

wzajemnie powiązane – mogą być realizowane osobno albo w ramach szerszych programów szkoleniowych. 

Co za tym idzie – możliwe są rozmaite konfiguracje uczestników, dostępności i czasu trwania szkolenia. Poniższa tabela może być pomocna w ustaleniu, 

które moduły są szczególnie ważne dla różnych grup i w różnych kontekstach szkoleniowych. Należy przy tym pamiętać, że całość tych materiałów 

opracowano z myślą o wszystkich grupach profesjonalistów i praktyków, a poniżej przedstawiono jedynie sugestie i wskazówki. 

Moduł Czas trwania Tematyka 

Moduł wprowadzający 1 godz. 15 min. Wzajemne poznanie się 
Przedstawienie materiałów 
 

Moduł 1: Prawa dziecka – wprowadzenie  3 godz. Prawa dziecka 
Podstawowe zasady 
Dyskryminacja 
 

Moduł 2: Rozwój dziecka i komunikacja – wprowadzenie 2 godz. 15 min. Rozwój dziecka 
Wpływ rozwoju na komunikację  
 

Moduł 3:  Umiejętności komunikacyjne od 9 godz. 30 min. do 10 
godz. 

Komunikowanie się z dziećmi  
Komunikacja niewerbalna 
Trudności w komunikacji 
 

Moduł 4: Wytyczne w sprawie wymiaru sprawiedliwości przyjaznego 
dzieciom  

2 godz. Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku 
Prawa dziecka w wymiarze sprawiedliwości 
 

Moduł końcowy 30 min. Zakończenie i certyfikaty 
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WSKAZÓWKI 

1) Przygotowanie: Niniejsze materiały zawierają bardzo dużo informacji, które należy przekazać w krótkim czasie. Jest bardzo ważne, aby prowadzący z 

wyprzedzeniem przeczytał wszystkie materiały, ale zaleca się również, by przed rozpoczęciem szkolenia zastanowił się, którym obszarom należy 

poświęcić szczególnie dużo uwagi. Prowadzący może również z wyprzedzeniem przećwiczyć wszystkie prezentacje i wykonać ćwiczenia, aby nabrać 

poczucia, że są to „jego” materiały.  

2) Uczestnictwo: Rola prowadzącego polega na ułatwianiu procesu uczenia się. Odpowiedzialność za uczenie się spoczywa na uczestnikach, a aktywny 

udział jest jednym z zasadniczych elementów skutecznego uczenia się. Prowadzący powinien starać się stworzyć środowisko, w którym wszyscy 

uczestnicy będą mieli poczucie, że mogą i potrafią się uczyć. Bariery dla uczestnictwa / uczenia się mogą powstawać z różnych powodów, na przykład w 

sytuacji, gdy dyskusje w grupie są zdominowane przez jednego lub kilku uczestników;  dyskusje odbiegają od zaplanowanych tematów; albo poglądy i 

komentarze różnych osób nie są w jednakowym stopniu respektowane przez prowadzącego lub przez innych uczestników. Prowadzący powinni zadbać 

o to, aby wszyscy uczestnicy mogli wyrażać swoje poglądy swobodnie i na równych prawach. Jedną z najważniejszych zasad przyjętych w tych 

materiałach jest zasada, że lepiej uzyskać informacje od grupy niż podać je grupie w formie wykładu. Dlatego niniejsze materiały koncentrują się na 

ćwiczeniach, studiach przypadków oraz uczeniu się przed doświadczenie. 

3) Elastyczność: Ze względu na interdyscyplinarny charakter tego programu szkoleniowego, uczestnicy będą reprezentować różne grupy zawodowe i 

specjalności, a co za tym idzie – mogą być bardziej zaznajomieni z jednymi aspektami szkolenia niż z innymi. Żeby zapewnić jak największą skuteczność 

szkolenia, prowadzący powinni za każdym razem dostosować język używany podczas jego realizacji do grupy uczestników. Na przykład uczestnicy bez 

przygotowania prawniczego nie będą tak zaznajomieni z terminologią prawniczą, jak osoby pracujące w systemie wymiaru sprawiedliwości. 

Prowadzący powinni nie tylko udzielać stosownych wyjaśnień, ale także dostosować język szkolenia do potrzeb uczestników. 

4) Kwestie praktyczne: Mimo że najważniejszą częścią szkolenia jest jego zawartość merytoryczna, kwestie praktyczne mogą przesądzić o jego sukcesie 

lub niepowodzeniu. Prowadzący powinni dotrzeć na miejsce szkolenia wystarczająco wcześnie, aby zaaranżować przestrzeń w sposób sprzyjający 

skutecznemu uczeniu się. Prowadzący powinni również zadbać o to, aby wszystkie materiały były przygotowane, a potrzebny sprzęt – sprawny i 

podłączony. Powinni także porozmawiać z personelem ośrodka (lokalu), w którym odbywa się szkolenie, na temat  ewentualnego poczęstunku, 

umiejscowienia toalet oraz dostępu dla osób niepełnosprawnych (prowadzący winni dowiedzieć się z wyprzedzeniem, czy wśród uczestników są osoby 

mające specjalne potrzeby). 
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5) Punktualność i przestrzeganie harmonogramu: Prowadzący powinni zwracać uwagę na sugerowany czas trwania poszczególnych aktywności, a w razie 

potrzeby go modyfikować, dbając przy tym o to, aby zrealizować cały materiał.  
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PRZEDSTAWIANIE SIĘ I ĆWICZENIA ENERGETYZUJĄCE 

Ćwiczenia zapoznawcze, integrujące i energetyzujące   

Ćwiczenia zapoznawcze lub „przełamujące lody” (icebreakers) i energetyzujące mogą przynieść korzyści nawet wysokiej klasy profesjonalistom, niezależnie 

od tego, jak ożywieni się wydają. Takie ćwiczenia warto przeprowadzić na początku dnia albo po przerwie, kiedy często obserwuje się spadek energii. Oto 

dwa przykłady:   

1. Zabawa z imionami 

Materiały: brak 

Cel: zachęcenie uczestników do rozmowy i ułatwienie im zapamiętania imion 

członków grupy.   

Instrukcje krok po kroku: 

1. Poproś każdego z uczestników, żeby powiedział, jak ma na imię, i dodał 

kilka słów na temat swojego imienia – coś, czym chciałby się podzielić z 

innymi. Daj każdej osobie minutę.  

2. Opcjonalnie: poproś uczestników, żeby wstali i ustawili się w kolejności 

alfabetycznej – według imion – nic przy tym nie mówiąc.  

3. Poproś uczestników, żeby kolejno powiedzieli swoje imiona, aby 

sprawdzić, czy trzeba zmienić kolejność, w jakiej stoją (tak by była 

alfabetyczna). 

4. Jeśli ktoś czuje się na siłach, poproś, aby wymienił kolejno wszystkie 

imiona. 

2. Sałatka owocowa (ćwiczenie energetyzujące) 

Materiały: karteczki z obrazkami pięciu różnych owoców; karteczek musi być 

tyle, żeby każdy uczestnik mógł dostać jeden owoc.  

Cel: podniesienie poziom energii i „przesadzenie” uczestników.  

Instrukcje krok po kroku: 

1. Daj każdemu uczestnikowi karteczkę z obrazkiem owocu.  

2. Poproś uczestników, żeby zapamiętali swój owoc.  

3. Wyjaśnij, że kiedy uczestnicy usłyszą nazwę swojego owocu, muszą 

wstać i zamienić się miejscami z kimś innym, kto także stoi. Nie wolno 

im usiąść na swoim krześle.  

4. Zacznij od wywołania jednego owocu (np. „truskawki”). Upewnij się, że 

wszystkie osoby, które dostały karteczkę z truskawką, wstały i zamieniły 

się z kimś miejscami. Teraz wybierz inny owoc. Następnie zacznij łączyć 

owoce (np. arbuzy i winogrona). Zachęć uczestników, żeby biegali po 

sali, o ile jest to bezpieczne. Na zakończenie zawołaj „sałatka 

owocowa”, co oznacza, że wszyscy uczestnicy muszą zmienić miejsca.   
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GŁOSY DZIECI I MŁODYCH LUDZI 

Opinie dzieci i młodych ludzi odegrały ważną rolę w opracowaniu niniejszych materiałów. Konsultowaliśmy się z nimi na wszystkich etapach pracy nad tymi 

materiałami, w trakcie programu pilotażowego i podczas opracowywania ostatecznej wersji pakietu szkoleniowego. Jest niezwykle istotne, aby glos dzieci i 

młodych ludzi był słyszany przez wszystkich, którzy realizują ten program szkoleniowy, i tych, którzy w nim uczestniczą, ponieważ słowa dzieci wyjaśniają, 

dlaczego opracowano to szkolenie, dlaczego warto je realizować i dlaczego tak ważne jest nabywanie zawartych w nim umiejętności i wiedzy.  

 

 

 

 

 

Uczestnicy grupy fokusowej, Bułgaria 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy grupy fokusowej, Grecja 

 

 

Uczestnik grupy fokusowej, Wielka Brytania 

„Rozmawiajcie z innymi specjalistami i dzielcie się doświadczeniem, korzystajcie z ich wiedzy” 

„Oni po prostu nie wiedzą, jak z nami rozmawiać. Może zapomnieli, jak to jest być dzieckiem, więc przyda im się każda wskazówka”. 

 “Może i jestem młody, ale to nie znaczy, że nie nadaję się do pewnych rzeczy, a oni czasami muszą mnie wysłuchać”. 

 

„Przede wszystkim, profesjonaliści powinni być w zgodzie z samymi sobą. Jeśli nie jesteś w zgodzie z samym sobą, nie możesz pomóc 

dzieciom”. 

„Dzieci, które źle się zachowują, to dzieci, których nikt nie wysłuchał i którym nikt nie pomógł”. 

„Dziecko nie zawsze wie, co się dzieje w jego głowie. Dorośli powinni to wiedzieć i rozumieć”. 
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CHMURA WYRAZÓW UTWORZONA Z ODPOWIEDZI UCZESTNIKÓW GRUP FOKUSOWYCH1 

 

                                                             
1 Utworzona w serwisie www.wordscloud.com, który generuje chmury wyrazów i nie ogranicza prawa do ich wykorzystywania.   

http://www.wordscloud.com/
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MATERIAŁY SZKOLENIOWE
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MODUŁ WPROWADZAJĄCY 

CZAS TRWANIA: 1 godz. 15 min. 

CELE:  

- Przedstawienie się uczestników i prowadzących 

- Przedstawienie materiałów szkoleniowych i zasobów online 

- Przedstawienie planu i celów szkolenia 

- Zbudowanie pozytywnej atmosfery 

- Ustalenie podstawowych zasad sprzyjających uczeniu się 

- Refleksja nad potrzebami szkoleniowymi 

- Przedstawienie i rozważenie diagramu „Kręgi wpływu”  

 

 

CZAS  ĆWICZENIE MATERIAŁY  METODA 

1 godz. MW.1: Przedstawienie się, 

wprowadzenie i podstawowe zasady 

 Zeszyt ćwiczeń, MW 
 Prezentacja PowerPoint MW, slajdy 1-6 
 Arkusze papieru i pisaki 

Dyskusja grupowa, prezentacja 

15 min. MW.2: Autorefleksja   Zeszyt ćwiczeń, MW 
 Prezentacja PowerPoint MW, slajdy 7-8 

oraz 2 
 Arkusze papieru i pisaki; 

Ćwiczenie indywidualne, praca i dyskusja grupowa 
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ĆWICZENIE MW.1: PRZEDSTAWIENIE SIĘ, WPROWADZENIE I PODSTAWOWE ZASADY 
Cel: Przedstawienie się uczestników i prowadzących, przedstawienie materiałów szkoleniowych, omówienie spraw organizacyjnych i ustalenie 
podstawowych zasad.   
Czas trwania: 1 godz. 
Materiały: Zeszyt ćwiczeń MW; Prezentacja PowerPoint MW, slajdy 1-6; arkusze papieru i pisaki. 
 
Prezentacja 

 

Przedstawienie się zajmuje sporo czasu, ale jest ważnym elementem każdego szkolenia z kilku 
powodów:  

- Zachęca uczestników do wypowiadania się i aktywnego uczestnictwa od samego 
początku warsztatu 

- Od samego początku daje uczestnikom „głos” 
- Pozwala uczestnikom poznać się wzajemnie 
- Okazja do powiedzenia czegoś pozytywnego o sobie może być dla uczestników 

inspirującym i wzmacniającym doświadczeniem 
 

Podstawowe zasady również są ważne, ponieważ nadają ton sesji szkoleniowej.. 
 

Ćwiczenie 

 

Prowadzący mogą przeprowadzić część zapoznawczą w dowolny sposób. Oto jeden z prostych 
sposobów: 
  
Poproś uczestników, żeby kolejno się przedstawili i wyjaśnili, czym się zajmują. Każdy z 
uczestników powinien też powiedzieć, co chciałby wynieść ze szkolenia (prowadzący może 
podać przykład: „lepsze rozumienie tego, jak rozmawiać z dziećmi będącymi w konflikcie z 
prawem podczas przesłuchań i rozpraw sądowych”) 
 
Dla zachowania spójności i zbudowania pozytywnej relacji między prowadzącym a 
uczestnikami prowadzący również powinien się przedstawić.  
 
Na to ćwiczenie należy przeznaczyć około 20-30 minut. 
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Slajd 2: 
 Narracja  

 

Po zakończeniu części zapoznawczej, przedstaw i wyjaśnij uczestnikom cel ogólny szkolenia i 
jego cele szczegółowe, wymienione na slajdzie 2.  
 
Wyjaśnij uczestnikom, że jest to trzydniowe interdyscyplinarne szkolenie skoncentrowane na 
umiejętnościach, którego celem jest zwiększenie ich wiedzy i kompetencji w zakresie ochrony 
praw dzieci (lub zmodyfikuj tę wypowiedź, aby dostosować ją do krótszego szkolenia). 
Szkolenie dąży do tego celu na trzy podstawowe sposoby:  
 

 Zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie komunikowania się z dziećmi w sposób 
dostosowany do ich wieku i do sytuacji, a także w zakresie wymiaru sprawiedliwości 
przyjaznego dzieciom;  

 Przeszkolenie uczestników w zakresie tworzenia i prowadzenia komunikacji 
podążającej za dzieckiem; 

 Dostarczenie uczestnikom praktycznych narzędzi pomocnych w poznawaniu opinii i 
uczuć dzieci oraz w dbałości o to, aby były one uwzględniane. 

 
Wyjaśnij, że szkolenie koncentruje się na wyposażeniu uczestników w narzędzia i umiejętności 
służące do ochrony i promowania praw dzieci oraz do skutecznego komunikowania się z 
dziećmi w praktyce. Koncentruje się na tym, dlaczego, kiedy, gdzie i jak należy słuchać dzieci i 
komunikować się z nimi w przyjazny sposób oraz co zrobić z uzyskanymi informacjami. Aby 
wspierać ów proces uczenia się, szkolenie obejmuje wiedzę na temat:  
  

 Podstawowych zasad dotyczących międzynarodowych praw dziecka 

 Najważniejszych przekazów w promowaniu praw dziecka wśród profesjonalistów i 
dzieci 

 Rozwoju i zachowania dziecka oraz ich wpływu na komunikację, a także sposobów, w 
jakie profesjonaliści mogą reagować na indywidualne potrzeby, aby ich działania były 
jak najbardziej skuteczne. 

Jako program oparty na umiejętnościach, niniejszy kurs nie zagłębia się w szczegóły 
teoretyczne ani techniczne. W materiałach szkoleniowych i w materiałach dla uczestników 
zawarto sugestie dotyczące dalszej lektury i dodatkowych zasobów, żeby wspomóc 
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pogłębianie wiedzy. Należy przypomnieć o tym uczestnikom, aby mieli realistyczne 
oczekiwania. 

Slajdy 3-4: 
Narracja  

  

Wyjaśnij uczestnikom, że plan pełnego, trzydniowego szkolenia obejmuje następujące 
moduły: 
 

- Moduł 1: Prawa dziecka – wprowadzenie 
- Moduł 2: Rozwój dziecka i komunikacja – wprowadzenie 
- Moduł 3: Umiejętności komunikacyjne 
- Moduł 4: Wytyczne w sprawie wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom  

 
Wyjaśnij, że każdy moduł zawiera prezentację, dyskusje i ćwiczenia.  

 

Wskazówka 

 
 

Warto przypomnieć uczestnikom, że mają dostęp do rozmaitych materiałów źródłowych – w 
zeszytach ćwiczeń i poprzez portal internetowy – z których mogą korzystać w trakcie szkolenia 
i po jego zakończeniu.  
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Ćwiczenie 

 
 

Poproś uczestników, aby zaproponowali podstawowe zasady, które będą obowiązywać 
podczas szkolenia. Warto zacząć od ustanowienia pierwszej zasady: “Podnosimy rękę, gdy 
chcemy coś powiedzieć”.  
 
Oto inne podstawowe zasady, które są pomocne i które warto rozważyć, nawet jeśli 
uczestnicy ich nie zaproponują:   

- Szanujemy poglądy innych  
- Jesteśmy punktualni i stosujemy się do poleceń 
- Żadnych zakłóceń i czynności rozpraszających uwagę (czyli wyłączamy telefony i 

nie rozmawiamy z sąsiadami na tematy niezwiązane ze szkoleniem) 
- Możemy i chcemy zadawać pytania (ta zasada działa w dwie strony: prowadzący 

powinni być gotowi odpowiadać na pytania, a uczestników należy zachęcać do ich 
zadawania) 

- Wszyscy mają równe możliwości uczestnictwa 
- Udzielamy szczerych informacji zwrotnych (z punktu widzenia prowadzącego 

otrzymanie szczerych informacji zwrotnych od uczestników jest niezwykle ważne, 
aby mógł udoskonalić materiały i sposób prowadzenia szkolenia w przyszłości) 

- Poufność (grupa może ustalić, że wszystko, co będzie powiedziane podczas 
szkolenia, zostanie między jego uczestnikami, albo sformułować tę zasadę w 
podobny sposób).   

 

 

Ćwiczenie – 
instrukcja 

 

Zapisz podstawowe zasady na arkuszu papieru i zawieś je na ścianie, aby były widoczne w 
trakcie całego szkolenia. Przeznacz na to ćwiczenie około 30-40 minut.  
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Slajd 6: 
Narracja  

 

Poproś uczestników o zastanowienie się nad diagramem “Kręgi wpływu”, zamieszczonym w 
zeszycie ćwiczeń. Uczestnicy mogą nie znać tego diagramu, dlatego należy im wyjaśnić ideę 
leżącą u jego podstaw i wytłumaczyć, dlaczego warto mieć go na względzie w trakcie szkolenia 
(zob. niżej).  
 
Wyjaśnij, że diagram może być pomocny w zastanowieniu się nad tym,  
o na które obszary uczestnik ma bezpośredni wpływ, a które będzie musiał omówić z 

innymi, aby wprowadzić zmiany, 
o do których kręgów wpływu uczestnik powinien dotrzeć, aby promować pożądaną zmianę 

w praktyce.  
 

Slajd 6: 
Dodatkowe 

notatki 

  
 

Wyjaśnij uczestnikom, że diagram “Kręgi wpływu” może im pomóc w zastanowieniu się nad 
tym, w jaki sposób mogą wywierać wpływ. Wytłumacz, że przez całe szkolenie będą omawiać 
dobre praktyki, które chcieliby wprowadzić w swojej pracy, i wymieniać się takimi praktykami 
z innymi.  Mogą one jednak odbiegać od obecnych standardów lub praktyk stosowanych w ich 
organizacji bądź kraju. Dlatego w trakcie szkolenia będą wracać do diagramu „Kręgi wpływu”, 
aby rozważyć, jakie kroki mogą podjąć, żeby to zmienić. 
 
Trzeba się zastanowić, kto ma wystarczające uprawnienia i władzę, aby wprowadzić pożądane 
zmiany. W tym celu przydatny jest diagram „Kręgi wpływu”.  Pokaż uczestnikom, jak mogą z 
niego korzystać. Posłuż się przykładem związanym z ich profesją (sektorem) lub osadzonym w 
kontekście krajowym. Na przykład podczas szkolenia dla przedstawicieli wymiaru 
sprawiedliwości możesz wykorzystać dobrą praktykę związaną z ułatwieniem dzieciom 
uczestnictwa w procedurach sądowych. Uczestnik zastanawia się, w którym kręgu wpływu 
lokuje się rozważana zmiana, na przykład: 
 
o W kręgu “JA” (czy uczestnik może wprowadzić zmianę, nie konsultując się z nikim 

innym? Byłoby tak na przykład w sytuacji, gdyby rozważana praktyka wymagała od 
niego zmiany języka lub tonu, jakiego używa w trakcie procedur sądowych); 

o “Moi współpracownicy” (czy uczestnik musi uzgodnić tę zmianę ze 
współpracownikami?); 

o „Organizacja/przełożeni” (czy zmiana dotyczy wewnętrznej kultury organizacji albo czy 
musi ją zaakceptować przełożony?) 
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o „Środowisko zawodowe” (czy aktualną praktykę determinują obowiązujące wytyczne 
lub regulacje zawodowe; czy można je zakwestionować? Przykładem jest sytuacja, gdy 
formalne procedury sądowe wymagają takiej aranżacji sali rozpraw, która jest 
niezgodna z dobrą praktyką); 

o Kraj/rząd” (czy aktualną praktykę determinuje rząd, obowiązujące ustawodawstwo albo 
inne formy kontroli na poziomie krajowym?). 
 

Dzięki ustaleniu, kto ma władzę lub uprawnienia pozwalające na wprowadzenie danej zmiany, 
uczestnicy mogą wywnioskować, jakie kroki powinni podjąć i czyjego wsparcia potrzebują (na 
przykład współpracowników, przełożonych, środowiska zawodowego albo miejscowego 
parlamentarzysty). Narzędzie to ma wzmacniać i inspirować uczestników, aby nie czuli się 
zniechęceni, kiedy odkryją dobrą praktykę, która nie jest stosowana w ich kraju. 
 
Wyjaśnij uczestnikom, że będziecie wracać do tego diagram w trakcie szkolenia.  

 

 

Głosy dzieci i młodych ludzi 

Głosy dzieci i młodych ludzi 

Każdy jest inny, więc każdy komunikuje się inaczej.  

Wszyscy jesteśmy równi, ale nie tacy sami.  

 

Chodzi o to, żeby zachęcać młodych ludzi, by mówili o swoich 

uczuciach i o tym, czego chcą.  

Po co mówić, jeśli to nic nie daje?  

 

 

We are all equal, but we are not all the same. 
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ĆWICZENIE MW.2: AUTOREFLEKSJA 
Cel: Zachęcenie uczestników do refleksji nad ich indywidualnymi potrzebami zawodowymi; omówienie ich oczekiwań i nadziei związanych ze szkoleniem.  
Czas trwania: 15 minut. 
Materiały: Zeszyt ćwiczeń MW; Formularz oceny wstępnej (w zeszycie ćwiczeń MW); formularz “Moje doświadczenie uczenia się” (Zeszyt ćwiczeń MW);  
arkusze papieru i pisaki, taśma klejąca lub masa mocująca do zawieszenia arkuszy na ścianie; prezentacja PowerPoint MW, slajdy 7-8 i 2. 

 

Ćwiczenie 

 
Następne ćwiczenie wymaga od uczestników zastanowienia się nad tym, dlaczego biorą udział 
w tym szkoleniu oraz jakie są ich mocne i słabe strony w odniesieniu do tematyki szkolenia, a 
zwłaszcza w zakresie komunikacji z dziećmi.   
 

 

Slajd 7:  
Notatki 

  
 

Slajd 7 wyjaśnia cel wypełnienia formularza oceny wstępnej. 
 
Poproś uczestników o wypełnienie tego formularza. Znajduje się on na osobnej kartce; 
prowadzący powinien zebrać wypełnione formularze pod koniec tego modułu.  
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Slajd 8:  
Notatki 

  
 

Slajd 8 wyjaśnia cel wypełnienia formularza “Moje doświadczenie uczenia się”. Znajduje się on 
na stronach 12 i 13 zeszytu ćwiczeń.  
 
Poproś uczestników o wypełnienie formularza. 
 
Jest ważne, aby uczestnicy rozumieli, że formularz ten jest wyłącznie do ich użytku i że nie 
będą musieli pokazywać go grupie ani prowadzącym.  
 
Daj uczestnikom 10 minut na wypełnienie formularzy, a następnie je zbierz.  
 

 
Slajd 2:  

Notatki 

  
 

Poproś uczestników, żeby zastanowili się nad własnymi celami dotyczącymi tego szkolenia; 
zachęć ich do dyskusji na temat jego ogólnych celów. Prowadzący może wrócić do slajdu 2 
(„Cele”), aby ułatwić tę dyskusję.   

 
Dyskusja 

 

Zapytaj uczestników, czy mają jakieś uwagi lub pytania albo czy jest coś, czym chcieliby się 
zająć, a co nie zostało ujęte w programie szkolenia ani w jego celach. Ta dyskusja grupowa ma 
istotne znaczenie dla sformułowania oczekiwań i zadbania o to, by prowadzący mógł 
dostosować szkolenie do potrzeb uczestników.  
 
Przeznacz 5 minut na tę część ćwiczenia. 
 

 

KONIEC MODUŁU WPROWADZAJĄCEGO 
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MODUŁ 1: PRAWA DZIECKA - WPROWADZENIE 

CZAS TRWANIA: 3 godziny 

CELE:  

- Zbudowanie świadomości i rozumienia praw dziecka 

- Pogłębienie rozumienia podstawowych zasad praw dziecka, między innymi zasady najlepiej pojętego interesu dziecka, uczestnictwa (bycia 

wysłuchanym) i ochrony przed dyskryminacją  

- Zwiększenie kompetencji i gotowości uczestników do angażowania się w działania dotyczące praw dziecka w roli podmiotów zobowiązanych, z 

zamiarem wzmacniania dzieci jako podmiotów uprawnionych. 

CZAS  ĆWICZENIE MATERIAŁY METODA 

20 

min. 

1.1: Prawa dzieci – kontekst międzynarodowy i regionalny  Zeszyt ćwiczeń M1 
 Prezentacja PowerPoint  M1, slajdy 1-

10 

Prezentacja 

1 godz. 

10 

min. 

1.2: Podstawowe zasady  
(części  A-D) 

 Zeszyt ćwiczeń M1 
 Prezentacja PowerPoint M1, slajdy 11-

37 
 Arkusze papieru i pisaki 

Prezentacja, dyskusja i ćwiczenia 

1 godz.  

30 

min. 

1.3: Prawa dzieci w kontekście krajowym  Zeszyt ćwiczeń M1 
 Prezentacja PowerPoint M1, slajd 38 
 Arkusze papieru i pisaki 

Ćwiczenia i prezentacja na forum 
grupy 

1 godz. 1.4 Ćwiczenie dodatkowe: Prawa dzieci w kontekście 
zawodowym 

 Zeszyt ćwiczeń M1 
 Arkusze papieru i pisaki 

Ćwiczenie 
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ĆWICZENIE 1.1: PRAWA DZIECKA – KONTEKST MIĘDZYNARODOWY I REGIONALNY 
Cel: Przekazanie podstawowych informacji na temat praw dziecka na poziomie międzynarodowym oraz w Unii Europejskiej. 
Czas trwania: 20 minut 
Materiały: Zeszyt ćwiczeń M1; Prezentacja PowerPoint M1, slajdy 1-10. 

 

Prezentacja 

 

Slajdy 1-10 prezentują podstawowe informacje na temat Konwencji Praw Dziecka (KPD), innych 
aktów prawnych dotyczących praw człowieka oraz instrumentów Unii Europejskiej i Rady 
Europy.  

Przeznacz na tę prezentację ok. 20 minut. 

 

 
Slajd 2:  

Narracja  

 

Przede wszystkim należy wyjaśnić, co rozumiemy pod pojęciem „dziecko” – międzynarodowe 
akty prawne dotyczące praw dziecka definiują dziecko jako osobę w wieku poniżej osiemnastu 
lat, chyba że zgodnie z prawem uzyska ono wcześniej pełnoletność.   
 

 

Dodatkowe 
notatki 

  
  

Uczestnicy mogą chcieć się dowiedzieć więcej na temat wyrażenia: „chyba że zgodnie z prawem 
uzyska wcześniej pełnoletność”. W niektórych krajach dziecko może osiągnąć dorosłość 
(przestaje być osobą małoletnią) przed ukończeniem 18 lat, ale musi to być jednoznacznie 
określone prawem. Nawet w takim wypadku dziecko powinno być chronione przez Konwencję 
o prawach dziecka.     
 
Należy podkreślić, że takie kwestie, jak minimalny wiek, w którym osoba może wyrazić 
świadomą zgodę na aktywność seksualną, albo wiek, w którym dziecko może sobie zrobić 
tatuaż, palić papierosy czy pić alkohol, na ogół nie są powiązane z pełnoletnością (chyba że 
prawo krajowe jednoznacznie ustanawia taki związek).  Wiek, w którym dziecko może – zgodnie 
z prawem – podejmować różne zachowania, może być tematem wzbudzającym 
zainteresowanie uczestników, przede wszystkim jednak trzeba podkreślić, że podejmowanie 
przez dziecko „dorosłych” zachowań nie oznacza osiągnięcia pełnoletności i że wszystkim 
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dzieciom przysługują wszystkie prawa zapisane w KPD.  

Slajd 3:  
Narracja  

 

Ten slajd definiuje pojęcie praw. Prawa to swobody i standardy przysługujące wszystkim 
dzieciom. 

 

Dodatkowe 
notatki 

  

Niektórzy uczestnicy będą już znali to pojęcie i będą umieli je wyjaśnić, ale przedstawienie tego 
slajdu stanowi podstawę dalszej części modułu.   

W niektórych krajach kładzie się nacisk na związek między prawami a obowiązkami. Prowadzący 
powinni przypomnieć uczestnikom, że takie podejście jest niesłuszne – dzieci nie muszą 
zasłużyć na swoje prawa, lecz przysługują im one z natury.  

Slajdy 4-5:  
Narracja  

  

Z perspektywy praw dziecka dzieci są podmiotami uprawnionymi (mającymi prawa), a państwo 
jest podmiotem zobowiązanym (mającym obowiązek respektowania, ochrony i realizowania 
praw dziecka). Rodzice, rodziny i główni opiekunowie odgrywają decydującą rolę, a państwo 
powinno ich wspierać, aby oni z kolei mogli zadbać o to, by dzieci korzystały ze swoich praw.  
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Slajd 6:  

Narracja  

 

Międzynarodowe prawa dziecka można również znaleźć w uniwersalnych instrumentach 
prawnych, takich jak tzw. międzynarodowa karta praw (Powszechna deklaracja praw człowieka, 
1948), Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych (obowiązujący od 
1976 roku), Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych (obowiązujący od 1976 
roku) oraz kilka innych instrumentów, między innymi Konwencja w sprawie zakazu stosowania 
tortur.  

Dzieciom przysługują wszystkie prawa, z których korzystają dorośli (z zastrzeżeniem, że istnieją 
pewne ograniczenia korzystania z praw, na przykład dotyczące głosowania w wyborach 
powszechnych, czynności seksualnych oraz innych obszarów), ale przysługuje im również 
dodatkowa ochrona na mocy aktów prawnych gwarantujących szczególne prawa dziecka, takich 
jak Konwencja ONZ o prawach dziecka. KPD jest konwencją dotyczącą praw człowieka 
ratyfikowaną przez największą liczbę państw na świecie (jej stronami są wszystkie państwa Unii 
Europejskiej). Komitet Praw Dziecka ONZ to zespół ekspertów powołany na mocy Konwencji. Do 
jego zadań należy monitorowanie realizacji Konwencji oraz udzielanie wskazówek (na przykład 
poprzez „Komentarze ogólne”) dotyczących jej interpretacji i realizacji.  Konwencji towarzyszą 
trzy protokoły fakultatywne lub opcjonalne, które omawiają szczegółowo takie kwestie, jak 
angażowanie dzieci w konfliktach zbrojnych; handel dziećmi, prostytucja dziecięca i pornografia 
dziecięca; oraz procedura składania zawiadomienia. 

 

Slajd 6:  
Dodatkowe 

notatki 

 

Ten slajd jest szczególnie pomocny, ponieważ umiejscawia prawa dziecka w szerszym 
kontekście powszechnych praw człowieka. Pomaga przypomnieć uczestnikom, że istnieją 
szerokie ramy międzynarodowych praw człowieka i że prawa dziecka mieszczą się w tych 
ramach jako element powszechnych, uniwersalnych praw, a jednocześnie że dzieci są 
uprawnione do dodatkowej ochrony. 

 

Należy podkreślić, że kiedy państwa zgadzają się przestrzegać tych instrumentów prawnych, 
zobowiązują się do przestrzegania, ochrony i realizacji zawartych w nich praw. Odnosi się to do 
traktatów i konwencji, podczas gdy inne dokumenty, takie jak wytyczne, zasady czy wskazówki 
są traktowane jako „prawo miękkie”, które ma tylko pomagać w realizacji praw człowieka.  
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Niektórzy uczestnicy mogą poprosić o rozwinięcie znaczenia pojęcia „prawo miękkie”. Termin 
ten można zestawić z pojęciem „twarde prawo”, odnoszącym się do instrumentów i umów 
mających moc obowiązującą, takich jak traktaty, prawo zwyczajowe i umowy międzynarodowe. 
Instrumenty prawa miękkiego nie mają podobnej mocy obowiązującej, chyba że zostały 
włączone do prawa krajowego. Prawo miękkie często powstaje po to, by ułatwić wdrożenie 
traktatów, a czasami – tak jak w wypadku prawa miękkiego dotyczącego dzieci przebywających 
w ośrodkach zamkniętych (detencyjnych) – jest traktowane jako zbiór wytycznych dotyczących 
sposobu realizacji zobowiązań traktatowych.    

Slajd 7:  
Narracja  

 

Oprócz instrumentów międzynarodowych istnieją instrumenty regionalne odnoszące się do 
praw człowieka i praw dziecka. Zostały one wymienione na tym slajdzie.    

 

Dodatkowe 
notatki 

 

W module 4 szkolenia przyjrzymy się bliżej Wytycznym Rady Europy w sprawie wymiaru 
sprawiedliwości przyjaznego dzieciom. 
 

Slajdy 8-9:  
Narracja  

 

Na kolejnych dwóch slajdach przedstawiono dwa podejścia do praw zawartych w Konwencji o 
prawach dziecka. Pomoże Ci to w zrozumieniu i realizowaniu Konwencji.  
 

 

Pierwsze podejście opiera się na idei „3P” (slajd 8 i strona 7 zeszytu ćwiczeń). Trzy P to ochrona 
(protection), zapewnienie (provision) i uczestnictwo (participation). Taki sposób myślenia o 
prawach pomaga praktykom zrozumieć obowiązki rządu (i podmiotów rządowych) w realizacji 
postanowień KPD. Może na przykład pomóc w zrozumieniu, że państwa muszą chronić dzieci 
przed krzywdzeniem, zapewniać im (między innymi) opiekę zdrowotną, edukację i odpowiednie 
warunki życia, oraz dbać o to, by dzieci mogły uczestniczyć we wszystkich działaniach, które ich 
dotyczą.  
 
Podejście drugie opiera się na podstawowych zasadach KPD. Zostały one formalnie przyjęte 
przez Komitet Praw Dziecka – komitet Narodów Zjednoczonych odpowiedzialny za realizację 
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Konwencji na płaszczyźnie międzynarodowej (slajd 9 i strona 8 zeszytu ćwiczeń).  
 

 

Podstawowe zasady KPD: 

- Ochrona przed dyskryminacją 

- Zasada, że najlepiej pojęty interes dziecka powinien być sprawą nadrzędną we wszystkich 
działaniach dotyczących dziecka 

- Prawo do życia i rozwoju 

- Prawo do bycia wysłuchanym we wszystkich sprawach dotyczących dziecka 

Zasady te uważa się za podstawę realizacji wszystkich innych praw.  Następne ćwiczenie w tym 
module koncentruje się owych podstawowych zasadach. Wykonując je, uczestnicy będą mogli 
przyjrzeć się bliżej znaczeniu tych pojęć.  

Slajd 10:  
Narracja  

 

Diagram na slajdzie 10 pokazuje zakres praw ujętych w Konwencji o prawach dziecka. Ma to na 
celu uświadomienie uczestnikom,  jak szeroki zakres praw został w niej opisany.  
 

 
Notatki 

 

 

Na zakończenie warto odesłać uczestników do działu „Lektura uzupełniająca” pod koniec 
zeszytu ćwiczeń, w którym znajdą listę dodatkowych materiałów źródłowych; warto też 
poświęcić trochę czasu na uwagi i pytania.   
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ĆWICZENIE 1.2: PODSTAWOWE ZASADY KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA 
Cel: Wprowadzenie podstawowych zasad Konwencji o prawach dziecka 
Czas trwania: 5 minut 
Materiały: Zeszyt ćwiczeń M1; Prezentacja PowerPoint M1, slajd 11. 
 
 
Wyjaśnienie 

 

Wyjaśnij, że to pięciominutowe wprowadzenie ma na celu przedstawienie każdej z czterech 
wymienionych wcześniej podstawowych zasad. Możesz wrócić do slajdu 9, aby przypomnieć 
uczestnikom te cztery zasady. Wyjaśnij, że określa się je mianem zasad podstawowych, 
ponieważ stanowią fundament (podstawę) realizacji wszystkich innych praw.  
 

 

Slajd 11: 
Narracja  

 

Na slajdzie 11 pokazano, w którym miejscu w niniejszym pakiecie szkoleniowym omówiono 
podstawowe zasady KPD.  
 
- Ćwiczenie 1.2A  – prezentacja i ćwiczenia na temat ochrony przed dyskryminacją. 
- Ćwiczenie 1.2B  – wyjaśnienie zasady najlepiej pojętego interesu dziecka i tego, jak można ją 

realizować w praktyce. 
- Moduł 2 koncentruje się na rozwoju dziecka i nawiązuje do tego prawa. Ćwiczenie 1.2C 

wykorzystuje zestawienie i podsumowanie informacji na ten temat. 
- Moduł 3 zawiera kilka ćwiczeń związanych z prawem do bycia wysłuchanym i do 

uczestnictwa. Moduł 4 koncentruje się na Wytycznych Rady Europy w sprawie wymiaru 
sprawiedliwości przyjaznego dzieciom, które promują i wspierają prawo dziecka do bycia 
wysłuchanym i do uczestnictwa. Ćwiczenie 1.2D zawiera zestawienie i podsumowanie 
informacji na temat tego prawa.  
 

 

Wyjaśnienie 

 

Następne ćwiczenia (1.2A-D) zagłębiają się w szczegóły podstawowych zasad.    
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ĆWICZENIE 1.2A: OCHRONA PRZED DYSKRYMINACJĄ 
Cel: Podkreślenie najważniejszych kwestii i praw oraz określenie standardów dotyczących prawa do ochrony przed dyskryminacją.  
Czas trwania: 25 minut  
Materiały: Zeszyt ćwiczeń M1; prezentacja PowerPoint M1, slajdy 12-23; karteczki samoprzylepne; arkusze papieru i pisaki. 
 
Ćwiczenie 

 

Odnosząc się do slajdu 12, wyjaśnij uczestnikom, że grupa rozpocznie tę część modułu od 
zastanowienia się nad równością i dyskryminacją poprzez ćwiczenie praktyczne 2. 
 

 

Slajd 12: 
Narracja 

 

Aby rozpocząć rozmowę na ten temat, poświęć jedną lub dwie minuty na zapytanie 
uczestników, czy kiedykolwiek byli świadkami albo doświadczyli dyskryminacji. Powinno to 
zainicjować dyskusję na temat uprzedzeń i stereotypów.  Zapisz te przykłady na flipcharcie, 
ponieważ mogą się przydać w dalszej części prezentacji.  

 
Ostrzeżenie 

 

W następnym ćwiczeniu poprosisz uczestników, aby weszli w rolę dzieci, które mogą 
doświadczać dyskryminacji. Może to wywołać niepokój lub zdenerwowanie u części 
uczestników, dlatego należy zachować ostrożność.    
 

 

Ćwiczenie – 
instrukcja 

 

Poproś uczestników, żeby ustawili się w szeregu, plecami do ściany. Wyjaśnij, że każdemu z nich 
przydzielisz pewną rolę. Rozdaj im role zapisane na karteczkach samoprzylepnych albo na 
innych kartkach. Prowadzący powinni dostosować role i sytuacje do grupy i przygotować kartkę 
z rolą dla każdego uczestnika. Przeznacz na to ćwiczenie 10 minut. 
 

 

Ćwiczenie – 1. Masz 8 lat. Ty i Twój brat mieszkacie w ładnym domu z dużym ogrodem i basenem. Twój  

                                                             
2 Idee przedstawione w tym ćwiczeniu zaadaptowano z:  http://www.eycb.coe.int/compasito/chapter_4/pdf/4_29.pdf 

http://www.eycb.coe.int/compasito/chapter_4/pdf/4_29.pdf
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przykłady 

 

ojciec jest burmistrzem miasta, w którym mieszkacie. Mama zajmuje się domem i rodziną.   
2. Urodziłeś się w tym mieście, ale Twoi rodzice przyjechali tutaj z Afryki. Mają sklep 

spożywczy, a Twoja rodzina (rodzice, Ty i Twoja siostra) zajmuje mieszkanie nad sklepem. 
Obecnie Twój ojciec jest w więzieniu, więc Ty i Twoja siostra pomagacie w sklepie po 
powrocie ze szkoły. Masz 11 lat.  

3. Masz 12 lat. Mieszkasz w domu dziecka od czasu, gdy byłaś niemowlęciem. Nie wiesz, kim 
byli Twoi rodzice.  

4. Jesteś ośmioletnią dziewczynką. Mieszkasz w okolicy zamieszkanej wyłącznie przez Romów. 
Masz uzdolnienia matematyczne, ale musisz pomagać mamie w domu. Masz sześcioro 
rodzeństwa.  

5. Jesteś ośmioletnim chłopcem z upośledzeniem słuchu. Mieszkasz z matką w mieszkaniu w 
bloku.   

6. Jesteś siedmioletnią dziewczynką, mieszkającą z matką. Twoja matka rozstała się z Twoim 
ojcem, ponieważ był bardzo agresywny i stosował przemoc wobec Ciebie i wobec niej.  
 

Ćwiczenie – 
instrukcja 

 

Przeczytaj na głos poniższe opisy sytuacji i poproś uczestników, żeby po usłyszeniu każdego 
zdania wystąpili z szeregu, jeśli czują, że jest ono prawdziwe w odniesieniu do ich roli, albo 
zostali w szeregu, jeśli czują, że zdanie nie jest prawdziwe.  

1. Chodzisz do dobrej szkoły. 
2. Nie musisz się bać, że zostaniesz zatrzymany przez policję do kontroli. 
3. Po szkole możesz chodzić na lekcje tańca. 
4. Mieszkasz z rodzicami, którzy Cię kochają i chcą dla Ciebie jak najlepiej. 
5. Nikt Ci nie dokucza z powodu Twojej niepełnosprawności. 
6. Nigdy nie czułeś się dyskryminowany. 
7. Co roku wyjeżdżasz z rodziną na wakacje. 

 

 

Podsumowa
nie 

 

Przeprowadź podsumowanie i ewaluację: co się wydarzyło w tym ćwiczeniu? Jak trudne było 
dla uczestników odgrywanie przydzielonej roli? Jak się czuli? Czy mogą to odnieść do kogoś, 
kogo znają osobiście, albo do własnych doświadczeń? Jak się czuli, kiedy mogli wystąpić z 
szeregu i wtedy, gdy musieli w nim pozostać? Czy czuli, że to nie fair? Czy to mówi nam coś na 
temat równości?   
 

 

Wskazówka Podczas tego ćwiczenia prowadzący powinni być bardzo uważni i zwracać szczególną uwagę na  
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osoby, które nie potrafią wyjść z roli po jego zakończeniu. W takim wypadku prowadzący 
powinien indywidualnie porozmawiać z uczestnikiem.  
 

Prezentacja  

 

Slajdy 13-23 prezentują definicje i przykłady dyskryminacji. Przeznacz na tę prezentację ok. 10-
15 minut.  

 

Slajd 13: 
Narracja 

  

Ochrona przed dyskryminacją jest podstawową zasadą prawa międzynarodowego i 
regionalnego,  ściśle powiązaną z pojęciem godności ludzkiej.  Dodaj, że jest ona szczególnie 
ważna, gdy pracuje się z dziećmi, ponieważ dzieci nie mają takich samych możliwości 
przeciwstawiania się dyskryminacji, jak dorośli.  

 
Pytanie 

 

Poproś grupę o podanie kilku przykładów dzieci, mogą być szczególnie narażone na 
dyskryminację. Możliwe odpowiedzi:  
 
- Dzieci migranci - Dzieci z mniejszości 

etnicznych lub 
narodowościowych 

- Dzieci 
niepełnosprawne 

- Dzieci uchodźcy lub 
ubiegające się o 
azyl 

- Dzieci z mniejszości 
religijnych  

- Dzieci cudzoziemskie 
bez opieki 

- Dzieci bezdomne / 
mieszkające na 
ulicy  

- Dzieci z biednych 
rodzin 

- Dzieci z grupy LGBTI  

- Dzieci w 
placówkach 
opiekuńczych 

 

  

 

 

Narracja Można być ofiarą dyskryminacji z wielu odrębnych powodów (dyskryminacja wielokrotna) albo  
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ze względu na pewną kombinację cech składających się na tożsamość danej osoby 
(dyskryminacja intersekcjonalna lub krzyżowa). Przykładem dyskryminacji wielokrotnej jest 
sytuacja, gdy niepełnosprawna dziewczynka ma zakaz wstępu na zajęcia szachowe, ponieważ 
jest dziewczynką (dyskryminacja ze względu na płeć), a jednocześnie (niezależnie od tego) nie 
może dostać się do budynku szkolnego z powodu braku podjazdu dla wózków inwalidzkich 
(dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność).  
 
Przykładem dyskryminacji krzyżowej jest sytuacja, w której kobieta z mniejszości romskiej 
zostaje poddana przymusowej sterylizacji, ponieważ jest romską kobietą (kombinacja dwóch 
cech – pochodzenia etnicznego i płci). 
 
Nie trzeba być rasistą/seksistą/homofobem, aby dopuścić się dyskryminacji; można 
dyskryminować innych bez takiego zamiaru ani świadomości.  
 

Slajdy 14-
15: 

Narracja 

 

Wyjaśnij, że zasada ochrony przed dyskryminacją jest zapisana w licznych traktatach i 
deklaracjach międzynarodowych i regionalnych. Najważniejsze spośród nich wymieniono na 
slajdach i przedstawiono bardziej szczegółowo w zeszycie ćwiczeń. Celem tego modułu nie jest 
szczegółowe omówienie każdego z tych zapisów (uczestnicy mogą zapoznać się z nimi 
samodzielnie), lecz wyjaśnienie podstawowych tez zasady niedyskryminowania, tak by 
uczestnicy potrafili rozpoznawać różne formy dyskryminacji oraz zapobiegać takim przypadkom 
i właściwie na nie reagować w swojej pracy z dziećmi. 
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Slajd 16: 

Narracja 

 

Wyjaśnij, że na następnych kilku slajdach przyjrzycie się wybranym podstawowym pojęciom i 
różnym typom dyskryminacji. 

 
Slajd 17: 

Narracja 

 

Te slajdy wprowadzają pojęcie dyskryminacji bezpośredniej. Dyskryminacja bezpośrednia 
występuje wówczas, gdy jedna osoba jest traktowana mniej korzystnie niż inna ze względu na 
określone cechy chronione (przypomnij uczestnikom, że chodzi tu o takie cechy, jak 
przynależność etniczna, płeć biologiczna, płeć społeczno-kulturowa, status społeczny, 
niepełnosprawność itp.). Dyskryminacja bezpośrednia jest zabroniona przez międzynarodowe 
akty prawne dotyczące praw człowieka. Wróć do przykładów dyskryminacji, podanych przez 
uczestników na początku modułu. Poproś, żeby wskazali, które z nich są przykładami 
dyskryminacji bezpośredniej.    
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Slajd 18: 
Narracja 

 

Wyjaśnij powiązane z dyskryminacją pojęcie molestowania, zdefiniowane na slajdzie. Możesz 
zapytać uczestników, czy wcześniej traktowali molestowanie jako formę dyskryminacji. Zapytaj, 
czy któreś z przykładów podanych przez nich na początku modułu dotyczą molestowania.  
 

 
Slajd 19: 

Narracja 

 

Wyjaśnij pojęcie wiktymizacji, zdefiniowane na slajdzie. Zapytaj uczestników, czy któreś z 
przykładów podanych przez niuch na początku modułu dotyczą wiktymizacji.  
 
 

 
Slajdy 20-
23: 

Narracja 

 

Te slajdy dotyczą usprawiedliwienia dyskryminacji, środków naprawczych oraz sankcji i są 
prezentowane w celach informacyjnych. Prowadzący może pominąć te slajdy, jeśli ma 
poczucie, że są zbyt specjalistyczne, zważywszy na potrzeby danej grupy.   
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Ćwiczenie 
dodatkowe 

 

 

Wyjaśnij, że uczestnicy wykonają teraz krótkie ćwiczenie z wykorzystaniem poznanej przed 
chwilą terminologii. Przeznacz na to ćwiczenie 10-15 minut.  
 
Wyjaśnij, że w zeszycie ćwiczeń zamieszczono listę faktów (skrócone opisy przypadków). Poproś 
uczestników, żeby w parach lub małych grupkach porozmawiali o tych skróconych opisach 
przypadków i określili (i) rodzaj dyskryminacji, który najlepiej opisuje daną sytuację; oraz (ii) 
chronione cechy będące podstawą dyskryminacji. Jeśli brakuje czasu, możesz wybrać opisy 
przypadków i omówić je na forum grupy.  
 
Skrócone opisy przypadków:  

1. Fakty: Do budynku sądu nie można się dostać na wózku inwalidzkim. 

Główne problemy: dyskryminacja pośrednia, niepełnosprawność 

2. Fakty: Dzieci romskie pozostające pod opieką państwa często są umieszczane w 

instytucjach opiekuńczych (domach dziecka) z powodu rzekomego „niecywilizowanego, 

złego zachowania”, podczas gdy inne dzieci są umieszczane w rodzinach zastępczych. 

Główne problemy: dyskryminacja bezpośrednia, przynależność etniczna 

3. Fakty: Dziewczynki w ośrodku dla imigrantów są narażone na ciągłe seksistowskie 

uwagi jednego ze strażników.  
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Główne problemy: molestowanie, płeć 

4. Fakty: W placówce opiekuńczej wszystkim dzieciom, także dzieciom żydowskim, podaje 

się wieprzowinę.  

Główne problemy: dyskryminacja pośrednia, religia 

5. Fakty: Dzieci z upośledzeniem słuchu nie mogą być przesłuchane jako świadkowie, 

ponieważ w miejscowym sądzie nie ma tłumacza języka migowego.  

Główne problemy: dyskryminacja pośrednia, niepełnosprawność 

6. Fakty: Dyrektor zakładu poprawczego  wydaje pracownikom polecenie, żeby nie 

wpuszczali muzułmańskich rodziców na teren ośrodka ze względów bezpieczeństwa.  

Główne problemy: dyskryminacja bezpośrednia, zmuszanie do dyskryminacji, religia 

7. Fakty: Ofiara wykorzystywania seksualnego zostaje skuta kajdankami i jest 

przetrzymywana w policyjnej celi przez sześć godzin, zanim zostaje przesłuchana przez 

policję. 

Główne problemy: dyskryminacja bezpośrednia, płeć 

8. Fakty: Dziecko, które weszło w konflikt z prawem, nie mogło skorzystać z drogi 

pozasądowej (diversion), ponieważ jego rodziny nie było stać na zapłacenie 

odszkodowania ofierze.  

Główne problemy: dyskryminacja pośrednia, sytuacja finansowa 
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ĆWICZENIE 1.2B: NAJLEPIEJ POJĘTY INTERES DZIECKA 
Cel: Wywołanie dyskusji dotyczącej stosowania zasady najlepiej pojętego interesu dziecka w praktyce.  
Czas trwania: 20 minut 
Materiały: Zeszyt ćwiczeń M1; prezentacja PowerPoint M1, slajdy 24-29. 
 
Prezentacja 

 
Pokaż uczestnikom slajdy 24-28, zawierające informacje na temat najlepiej pojętego interesu 
dziecka – między innymi międzynarodowych aktów prawnych, znaczenia tej zasady oraz 
przykładów jej zastosowania w praktyce. Zaleca się, aby prowadzący co jakiś czas przerywał 
prezentację, żeby się upewnić, iż uczestnicy nadążają i rozumieją prezentowany materiał.  
 

 

Slajd 24: 
Narracja  

 

Podkreśl, że zasada najlepiej pojętego interesu dziecka jest zapisana w art. 3.1 Konwencji o 
prawach dziecka. Dodaj, że Komentarz ogólny nr 14 Komitetu Praw Dziecka zawiera dalsze 
wytyczne dotyczące interpretacji tego zapisu. Wyjaśnij, że na kolejnych slajdach przyjrzycie się 
bliżej jego elementom składowym. 

 
Slajdy 25-
28: 

Narracja  

 

Po omówieniu tych slajdów wyjaśnij, że ów artykuł KPD jest niezwykle ważny, zwłaszcza w 
komunikacji z dziećmi, ponieważ pomaga chronić i promować wszystkie inne prawa 
przysługujące dzieciom. Pomaga również skoncentrować myśli i działania decydentów i 
profesjonalistów, którzy mają wpływ na życie dzieci, na ustaleniu, co leży w najlepiej pojętym 
interesie dziecka, a także przypomina profesjonalistom o tym, jak ich decyzje mogą wpływać na 
dzieci.  
 
Należy również zwrócić uwagę uczestników na fakt, że czasami „najlepiej pojęty interes 
dziecka” jest sprzeczny z jego „życzeniami i uczuciami”. W takiej sytuacji jest niezwykle ważne, 
aby profesjonaliści wiedzieli, na czym polega ich zadanie. Na przykład w Wielkiej Brytanii 
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opiekun dziecka w procedurach prawnych (advocate) jest odpowiedzialny wyłącznie za 
wspieranie dziecka w komunikowaniu jego życzeń i uczuć, podczas gdy pracownik socjalny 
kieruje się najlepiej pojętym interesem dziecka.  

Równie ważne jest to, aby dziecko rozumiało, na czym polegają obowiązki poszczególnych 
profesjonalistów, dzięki czemu będzie wiedziało, czego się spodziewać po danym procesie 
decyzyjnym i po konkretnej osobie (prowadzący może dodać przykład dostosowany do realiów 
danego kraju). Zwróć uwagę uczestników na inne przykłady przedstawione w zeszycie ćwiczeń, 
dotyczące zastosowania zasady najlepiej pojętego interesu dziecka. 

  

  

 
 
 

Slajd 29: 
Narracja  

 

Na tym slajdzie pokazano nagłówki z listy działań, którą uczestnicy otrzymali w zeszycie ćwiczeń 
(kopia poniżej). Przeprowadź grupę przez tę listę.  
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Materiał dla 
uczestników  

 

Krok 1: Rozmowa z dzieckiem 
 Czy możesz zapytać dziecko wprost? Co mówi dziecko?  
 Jakie są poglądy, życzenia i uczucia dziecka?  
 Czy możesz zapytać dziecko, co, jego zdaniem, leży w jego najlepiej pojętym interesie?  
 
Krok 2: Informacje uzyskane od osób, które znają dziecko  
 Jakie są życzenia/uczucia dziecka zdaniem jego rodziców lub opiekunów (zachowaj 

ostrożność w ocenie trafności tej opinii)?  
 Co, zdaniem rodziców lub opiekunów dziecka, leży w jego najlepszym interesie? 
 Jakie są życzenia/uczucia dziecka według jego opiekuna (kuratora) procesowego lub innego 

przedstawiciela prawnego (zachowaj ostrożność w ocenie trafności tej opinii)?  
 Co sądzą inni profesjonaliści? 
 
Krok 3: Jakie jest Twoje zdanie na temat najlepiej pojętego interesu dziecka?  
 Weź pod uwagę potrzeby dziecka, uwzględniając jego wiek, płeć i pochodzenie kulturowe, a 

także inne ważne czynniki, takie jak niepełnosprawność lub opóźnienia rozwojowe.  
  Weź pod uwagę swoje doświadczenie zawodowe i doświadczenie innych osób, ale także 

indywidualne potrzeby dziecka.  
  Jakie są znane, potencjalne i możliwe skutki/konsekwencje każdego z rozważanych działań – 

w krótkiej, średniej i długiej perspektywie czasowej?  
 
Krok 4: Po podjęciu decyzji nie zapomnij porozmawiać o tym z dzieckiem.  
 

 

Dyskusja 

 
 

Poproś uczestników, żeby podzielili się z grupą przykładami ze swojej pracy. Oto kilka 
podpowiedzi, pomocnych w poprowadzeniu tej dyskusji:   
 
• Czy uczestnicy musieli dokonać trudnej oceny, co leży w najlepiej pojętym interesie dzieci? 
• Jakie kroki podjęli / jakie procesy uruchomili, żeby to ustalić? 
• Czy któreś z tych działań/procesów były sprzeczne z poglądami, życzeniami i uczuciami 

dzieci? Jeśli tak, to co się wydarzyło? 
• Czy uczestnicy chcieliby przekazać grupie jakieś wskazówki albo rady? 
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ĆWICZENIE 1.2C: PRAWO DO ŻYCIA I ROZWOJU 
Cel: Wywołanie dyskusji na temat prawa dziecka do życia i rozwoju oraz jego znaczenia dla państw sygnatariuszy KPD.  
Czas trwania: 10 minut. 
Materiały: Zeszyt ćwiczeń M1; prezentacja PowerPoint M1, slajdy 30-32. 
 
Prezentacja 

 
Pokaż uczestnikom slajdy 30-32, które zawierają informacje na temat prawa dziecka do życia i 
rozwoju, w tym międzynarodowych aktów prawnych, znaczenia tej zasady oraz przykładów jej 
zastosowania w praktyce. 
 

 

Slajdy 30-
32: 

Narracja  

 

Zgodnie z art. 6 KPD wszystkie dzieci mają prawo do życia w społeczeństwie, społeczności i 
środowisku, które chronią ich prawo do życia i wszystkich form rozwoju. Zrozumienie tego 
prawa może być trudne, ponieważ mimo że nie jest ono kontrowersyjne, może się wydawać 
niejasne, jakie wymagania nakłada na państwo. Zgodnie z szeroką interpretacją tego zapisu 
odnosi się on do wszystkich obszarów rozwoju dziecka. Żeby realizować to prawo, państwo 
musi podejmować działania służące jego ochronie, między innymi poprzez zapewnienie 
środowiska aktywnie wspierającego życie i rozwój dziecka oraz poprzez zapobieganie, 
zakazywanie i karanie wszelkich przejawów łamania tego prawa. 

Do przykładów zastosowania tej zasady należy zakaz orzekania kary dożywotniego więzienia bez 
możliwości wcześniejszego zwolnienia (stanowiący odrębny zapis na mocy artykułu 37[a] KPD), 
stosowanie pozbawienia wolności jako środka ostatecznego i ograniczenie go do właściwego, 
możliwie najkrótszego czas (zapisane w art. 37[b] KPD) oraz realizacja zajęć i programów dla 
dzieci przebywających w  placówkach opiekuńczych w celu ułatwienia ich rehabilitacji 
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Wyjaśnij, że prawo to można również odczytywać w powiązaniu z artykułem 5 KPD, dotyczącym 
rozwoju zdolności dziecka. Komitet Praw Dziecka używa terminu „rozwój zdolności” (evolving 
capacities) w odniesieniu do procesów dojrzewania i uczenia się, poprzez które dzieci nabywają 
wiedzę i kompetencje, w tym również pogłębiają rozumienie swoich praw oraz tego, jak mogą 
być one realizowane3. Zgodnie z wytycznymi Komitetu respektowanie rozwijających się 
zdolności dziecka obejmuje nieustanne modyfikowanie poziomu wsparcia i ukierunkowania 
oferowanego dziecku, uwzględnianie interesów i życzeń dziecka, a także jego zdolności do 
podejmowania autonomicznych decyzji i rozumienia, co leży w jego najlepszym interesie4. 

 
Dodatkowe 
notatki 

  
 

Do wiadomości prowadzącego, art. 5 stanowi: „Państwa-Strony będą szanowały 
odpowiedzialność, prawo i obowiązek rodziców lub, w odpowiednich przypadkach, członków 
dalszej rodziny lub środowiska, zgodnie z miejscowymi obyczajami, opiekunów prawnych lub 
innych osób prawnie odpowiedzialnych za dziecko, do zapewnienia mu, w sposób 
odpowiadający rozwojowi jego zdolności, możliwości ukierunkowania go i udzielenia mu rad 
przy korzystaniu przez nie z praw przyznanych mu w niniejszej konwencji”. 

Pojęcie rozwoju zdolności wiąże się bezpośrednio z wiedzą na temat rozwoju dziecka, 
omówioną w module 2 tego program szkoleniowego.  
 

 

Dyskusja 

 
Następnie poproś uczestników, żeby przejrzeli fragment dotyczący rozwoju zdolności dziecka w 
swoich zeszytach ćwiczeń i, w razie potrzeby, odpowiedz na pytania / pokieruj dyskusją na ten 
temat (uwaga: nie powinno to zająć zbyt dużo czasu).  

 

 

 

 

 

                                                             
3 Komitet Praw Dziecka, General Comment Number 7 (Komentarz ogólny nr 7), “Implementing child rights in early childhood” CRC/C/GC/7/Rev.1 (2006), par. 17. 
4 ibid. 
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ĆWICZENIE 1.2D: PRAWO DO BYCIA WYSŁUCHANYM I DO UCZESTNICTWA 
Cel: Wywołanie dyskusji na temat prawa dziecka do bycia wysłuchanym i do uczestnictwa. 
Czas trwania: 10 minut. 
Materiały: Zeszyt ćwiczeń M1; prezentacja PowerPoint M1, slajdy 33-37 
 
Prezentacja 

 
Pokaż uczestnikom slajdy 30-32, które zawierają informacje na temat prawa dziecka do bycia 
wysłuchanym i do uczestnictwa.  

 

Slajdy 33-
34: 

Narracja  

 

Artykuł 12 KPD stanowi, że dziecko ma prawo do swobodnego wyrażania swoich poglądów. 

Odnosi się do wszystkich decyzji i spraw, które go dotyczą.  

To ważne prawo bywa ignorowane, kiedy profesjonaliści zakładają, że dzieci są za małe, aby 

mieć swoje opinie czy spójne poglądy. W 2009 roku Komitet Praw Dziecka ONZ odniósł się do 

tego problemu w Komentarzu ogólnym nr 12, „The right of the child to be heard” (Prawo 

dziecka do bycia wysłuchanym)5. Komitet wyjaśnił w nim, że artykuł 12 Konwencji wiąże się 

ściśle z pojęciem „uczestnictwa”, które zdefiniował jako  

„ciągły proces obejmujący przekazywanie informacji i dialog między 

dziećmi a dorosłymi, oparty na wzajemnym szacunku, poprzez który dzieci 

mogą się dowiedzieć, w jaki sposób ich poglądy i opinie rodziców są brane 

pod uwagę i kształtują wyniki takich procesów”6.  

Aby umożliwić dzieciom faktyczne uczestnictwo, należy zapewnić im odpowiednie zasoby, 
wsparcie i okazję do korzystania z tego  prawa. Co istotne, sformułowań uściślających użytych w 
art. 12 Konwencji („które jest zdolne do kształtowania swych własnych poglądów” oraz „z 
należytą wagą, stosownie do wieku oraz dojrzałości dziecka”) nie należy wykorzystywać jako 
podstawy odmówienia dziecku prawa do bycia wysłuchanym.  

 

 

                                                             
5 Komitet Praw Dziecka, General Comment No. 12 “The right of the child to be heard”, CRC/C/GC/12. 
6 Komitet Praw Dziecka, General Comment No. 12 “The right of the child to be heard”, CRC/C/GC/12 at para 3. 
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Slajdy 35-
36: 

Narracja  

 

Omów kolejno przykłady przedstawione na slajdach 35-36 i wyjaśnij, że ilustrują one pozytywne 

skutki realizacji prawa do bycia wysłuchanym i do uczestnictwa. Po omówieniu tych przykładów 

zwróć uwagę uczestników, że więcej przykładów znajdą w zeszycie ćwiczeń i że moduł 3 

koncentruje się na tym, jak ułatwić dziecku uczestnictwo poprzez przyjazną mu komunikację.  

 

 
 

Ćwiczenie 

 

Teraz poproś uczestników, aby metodą burzy mózgów stworzyli listę „kluczowych słów” 

związanych z prawem dziecka do bycia wysłuchanym i do uczestnictwa.  

 

Slajd 37: 
Dyskusja 

 
 

Na slajdzie 37 pokazano przykładowe słowa pomocne w rozpoczęciu takiej dyskusji  

Wyjaśnij uczestnikom, że będzie to główny temat modułu 3 szkolenia.   
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ĆWICZENIE 1.3: PRAWA DZIECI W KONTEKŚCIE KRAJOWYM 
Cel: Zachęcenie uczestników do zastanowienia się nad tym, w jakim stopniu omówione w tym module międzynarodowe standardy dotyczące praw dzieci są 
adekwatne do sytuacji w ich kraju.  
Czas trwania: 1 godz. 30 min. 
Materiały: Zeszyt ćwiczeń M1; prezentacja PowerPoint M1, slajd 38; arkusze papieru i pisaki. 
  

KONTEKST KRAJOWY  
To ćwiczenie stwarza prowadzącym okazję do przedstawienia informacji na temat kontekstu 
lokalnego (jeśli uznają to to za stosowne). Należy to zrobić na początku ćwiczenia, przed 
podzieleniem uczestników na podgrupy. 

 

 

Ćwiczenie 

 
Poproś uczestników, żeby podzielili się na podgrupy (nie więcej niż cztery).    

Ćwiczenie – 
instrukcja 

 

Każda podgrupa będzie miała 30 minut na przygotowanie 10-minutowej prezentacji, która 
zostanie przedstawiona i omówiona na forum całej grupy. Poproś uczestników, żeby przeczytali 
dwie instrukcje i wybrali jedną z nich (zob. zadania A i B poniżej). Ponieważ w każdym kraju 
sytuacja będzie inna, a grupy będą się istotnie różnić pod względem wiedzy uczestników, 
prowadzący może z wyprzedzeniem wybrać instrukcje odpowiednie dla danej grupy i 
zasugerować je uczestnikom.  
 
• Zadanie A: „Prawa dziecka – karta oceny”. Przygotujcie prezentację dla całej grupy, 

skoncentrowaną na obszarze krajowej praktyki lub ustawodawstwa, który znacie z 
własnego doświadczenia zawodowego.  Oceńcie, w jakim stopniu i pod jakimi względami 
ów obszar praktyki czy ustawodawstwa spełnia omówione przed przerwą obiadową 
międzynarodowe standardy dotyczące praw dziecka, bądź też ich nie spełnia.  Wystawcie 
prezentowanemu obszarowi ocenę od 1 do 10.    
 

W prezentacji należy ująć: 
o Konkretne artykuły Konwencji o prawach dziecka, które odnoszą się do danego 
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przykładu. 
o Aktualną sytuację prawną. 
o Aktualną sytuację w zakresie praktyki (zwracając uwagę na ewentualne różnice 

geograficzne, zawodowe itp.). 
o Luki w prawie lub w praktyce, przyczyny ich istnienia oraz zmiany konieczne do ich 

wypełnienia. 
o Przyszłe działania, które zdaniem Waszej grupy są niezbędne, aby w Waszym kraju 

lub sektorze zawodowym prawa dzieci były realizowane zgodnie z Konwencją o 
prawach dziecka. 

o Umiejscowienie tych działań na diagramie „Kręgi wpływu” oraz co to oznacza dla 
przyszłych działań.   
 

• Zadanie B: „Zmiany w zakresie praw”. Przygotujcie prezentację dla całej grupy na temat 
niedawnej zmiany w ustawodawstwie lub w praktyce, która wpłynęła na sposób, w jaki 
pracujecie (lub w jaki inni profesjonaliści pracują) z dziećmi, zwłaszcza w odniesieniu do 
praw dziecka.  
 

W prezentacji należy ująć: 
o Konkretne artykuły Konwencji o prawach dziecka, których dotyczy prezentowana 

zmiana. 
o Źródło tej zmiany (w którym kręgu wpływu została zainicjowana). 
o Co się konkretnie zmieniło. 
o Trudności lub przeszkody we wprowadzeniu tej zmiany. 
o Przyszłe działania, które zdaniem Waszej grupy są niezbędne w celu lepszego 

wdrożenia tej zmiany, bądź też w celu wprowadzenia dodatkowych zmian, które są 
potrzebne, aby w Waszym kraju / sektorze zawodowym prawa dzieci były 
realizowane zgodnie z Konwencją o prawach dziecka. 
 

Ćwiczenie – 
instrukcja 

 

Daj podgrupom około 30 minut na przygotowanie, a następnie  poproś je, aby kolejno 
przedstawiły swoje prezentacje (po każdej prezentacji zapytaj uczestników, czy mają jakieś 
uwagi).  
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Slajd 38: 
Podsumowa
nie 

 
 

Podsumuj to ćwiczenie, prosząc uczestników, by zastanowili się nad zmianami, które zostały 
wprowadzone i nad tymi, które można by wprowadzić, żeby przybliżyć praktykę do standardów 
międzynarodowych (tam, gdzie od nich odbiega), albo też w jaki sposób wprowadzone zmiany 
pozwoliły na dostosowanie praktyki do standardów międzynarodowych (tam, gdzie jest z nimi 
zgodna). Poproś ich, aby spróbowali umiejscowić te zmiany na diagramie “Kręgi wpływu”.  
 
• W którym kręgu (lub kręgach) lokuje się dana zmiana:  

o „JA” (zmiana indywidualna)  
o „Współpracownicy” (uzgodnienia i konsultacje ze współpracownikami) 
o „Organizacja/przełożeni” (zmiana kulturowa, organizacyjna lub wymagająca 

zatwierdzenia) 
o „Środowisko zawodowe” (zmiana w wytycznych lub regulacjach zawodowych) 
o „Kraj/rząd” (zmiana ustawodawcza lub inna zmiana na poziomie krajowym).   
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ĆWICZENIE 1.4: ĆWICZENIE DODATKOWE: PRAWA DZIECKA W KONTEKŚCIE ZAWODOWYM 
Cel: Zmotywowanie uczestników do wzięcia osobistej odpowiedzialności za realizację praw dziecka mających zastosowanie w ich kontekście zawodowym.  
Czas trwania: 1 godz. 
Materiały: Zeszyt ćwiczeń M1; flipchart i materiały.  
 
Ćwiczenie – 
instrukcja 

 

Poproś uczestników, aby podzielili się na zespoły (jeśli to możliwe, nie więcej niż 4).  
Poproś uczestników o przeczytanie materiału w zeszycie ćwiczeń (część 1.3) – fragmentów 
wybranych tekstów źródłowych dotyczących praw dziecka w różnych kontekstach i w 
odniesieniu do różnych grup zawodowych.   
 

 

Ćwiczenie – 
instrukcja 

 

Następnie poproś zespoły o przygotowanie prezentacji zgodnie z poleceniem:  
• „Wyobraź sobie, że masz przeprowadzić 10-minutową sesję dla swoich współpracowników, 

którzy nie brali udziału w tym szkoleniu, żeby im uświadomić, jakie kwestie dotyczące praw 
dziecka wiążą się z Waszą pracą”  

• Po przygotowaniu takiej sesji każdy z zespołów przedstawi ją reszcie grupy. 
• Poproś zespoły, żeby zastanowiły się nad tym: 

o jaki będzie ogólny temat ich sesji? 
o na których prawach się skoncentrują i dlaczego? 

Przeznacz 20-30 minut na przygotowanie. 
 

 

Ćwiczenie – 
instrukcja 

 

Poproś wszystkie zespoły, aby kolejno przedstawiły swoje prezentacje. Po wszystkich 
prezentacjach poproś zespoły, aby opowiedziały o tym, jak przygotowały swoje sesje. Zapytaj, 
dlaczego wybrały te, a nie inne prawa, oraz jak – w ich odczuciu – udała się prezentacja.  
 
Przeznacz 10 minut na prezentację każdego zespołu i około 10 minut na dalszą dyskusję i 
podsumowanie.  
 

 

Wskazówka 

 
 

Warto zapytać członków poszczególnych zespołów o ich odczucia: jakiej reakcji spodziewają się 
po swoich współpracownikach, zważywszy na fakt, że przekazywane informacje dotyczą 
spoczywającego na nich – jako na profesjonalistach – obowiązku ochrony i promowania praw 
dzieci?  

 

KONIEC MODUŁU 1  
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MODUŁ 2: ROZWÓJ DZIECKA I KOMUNIKACJA – WPROWADZENIE  

CZAS TRWANIA: 2 godz. 15 min. 

CELE:  

- Wprowadzenie podstawowych pojęć dotyczących rozwoju dziecka oraz jego wpływu na zachowanie i komunikację 

- Pogłębienie wiedzy na temat wpływu rozwoju dziecka na komunikację oraz co on oznacza dla profesjonalistów pracujących z dziećmi 

- Zwiększenie umiejętności kształtowania interakcji z dziećmi zgodnie z tą wiedzą 

 

CZAS ĆWICZENIE MATERIAŁY FORMAT 

30 min. 2.1: Rozwój dziecka i komunikacja  Zeszyt ćwiczeń M2 
 Prezentacja PowerPoint M2, slajdy 1-10 

Prezentacja i dyskusja 

45 min. 2.2: Czynniki odgrywające ważną rolę w rozwoju dziecka i w 
komunikacji 

 Zeszyt ćwiczeń M2 
 Prezentacja  PowerPoint M2, slajdy 11-17  

Prezentacja, dyskusja i 
ćwiczenia 

1 godz. 2.3: Czynniki rozwojowe, osobiste i społeczne mogące 
wpływać na komunikację 

 Zeszyt ćwiczeń M2 
 Prezentacja  PowerPoint M2, slajdy 18-21 

Studium przypadku i ćwiczenia 
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ĆWICZENIE 2.1: ROZWÓJ DZIECKA A KOMUNIKACJA 
Cel: Przekazanie podstawowych informacji dotyczących rozwoju dziecka, aby mieć pewność, że wszyscy uczestnicy dysponują podstawową wiedzą na ten 
temat; udostępnienie uczestnikom zestawień faktów/informacji i listy materiałów źródłowych do samodzielnej lektury. 
Czas trwania: 30 minut. 
Materiały: Zeszyt ćwiczeń M2; prezentacja PowerPoint M2, slajdy 1-10. 
 
Wskazówka 

 
 

Należy zwrócić uwagę, że jest to tylko krótkie wprowadzenie do zagadnień rozwoju dziecka i 
komunikacji oraz że głównym celem tej części modułu 2 jest skłonienie uczestników do 
spojrzenia na komunikację jako na proces kształtowany przez rozwój. W swoich materiałach 
uczestnicy znajdą odnośniki do długiej listy tekstów źródłowych. Warto ich także zachęcić, aby 
podzielili się swoimi zasobami z innymi. 
 

 

Prezentacja 

 
 

Slajdy 1-10 
Przeznacz 30 minut na tę prezentację. 

 
Slajd 2: 

Narracja  

 

Moduł 1 był poświęcony aktom prawnym i standardom dotyczącym praw dziecka. Ponieważ 
całe szkolenie koncentruje się na prawach dziecka, należy zwrócić uwagę, że rozwój dziecka 
znalazł swoje miejsce w aktach prawnych dotyczących praw dziecka. Jego ochronę i wspieranie 
nakazuje artykuł 6(2) Konwencji o prawach dziecka. Ponadto, kiedy wspierany jest rozwój 
dziecka, łatwiej realizować pozostałe prawa.     
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Slajd 3: 
Narracja  

 

Na tym slajdzie przedstawiono liczne obszary rozwoju dziecka, między innymi rozwój mowy, 
rozwój fizyczny i rozwój zachowania. Pokazuje on również, że rozwój wiąże się ze wzrostem 
umiejętności w zakresie samoobsługi i dbałości o zdrowie (wśród wielu innych). Przypomnij 
uczestnikom, że w zeszytach ćwiczeń znajdą listę dodatkowych materiałów, pomocnych w 
pogłębieniu wiedzy (w dziale „Lektura uzupełniająca”).   

 
Slajd 4: 

Narracja  

 

Rozwój dziecka można opisać przy użyciu sześciu kategorii lub obszarów:  

 Społeczny (uczenie się budowania dobrych relacji z innymi) 

 Fizyczny (wzrost i dojrzewanie, poprawa koordynacji i siły) 

 Intelektualny (myślenie i doskonalenie umiejętności łączenia słów z działaniami)  

 Komunikacja (uczenie się rozmawiania i wchodzenia w interakcje z innymi) 

 Kulturowy (kształtowanie się zwyczajów i przekonań)  

 Emocjonalny (nabywanie umiejętności rozumienia uczuć i emocji oraz ich nazywania) 

 
Slajd 5: 

Narracja  

 

Ten slajd pokazuje, w jaki sposób każda z tych kategorii wpływa na komunikację. To ważne, 
ponieważ moduł ten koncentruje się na tym, jak rozwój może oddziaływać na komunikację, a 
nie na rozwoju samym w sobie. Zapytaj uczestników, czy jest coś, co chcieliby dodać  do tego 
materiału.  
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Slajd 6: 
Narracja  

 

Na tym slajdzie przedstawiono niektóre zmiany rozwojowe, jakich mogą doświadczać dzieci w 
miarę dorastania. Zapytaj uczestników, co o tym sądzą. Czy ta wiedza jest użyteczna? Jeśli tak, 
to dlaczego? Jeśli nie, to dlaczego? Należy podkreślić, że każde dziecko jest inne i że na rozwój 
dzieci mogą wpływać rozmaite czynniki.  
 
Przed wyświetleniem następnego slajdu zapytaj uczestników, czy przychodzą im do głowy jakieś 
czynniki, które mogą wpływać na rozwój i komunikację. Jeśli jest wystarczająco dużo czasu, 
można to zrobić w formie burzy mózgów, umieszczając w centrum słowo „dziecko”. Uczestnicy 
mają stronę przeznaczoną na to ćwiczenie w swoim zeszycie ćwiczeń (strona 8).  
 

 
Slajd 7: 

Narracja  

 

Ten slajd ma na celu pokazanie, dlaczego pożyteczne może być traktowanie wiedzy na temat 
rozwoju dziecka jako środka do poprawienia praktyki komunikacyjnej. 

 
Slajd 8: 

Narracja  

 

Ten slajd pokazuje czynniki, które mogą wpływać na rozwój i na komunikację. Nie dotyczy to 
wszystkich dzieci w każdych okolicznościach, ale może pomóc uczestnikom w zrozumieniu 
zakresu czynników, jakie mogą oddziaływać na możliwości komunikacyjne dziecka (oraz inne 
obszary rozwoju). Skutki rozwojowe mogą obejmować problemy społeczne (np. w sferze 
przyjaźni i sieci społecznych), fizyczne, intelektualne, komunikacyjne, emocjonalne (np. 
związane z pewnością siebie, niezależnością i samooceną) oraz opóźnienia i trudności 
behawioralne (takie jak regresja). 
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Slajd 9: 
Narracja  

 

Przeprowadź uczestników przez przykłady złej praktyki wymienione na slajdzie 9:  
 

 Przyjęcie podejścia „rozmiar uniwersalny” – traktowanie wszystkich dzieci według 
jednego szablonu 

 Podejmowanie decyzji i dokonywanie ocen na podstawie założeń, stereotypów lub 
arbitralnych kryteriów (na przykład tego, czy dziecko osiągnęło „odpowiedni” etap 
rozwoju, założeń dotyczących tego, co dziecko „powinno robić/umieć”, wieku dziecka, 
jego sytuacji finansowej, statusu społecznego bądź innych arbitralnie wybranych 
czynników), a nie indywidualnej sytuacji dziecka. Przypomnij zasadę braku 
dyskryminacji omówioną w module 1 

 Błędne traktowanie cech osobowościowych lub zachowań jako problemów 
rozwojowych.  

 

 

Slajd 10: 
Narracja  

 

Slajd 10 pokazuje, w jaki sposób uczestnicy mogą wdrażać dobre praktyki, wykorzystując swoją 
wiedzę na temat rozwoju dziecka i komunikacji.   
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ĆWICZENIE 2.2: CZYNNIKI ODGRYWAJĄCE WAŻNĄ ROLĘ W ROZWOJU DZIECKA I W KOMUNIKACJI 
Cel: Zwiększenie świadomości dotyczącej kilku ważnych czynników, które mogą wpływać na rozwój dziecka: przywiązania, samooceny i rezyliencji 
(odporności psychicznej); omówienie powiązanych z nimi czynników ryzyka i czynników chroniących.   
Czas trwania: 45 minut. 
Materiały: Zeszyt ćwiczeń M2; prezentacja PowerPoint M2, slajdy 11-17. 
 
Prezentacja 

 
 

Slajdy 11-17  

Wskazówka 

 
Podczas tej sesji uczestnicy mogą przyjmować pewne założenia, opierać się na 
stereotypach, a nawet otwarcie wyrażać uprzedzenia lub rasistowskie poglądy. Postaraj 
się nie unikać wskazywania takich zachowań i reagowania na nie, poprzez podkreślanie 
wagi braku dyskryminacji i podważanie takich założeń, stereotypów czy poglądów.    
 

 

Slajdy 11-
12: 

Narracja  

 

Zapytaj uczestników, czy potrafią podać inne przykłady czynników sprzyjających 
bezpiecznemu przywiązaniu i utrudniających jego powstanie, prosząc, żeby zastanowili 
się nad tym w odniesieniu do dzieci, z którymi pracują.   
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Slajdy 13-
14: 

Narracja  

 

Zapytaj uczestników, czy potrafią podać inne przykłady czynników sprzyjających wysokiej 
samoocenie i utrudniających jej powstanie, prosząc, żeby zastanowili się nad tym w 
odniesieniu do dzieci, z którymi pracują.  

 

 
 

Slajdy 15-
17: 

Narracja  

 

Zapytaj uczestników, czy potrafią podać inne przykłady czynników sprzyjających 
rezyliencji i utrudniających jej powstanie, prosząc, żeby zastanowili się nad tym w 
odniesieniu do dzieci, z którymi pracują. Na slajdzie 17 przedstawiono skrót czynników 
ryzyka i czynników chroniących związanych z rezyliencją.  
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ĆWICZENIE 2.3: CZYNNIKI ROZWOJOWE, OSOBISTE I SPOŁECZNE MOGĄCE WPŁYWAĆ NA KOMUNIKACJĘ 
Cel: Zachęcenie uczestników do zastanowienia nad czynnikami, które mogą wpływać na komunikację dziecka z profesjonalistami, i nad tym, jak sobie z nimi 
radzić.   
Czas trwania: 1 godz. 
Materiały: Zeszyt ćwiczeń M2; prezentacja PowerPoint M2, slajdy 18-21; arkusze papieru i pisaki. 
 
Prezentacja 

 
Slajdy 18-19  

Slajdy 18-19 
Narracja  

 

Poproś uczestników, żeby zastanowili się nad tym, co ten przykład mówi nam na temat 
komunikacji z dzieckiem. Uwaga: przykład na slajdzie 18 zaczerpnięto z anonimowego 
zgłoszenia młodego człowieka umieszczonego w pieczy zastępczej.  

 

 
 

Ćwiczenie 

 
Poproś uczestników o wykonanie ćwiczenia na stronie 13 zeszytu ćwiczeń. W tym celu 
muszą narysować linie między polami pod każdym z nagłówków.   
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Slajd 20: 
Narracja  

 

Na tym slajdzie podano przykład, jak to zrobić. Daj uczestnikom 5-10 minut na wykonanie 
tego ćwiczenia, a następnie zachęć ich do krótkiej dyskusji.  

 
Slajd 21: 

Narracja  

 

Poproś uczestników, aby sobie wyobrazili, że mają przedstawić historię tego dziecka 
reszcie grupy, z zadaniem przygotowania grupy do ważnej rozmowy z dzieckiem. Zespoły 
powinny uwzględnić:  
• Imię 
• Wiek 
• Płeć 
• Tło / sytuację dziecka 

o Z kim mieszka dziecko? Czy to się zmieniło? Dlaczego dziecko uczestniczy w 
procedurach prawnych / mieszka w placówce opiekuńczej / przebywa w 
zakładzie poprawczym? Co się dzieje w życiu dziecka? 

• Czynniki rozwojowe, osobiste i społeczne mogące wpływać na komunikację 
o Czy u dziecka występują problemy rozwojowe, które mogą wpływać na 

sposób, w jaki się komunikuje? Czy dziecko przejawia konkretne zachowania 
związane z komunikacją, o których profesjonaliści powinni wiedzieć?  

• Potrzeby komunikacyjne 
o Na podstawie powyższych informacji, czy dziecko potrzebuje dodatkowego 

wsparcia w zakresie komunikacji? Czy jakieś techniki komunikacyjne są 
szczególnie ważne? 

Daj zespołom 10-15 minut na wykonanie tego zadania. 
 

 

Ćwiczenie 

 
Poproś każdy z zespołów o zaprezentowanie wyników swojej pracy całej grupie.   
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Wskazówka 

 
Podobnie jak wcześniej, nie wahaj się wskazywać i podważać wszelkich dyskryminujących 
założeń, stereotypów i przejawów rasizmu.  

 

Ćwiczenie 

 
Przypomnij uczestnikom, że często mają do czynienia z najbardziej bezbronnymi i 
podatnymi na zranienie dziećmi w społeczeństwie, w wielu wypadkach w sytuacji kryzysu 
– dlatego niezwykle ważne jest ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych, o których 
będzie mowa w module 3.  
 

 

KONIEC MODUŁU 2 
  

 

 

 

 

 

Głosy dzieci i młodych ludzi 

Oni myślą, że jeśli nic nie mówimy, to nie mamy zdania, ale często 

wcale tak nie jest – powinni rozumieć, że mamy złe dni i smutne 

dni, a wtedy nie otwieramy się na każdego . 

Nie wszystkie dzieci komunikują się z łatwością i nie 

wszystkie robią to w taki sam sposób. Niektóre 

dzieci muszą się komunikować za pomocą obrazków 

albo emotikonek.  

 

Wydaje im się, że dzieci czują się dobrze, jeśli nie 

płaczą – powinni częściej nas pytać, jak się naprawdę 

czujemy, zamiast zgadywać albo się domyślać. 
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MODUŁ 3: UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE 

CZAS TRWANIA: 

- Dlaczego się komunikować? – 30 minut 

- Kiedy się komunikować? – 30 minut 

- Gdzie się komunikować? – 45-60 minut 

- Co zrobić z uzyskanymi informacjami? – 30-45 minut 

- Jak się komunikować? – Liczne ćwiczenia, trwające łącznie 7 godzin, rozplanowane w ciągu dnia 

CELE:  

- Wprowadzenie umiejętności komunikowania się i słuchania  

- Zwiększenie praktycznych umiejętności komunikowania się i słuchania u wszystkich uczestników 

- Zmotywowanie uczestników do rozwijania własnych umiejętności komunikowania się i słuchania oraz do zaplanowania, w jaki sposób będą 

wykorzystywać te umiejętności w pracy zawodowej.  

CZAS ĆWICZENIE MATERIAŁY METODA 

30 min. 3.1 Dlaczego profesjonaliści powinni się komunikować z dziećmi?  Zeszyt ćwiczeń M3;  

 Prezentacja  PowerPoint M3, slajdy 1-3;  

 Arkusze papieru i pisaki 

Ćwiczenie w dużej 

grupie 

30 min. 3.2 Kiedy profesjonaliści powinni się komunikować z dziećmi?  Zeszyt ćwiczeń M3;  

 Prezentacja  PowerPoint  M3, slajdy 4-5 

 

 

Sesja dyskusyjna 

1 godz. 3.3 Gdzie powinna się odbywać komunikacja?  Zeszyt ćwiczeń M3; 

 Prezentacja  PowerPoint M3, slajd 6 

 Karteczki samoprzylepne 

Dyskusja i 
ćwiczenie 
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45 min. 3.4 Co należy zrobić z uzyskanymi informacjami?  Zeszyt ćwiczeń M3;  

 Prezentacja  PowerPoint M3, slajd 7 

Dyskusja 

30 min. 3.5 Jak się komunikować: komunikacja niewerbalna (30 minut)  Zeszyt ćwiczeń M3;  

 

Ćwiczenie 

30 min. 3.6 Jak się komunikować: rozpoznawanie i przezwyciężanie 

przeszkód w komunikacji (30 minut) 

 Zeszyt ćwiczeń M3;  

 Prezentacja  PowerPoint M3, slajdy 8-9 

Ćwiczenie w 
grupach 

30 min. 3.7 Jak się komunikować: ton, język i podejście przyjazne dziecku 

(30 minut) 

 Zeszyt ćwiczeń M3;  

 Prezentacja  PowerPoint M3, slajd 10 

Ćwiczenie 

45 min. 3.8 Jak się komunikować: komunikacja z dziećmi przejawiającymi 

trudne zachowania (45 minut) 

 Zeszyt ćwiczeń M3;  

 Prezentacja  PowerPoint M3, slajdy 11-15 

 Arkusze papieru i pisaki 

Ćwiczenie i 
dyskusja 

30 min. 3.9 Jak się komunikować:  komunikacja z nastolatkami (30 minut)  Zeszyt ćwiczeń M3;  

 Prezentacja  PowerPoint M3, slajd 16 

 Arkusze papieru i pisaki 

Ćwiczenie i 
dyskusja 

45 min. 3.10 Jak się komunikować: narzędzia wspierające komunikację  Zeszyt ćwiczeń M3;  

 Prezentacja  PowerPoint M3, slajdy 16-23 

Ćwiczenie  

60-90 min. 3.11 Jak się komunikować: Planowanie pozytywnej komunikacji  Zeszyt ćwiczeń M3; 

 Prezentacja  PowerPoint M3, slajdy 24-25  

 Arkusze papieru i pisaki 

Ćwiczenie 

60-90 min. 3.12 Jak się komunikować: komunikacja – odgrywanie ról  Zeszyt ćwiczeń M3 

 

Odgrywanie ról 

1 godz. 3.13 Jak się komunikować:  wspólne rozwiązywanie problemów z 

komunikacją  

 Zeszyt ćwiczeń M3 

 

Ćwiczenie 
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ĆWICZENIE 3.1: DLACZEGO PROFESJONALIŚCI POWINNI SIĘ KOMUNIKOWAĆ Z DZIEĆMI? 
Cel: Podkreślenie korzyści płynących z komunikacji z dziećmi.  
Czas trwania: 30 minut. 
Materiały: Zeszyt ćwiczeń M3; prezentacja PowerPoint M3, slajdy 1-3; arkusze papieru i pisaki. 
 
Ćwiczenie 

 
 

Zapisz nagłówki “dziecko” i “profesjonalista” na górze dwóch arkuszy papieru. To ćwiczenie 
można przeprowadzić w podgrupach albo w parach. Poproś uczestników, żeby poświęcili kilka 
chwil na zapisanie korzyści, jakie pozytywna komunikacja przynosi dziecku i profesjonaliście, 
obok diagramu w zeszycie ćwiczeń (strona 6) 
 

 
Slajd 2:  

Narracja  

 

Slajd 2 przedstawia kilka możliwych odpowiedzi. 

 
Ćwiczenie 

 
Poproś wszystkie pary lub podgrupy, aby podzieliły się z grupą swoimi odpowiedziami, i zapisz 
je na arkuszu (możesz też przeprowadzić to ćwiczenie w prostszy sposób – pytając całą grupę o 
pomysły).    
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Slajd 2:  
Narracja  

 

Slajd 3 przedstawia podsumowanie najważniejszych powodów, z jakich profesjonaliści powinni 
się komunikować z dziećmi. Prowadzący może dodać do tej listy inne powody.  

 
Wskazówka 

 
Kiedy małe grupy, które pracowały nad tym samym ćwiczeniem, będą się dzielić swoimi 
odpowiedziami z resztą uczestników, poproś je, żeby podawały po jednym przykładzie (kolejno, 
jedna po drugiej) Pozostałe grupy mogą wówczas wykreślić daną odpowiedź ze swojej listy, jeśli 
się na niej znajduje. Kontynuuj rundkę do czasu, gdy wszystkie informacje zostaną przeczytane. 
Dzięki temu wszystkie podgrupy będą miały swój udział w prezentowaniu wyników pracy nad 
zadaniem. 
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ĆWICZENIE 3.2: KIEDY PROFESJONALIŚCI POWINNI SIĘ KOMUNIKOWAĆ Z DZIEĆMI? 
Cel: Wskazanie momentów, w których dzieci mają prawo się wypowiedzieć.  
Czas trwania: 30 minut. 
Materiały: Zeszyt ćwiczeń M3; prezentacja PowerPoint M3, slajdy 4-5. 
 
Slajd 4:  

 

Wyświetl slajd 4, a następnie pokieruj dyskusją nad zapisanymi na nim pytaniami. 

 

Narracja  

 

Zapytaj uczestników, kiedy dzieci mają okazję do wypowiadania się w ich kontekście 
zawodowym? Zastanów się wspólnie z uczestnikami, dlaczego dziecko może się wypowiedzieć 
właśnie w tym momencie (jaki to ma cel?). W jakim stopniu jest to elastyczne? Zadaj 
uczestnikom pytanie: Gdybyś był dzieckiem, czy chciałbyś się wypowiadać w innych sytuacjach? 
Czy dzieci mogłyby się wypowiadać w innych momentach, gdyby tego chciały?  
 
Dopytaj: Dlaczego / dlaczego nie? Jakie okazje należy stworzyć, aby im to umożliwić? W zeszycie 
ćwiczeń (na stronie 7) pozostawiono puste miejsca, w których uczestnicy mogą zapisać swoje 
odpowiedzi.  
 

Prezentacja 

 
Przypomnij uczestnikom o artykule 12 Konwencji o prawach dziecka (omówionym w module 1). 
Następnie przedstaw slajd 5. 

 

Slajd 5: 
Narracja  

 

Zapytaj uczestników, czy mogą zwiększyć lub zmodyfikować zestaw sytuacji (okoliczności), w 
których komunikują się z dziećmi. Posłuż się slajdem z kręgami wpływu.  

Wskazówka 

 
 

Jest ważne, aby zachęcić uczestników do dostrzeżenia nowych momentów i sytuacji, w których 
dzieci mogłyby się wypowiadać w ich kontekście zawodowym. Kiedy jakiś uczestnik twierdzi, że 
coś jest niemożliwe, albo że „tak się nie robi”, poproś, aby się zastanowił, czy tak musi być lub 
czy można to zmienić. Przypomnij, jak ważne są uczestnictwo i komunikacja – zarówno dla 
dziecka, jak i dla kontekstu zawodowego, w którym pracuje każdy z uczestników szkolenia.   
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ĆWICZENIE 3.3: GDZIE POWINNA SIĘ ODBYWAĆ KOMUNIKACJA? 
Cel: Skłonienie uczestników do zastanowienia nad tym, co to znaczy stworzyć przyjazne dziecku środowisko komunikacji, między innymi jaka powinna być 
lokalizacja, otoczenie, aranżacja pomieszczenia, kto powinien być obecny oraz jakie inne czynniki  składają się na środowisko przyjazne dziecku.   
Czas trwania: 45-60 minut. 
Materiały: Zeszyt ćwiczeń M3; prezentacja PowerPoint M3, slajd 6; karteczki samoprzylepne. 
 
Ćwiczenie 

 
 

Rozdaj uczestnikom karteczki samoprzylepne (lub inne kartki) w dwóch kolorach, upewniając 
się, że każdy z nich ma dostęp do karteczek obu kolorów, na których będzie zapisywać swoje 
odpowiedzi. Na górze jednego arkusza papieru  napisz „przyjazne”, a na górze drugiego arkusza 
– „nieprzyjazne”.   
 

 

Pytanie 

 

Wybierz kolor – poproś uczestników, żeby zapisali „to, co im się kojarzy ze środowiskiem 
komunikacji przyjaznym dziecku” na karteczkach jednego koloru, a „to, co im się kojarzy ze 
środowiskiem komunikacji nieprzyjaznym dziecku” na karteczkach drugiego koloru.  
 

 

Slajd 6:  
Narracja  

 

Na slajdzie 6 pokazano przykładowe odpowiedzi (podane również w zeszycie ćwiczeń). 
Uczestnicy powinni zapisać te słowa lub wyrażenia na karteczkach różnych kolorów, a następnie 
przykleić karteczki do odpowiednich arkuszy papieru na środku sali szkoleniowej.   
 

 
Ćwiczenie - 
instrukcja 

 

Po około 15 minutach odczytaj na głos niektóre z odpowiedzi i zacznij je  grupować według 
tematów. Możliwe powinno być pogrupowanie odpowiedzi pod następującymi nagłówkami:  
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 Środowisko przyjazne dziecku  

Otoczenie fizyczne 
- Pomieszczenie jest dobrze 

przewietrzone i wygodne 
- Na ścianach wiszą kolorowe 

obrazki i plakaty 
- Krzesła są odpowiedniej 

wielkości 
- Dziecko może siedzieć z osobą, 

którą chce mieć przy sobie 
- Otoczenie jest bezpieczne 
- Pomieszczenie zapewnia 

prywatność  

Materiały i poczęstunek 
- Dziecko otrzymuje ulotki 

informacyjne i ma możliwość 
zadawania pytań 

- Dziecko otrzymuje poczęstunek   
 

Wsparcie i zaangażowanie 
- Dziecku towarzyszy pomocny 

rodzic 
- Dziecku pomaga wspierający 

dorosły 
- Dorośli są ubrani nieformalnie 
- Komunikacja jest wrażliwa na 

potrzeby dziecka  
 

Logistyka 
- Dziecko jest poinformowane o 

spotkaniu i miejscu, w którym ono 
się odbędzie 

- Dziecko ma zapewniony transport 
- Czas trwania spotkania jest 

odpowiedni,  z wieloma 
przerwami  

- Czas oczekiwania jest jak 
najkrótszy 

- Kontakt dziecka z nieprzyjaznymi 
osobami jest ograniczony do 
minimum lub wyeliminowany.  
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Środowisko nieprzyjazne dziecku  

Otoczenie fizyczne 
- Pokój jest zimny i ponury 
- Krzesła są za duże dla dziecka 
- Dziecko musi stać w miejscu dla 

świadka / nie mogą mu 
towarzyszyć osoby, które 
chciałoby mieć przy sobie 

- Pomieszczenie jest publiczne 
(otwarte dla osób z zewnątrz) 

- Otoczenie nie jest bezpieczne 

Materiały i poczęstunek 
- Dziecko nie otrzymało informacji na 

temat spotkania / wydarzenia  
- Nie otrzymuje poczęstunku  

Wsparcie i zaangażowanie 
- Dziecku nikt nie towarzyszy 
- Dziecku towarzyszy nieprzyjazny 

rodzic 
- Dziecku towarzyszy nieprzyjazny i 

niewspierający reprezentant 
prawny 

- Wszyscy dorośli mają na sobie 
oficjalny strój 

- Dorośli nie komunikują się z 
dzieckiem w sposób wrażliwy na 
jego potrzeby  

Logistyka 
- Dziecko nie wie o spotkaniu i nie może 

znaleźć miejsca, w którym ono ma się 
odbyć 

- Dziecko nie ma środka transportu, żeby 
dojechać na spotkanie 

- Spotkanie zajmuje cały dzień, bez 
przerw 

- Dziecko musi długo czekać 
- Dziecko jest zmuszone do kontaktu z 

nieprzyjaznymi osobami 

 

 
Pytanie 

 

 

 
Na zakończenie poproś uczestników, aby zastanowili się nad tym, kto powinien towarzyszyć 
dziecku. Rozwiń ten temat  – dopytaj, czy to trudna decyzja, i w jaki sposób by ją podjęli.  
 
W szczególności warto zapytać uczestników, co by zrobili, gdyby dziecko chciało, aby 
towarzyszyła mu osoba  (na przykład w trakcie procedur sądowych), której obecność ich 
zdaniem nie leżałaby w najlepiej pojętym interesie dziecka. Przypomnij uczestnikom, że powinni 
pytać dzieci, czyjej obecności sobie życzą, ale powinni także jasno powiedzieć dziecku, na czym 
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polega ich rola, na przykład (a) że mogą nie wyrazić na coś zgody oraz (b) że może się zdarzyć, iż 
życzenie dziecka nie zostanie spełnione.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Głosy dzieci i młodych ludzi 

Głosy dzieci i młodych ludzi 

 

 

 

 

 

Trzeba to przygotować. Pochwalić dziecko, zwiększyć 

jego pewność siebie, docenić. Dać mu coś do zrobienia, 

żeby nawiązać z nim kontakt i pozytywnie je nastawić. 

Wierzyć w nie.   

Podobało mi się, że pracownica socjalna zaprosiła mnie 

do kawiarni, a nie do biura, żeby porozmawiać ze mną 

o mojej sprawie. To była przyjemna, relaksująca 

rozmowa. Sprawiła, że mój niepokój trochę osłabł. Nie 

lubię dużych, szarych biurowców.  

Nie zabieraj mnie do centrum handlowego, gdzie wszyscy to zobaczą.  

Zrób to w cztery oczy, dzięki temu będziesz wiedział, że dziecko nie robi nic 

innego.  

Zastanów się nad miejscem i czasem i pozwól mu wybrać,  gdzie się 

spotkacie. Nawet gdyby rodzice znali mnie tak dobrze, jak ja znam siebie 

samego, i tak chciałbym sam zdecydować.  
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ĆWICZENIE 3.4: CO NALEŻY ZROBIĆ Z UZYSKANYMI INFORMACJAMI? 
Cel: Wprowadzenie idei, że trzeba coś zrobić z uzyskanymi informacjami; omówienie różnicy między najlepiej pojętym interesem dziecka a jego życzeniami i 
uczuciami.  
Czas trwania: 30-45 minut. 
Materiały: Zeszyt ćwiczeń M3; prezentacja PowerPoint M3, slajd 7. 
 
Prezentacja 

 
Wyświetl slajd 7. Poproś uczestników o przeanalizowanie schematu na stronie 9. Pomoże im to 
w zrozumieniu, co profesjonaliści powinni, a co muszą zrobić z różnymi rodzajami informacji. 
Odpowiedz na pytania i wątpliwości uczestników. 

 
Dodatkowe 
notatki 

  
 

Zwróć uwagę na głosy dzieci i młodych ludzi: 
- Nie próbuj mnie zwodzić obietnicami, zamiast powiedzieć prawdę, nawet jeśli jest dla mnie 

niekorzystna.  
- W domu dziecka powiedzieli, że zostanę tam tylko przez miesiąc, ale tak naprawdę 

spędziłam tam pół roku. Codziennie mnie zwodzili i bez przerwy pytali, czy jest mi tam źle. 
Powiedziałam, że nie, ale oni i tak napisali w oficjalnym raporcie, że to miejsce mi się nie 
podoba.  

- W domu dziecka, w którym teraz mieszkam, zawsze pytają nas o zdanie, ale to nie znaczy, że 
spełniają nasze prośby.  

 

 

Materiał dla 
uczestników 

Wskaż uczestnikom schemat w materiałach.   
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Ćwiczenie 

 
 

Omów z uczestnikami następujące kwestie:  
• Czy któryś z nich musi powiadamiać dzieci o obowiązku ujawnienia informacji lub braku 

możliwości zapewnienia poufności? 
o Jak uczestnicy sobie z tym radzą? 
o Czy mają jakieś wskazówki czy podpowiedzi, którymi chcieliby się podzielić z 

innymi? 
o W jaki sposób upewniają się, czy dziecko rozumie? 

• Czy któreś z przepisów dotyczących wieku, w którym dziecko może wyrazić świadomą 
zgodę na pewne czynności, mają istotne znaczenie w ich pracy (na przykład w pracy 
sędziego czy lekarza)? Pokieruj dyskusją na ten temat, koncentrując się na tym,  

o czy te przepisy zapewniają dziecku wystarczające prawo do uczestnictwa, 
o czy można stworzyć dziecku okazję do wyrażenia jego życzeń i uczuć, nawet jeśli 

jeszcze nie osiągnęło określonego prawem wieku.   
 

 

Ćwiczenie 
instructions 

 
 

Poproś uczestników, żeby przez 5-10 minut opracowali w parach „scenariusz” opisujący, jak 
mogliby wyjaśnić dziecku obowiązujące ich wytyczne dotyczące ujawniania informacji i 
poufności oraz w jaki sposób mogą wykorzystywać informacje uzyskiwane od dzieci, z którymi 
pracują.   

o Poproś, żeby ochotnicy podzielili się z resztą grupy swoimi pomysłami.  

 

Ćwiczenie – 
instrukcje  

 
 

Pracując z całą grupą, przeprowadź burzę mózgów, aby wygenerować ważne rady i wskazówki 
pomocne w wyjaśnianiu tych kwestii dzieciom. Oto kilka punktów, które prawdopodobnie 
znajdą się na tej liście:  

o Mój jasno; 
o Bądź szczery; 
o Zapytaj, czy dziecko rozumie;  
o Bądź gotowy wyjaśnić to w inny sposób.  
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Część dotycząca tego, jak się komunikować (moduł 3.5-3.13) zawiera ćwiczenia różnej długości. Prowadzący mogą wybrać 

ćwiczenia najlepiej dopasowane do potrzeb danej grupy. Mogą też zmieniać czas trwania poszczególnych ćwiczeń, żeby 

dopasować je do harmonogramu szkolenia.   

ĆWICZENIE 3.5: JAK SIĘ KOMUNIKOWAĆ – KOMUNIKACJA NIEWERBALNA 
Cel: Skłonienie uczestników do refleksji nad tym, jak ważna jest komunikacja niewerbalna.  
Czas trwania: 30 minut. 
Materiały: Zeszyt ćwiczeń M3. 

Ćwiczenie  

 
 

Poproś uczestników o wykonanie ćwiczenia dotyczącego komunikacji niewerbalnej, które służy następującym celom:  

 Wskazanie elementów komunikacji 

 Rozpoznanie przeszkód w komunikacji w sytuacji, gdy dziecko nie odpowiada 

 Rozpoznanie specjalnych potrzeb komunikacyjnych 

 Identyfikacja zachowań komunikacyjnych, a także norm i mitów dotyczących komunikacji. 
 

Ćwiczenie - 
instrukcja 

 
 

Poproś uczestników, żeby odliczyli do dwóch.  
o Rozdziel jedynki i dwójki, tworząc dwie duże podgrupy. 
o Każdej z grup podaj osobną instrukcję, tak aby druga grupa jej nie słyszała.  

 
Grupa 1: Każda osoba ustawia dwa krzesła naprzeciwko siebie. Jej zadaniem będzie wysłuchanie osoby, która usiądzie naprzeciwko niej. 
Może TYLKO SŁUCHAĆ, nie wolno jej się komunikować z partnerem w żaden inny sposób (poprzez mimikę, kiwanie głową, uśmiechanie się 
itd.) 
 
Grupa 2: Każda z osób ma pomyśleć o czymś przyjemnym lub interesującym, czym chciałaby się podzielić z kimś z grupy pierwszej. 
Następnie wybiera partnera z grupy pierwszej, siada naprzeciwko niego i mu o tym opowiada.    
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Podsumowa
nie 

 
 

Poproś uczestników, aby podzielili się swoimi doświadczeniami na forum całej grupy, w następujący sposób:  
 
Grupa 1: Jakich trudności doświadczali, kiedy partner nie reagował w czasie, gdy mówili? Co czuli, jakie były ich założenia, jaki wpływ miało 
to na dalszą komunikację?  

 
Grupa 2: Jakich trudności doświadczali, słuchając, lecz nie komunikując partnerowi, że aktywnie słuchają? Co czuli, jakie były ich założenia, 
jaki wpływ miało to na dalszą komunikację? 
 
Cała grupa: 
W jaki sposób zazwyczaj pokazujemy drugiej osobie, że słuchamy?   

- Sposoby niewerbalne: kiwanie głową, ekspresja mimiczna, kontakt wzrokowy, mowa ciała  
- Sposoby werbalne: potwierdzające dźwięki (uhm, aha itp.), ton głosu, pytania otwarte i zamknięte, parafrazowanie, podsumowanie 

Ćwiczenie - 
instrukcja 

 
 

Poproś uczestników, aby porozmawiali o tym, jak rozumieć sygnały werbalne i niewerbalne, oraz jakie mogą być przyczyny ich 
występowania zwłaszcza u dzieci:   

o Wiek / etap rozwoju – różnice językowe mogą być doświadczane przez wszystkie dzieci 
o Czynniki kulturowe – kontakt wzrokowy może stanowić prawdziwy problem, ponieważ  w niektórych kulturach jest uważany za 

przejaw złych manier, w innych zaś nasuwa podejrzenie nieszczerości.  
o Autyzm / zespół Aspergera – może zakłócać komunikację 
o Gesty – wskazywanie, dotykanie. 
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ĆWICZENIE 3.6: JAK SIĘ KOMUNIKOWAĆ – ROZPOZNAWANIE I PRZEZWYCIĘŻANIE PRZESZKÓD W KOMUNIKACJI  
Cel: Wywołanie dyskusji na temat przeszkód w komunikacji.  
Czas trwania: 30 minut. 
Materiały: Zeszyt ćwiczeń M3; prezentacja PowerPoint M3, slajdy 8-9. 

Prezentacja 

 

 

Wyjaśnij, że grupa zajmie się teraz przeszkodami w komunikacji z dziećmi, z zamiarem poznania 

technik przezwyciężania tych przeszkód (w dalszej części modułu). Przeprowadź burzę mózgów, 

prosząc uczestników o wymienienie przeszkód w komunikacji – z ludźmi w ogóle,  z dziećmi, z 

dziećmi w kryzysie (w razie potrzeby dodaj więcej kategorii).   

 

Slajd 8:  
Narracja  

 

Slajd 8 przedstawia kilka proponowanych odpowiedzi (zalecane jest pokazanie tego slajdu 

dopiero po zakończeniu burzy mózgów).  

Podsumuj dyskusję za pomocą tego slajdu, w razie potrzeby dodając do niego nowe treści.  
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Slajd 9: 
Narracja  

 

Zapytaj uczestników, jak można przezwyciężać przeszkody w komunikacji, odnosząc się do 

slajdu 9, na którym pokazano kilka przykładów.   

Na slajdzie 9 zaproponowano kilka przykładów. Zapytaj uczestników, czy chcieliby coś dodać. 

Wyjaśnij im, że w dalszej części modułu wykonają ćwiczenie dotyczące pracy z dziećmi 

przejawiającymi trudne zachowania.  
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ĆWICZENIE 3.7: JAK SIĘ KOMUNIKOWAĆ – TON, JĘZYK I PODEJŚCIE PRZYJAZNE DZIECKU 
Cel: Wywołanie dyskusji na temat tego, co należy, a czego nie należy robić podczas komunikacji. 
Czas trwania: 30 minut. 
Materiały: Zeszyt ćwiczeń M3; prezentacja PowerPoint M3, slajd 10. 

Prezentacja 

 
Wyjaśnij, że grupa skupi się teraz na tym, co należy, a czego nie należy robić, komunikując się z 
dziećmi. 

 

Slajd 10: 
Ćwiczenie  

 
 

Poproś uczestników, żeby samodzielnie przeczytali wskazówki przedstawione w zeszycie 
ćwiczeń i zastanowili się nad tym:  
 
• Które z tych wskazówek są najważniejsze w odniesieniu do dzieci, z którymi 

pracują, i dlaczego?  
• Którą z nich wykorzystują najczęściej w swojej pracy? Czy jest skuteczna? 

Dlaczego? 
• Które z nich wykorzystują obecnie? Dlaczego? 
• Które wskazówki są najlepsze/najgorsze  w odniesieniu do starszych dzieci, 

młodszych dzieci, dzieci niepełnosprawnych lub dzieci ze specjalnymi potrzebami? 
• Czy chcieliby coś dodać? 

 

 

Ćwiczenie - 
instrukcja 

 
 

Poproś ochotników, żeby podzielili się z resztą grupy swoimi spostrzeżeniami.  
 
Prowadząc dyskusję na ten temat, prowadzący powinien podkreślić, że bardzo ważne jest 
zbudowanie z dzieckiem pozytywnej relacji, opartej na wzajemnym szacunku, poszanowaniu 
indywidualności dziecka oraz rozumieniu jego indywidualnej sytuacji i doświadczeń. To 
zasadniczy aspekt prawa do bycia wysłuchanym i do uczestnictwa. Jest ono w naturalny sposób 
związane z prawem do ochrony przed dyskryminacją oraz z istotnym znaczeniem unikania 
stereotypów i przyjmowania założeń na temat sytuacji dziecka, jego poglądów, życzeń i uczuć 
na podstawie arbitralnych kryteriów, takich jak wiek, płeć, pochodzenie społeczne, 
przynależność etniczna, wyznanie religijne, orientacja seksualna itp.  
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ĆWICZENIE 3.8: JAK SIĘ KOMUNIKOWAĆ – KOMUNIKOWANIE SIĘ Z DZIEĆMI PRZEJAWIAJĄCYMI TRUDNE ZACHOWANIA 
Cel: Zwiększenie umiejętności uczestników w zakresie komunikowania się z dziećmi przejawiającymi trudne zachowania, między innymi umiejętności 
refleksji nad własnymi reakcjami i podejmowania działań ułatwiających komunikację. 
Czas trwania: 45 minut. 
Materiały: Zeszyt ćwiczeń M3; prezentacja PowerPoint M3, slajdy 11-15; flipchart / arkusze papieru. 

Wskazówka 

 
Prowadzący powinni poświęcić uwagę oczekiwaniom uczestników dotyczącym tego ćwiczenia i 
wyjaśnić im, że nie dotyczy ono kwestii związanych z samoobroną czy środkami przymusu 
bezpośredniego. Ćwiczenie to nie zapewnia również specjalistycznego przeszkolenia w zakresie 
pracy z dziećmi stanowiącymi zagrożenie dla samych siebie lub dla innych.   
  

 

Ćwiczenie  

 
 

Zwróć uwagę uczestników na tabelę w zeszycie ćwiczeń (zamieszczoną również poniżej), 
przedstawiającą możliwe reakcje emocjonalne, poznawcze, fizyczne i interpersonalne na kryzys: 

EMOCJONALNE POZNAWCZE FIZYCZNE ZACHOWANIA 

INTERPERSONALNE 

Szok 
Gniew 
Rozpacz/przygnębie
nie/ 
smutek 

Odrętwienie 

Przerażenie/strach 
Poczucie winy 
Fobie 
Żal 
Drażliwość 
Nadwrażliwość/pob

Zaburzenia 
koncentracji 
Upośledzenie 
zdolności 
podejmowania 
decyzji 
Zaburzenia pamięci 
Dezorientacja 
Zniekształcenia 
Obniżona 
samoocena 
Samoobwinianie 
Natarczywe 

Zmęczenie 
Bezsenność 
Zaburzenia snu 
Nadmierne 
pobudzenie 
Bóle głowy 
Problemy 
żołądkowe 
Osłabiony apetyt 
Reakcja 
przestrachu na 
nieoczekiwane 
bodźce 

Agresja 
Wrogość 
Brak zaufania 
Podejmowanie ryzyka 
Płaczliwość 
Brak emocji 
Czujność  
Brak empatii 
Napady złości 
Odmowa pójścia do 
szkoły, do domu itp.  
Odmowa współpracy ze 
specjalistami  
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udzenie 
Nadmierna 
czujność 
Poczucie 
bezradności/bezna
dziei 
Dysocjacja 

myśli/wspomnienia  
Martwienie się 
Koszmary senne 
Nagłe retrospekcje 
(flashbacks)  

 Alienacja 
Wycofanie społeczne / 
izolacja  
Nasilenie konfliktów w 
związku  
Zażywanie narkotyków / 
picie alkoholu  

 

Ćwiczenie  

 
Zapytaj uczestników, jakie zachowania wydają im się trudne w pracy z dziećmi. Zapisz te 
zachowania na flipcharcie.  

 

Ćwiczenie  

 
Poproś uczestników, żeby podzielili się na małe, 3-4-osobowe grupki, i przydziel każdej z nich 
jedno lub dwa zachowania spośród tych wypisanych na flipcharcie. Następnie pokaż slajd 11.  

 

Slajd 11: 
Pytanie 

 

 

Poproś uczestników, żeby w swoich zespołach przedyskutowali pytania widoczne na slajdzie.  
 
Przeznacz na to zadanie grupowe 20 minut. 
 
Poproś uczestników, żeby podzielili się swoimi odpowiedziami na te pytania z pozostałymi, aby 
zainicjować dyskusję na forum grupy.  
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Slajdy 12-15  
Podsumowa

nie 

 
 

Po zakończeniu dyskusji, podsumuj to zadanie, omawiając najczęściej podawane odpowiedzi w 
powiązaniu ze slajdami 12-13 i krokami (działaniami zaradczymi) wymienionymi na slajdach 14-
15. 
 

 

 
 
 
 
 

Slajd 14:  
Narracja  

 

Kroki (działania) wymienione na slajdzie: 

 Zachowaj spokój (oddychaj!); 

 W zależności od sytuacji, następujące natychmiastowe działania mogą być pomocne w 
uspokojeniu dziecka:  

o Przerwa 
o Przekąska i/lub napój 
o Spokojny ton głosu 
o Otwarta mowa ciała 
o Powiedz: „Weź kilka oddechów, a potem powiedz mi wszystko, co chciałbyś mi 

powiedzieć” 
o Powiedz: „Chciałbym się upewnić, że do tej pory wszystko dobrze zrozumiałem…” 

(następnie podsumuj) 
o Zachowaj dobre granice emocjonalne/fizyczne 
o Mów jasno o faktach (np. wtedy, gdy to, co mówi dziecko, jest irracjonalne) 
o Powiedz, że czujesz się źle z powodu uwag wypowiadanych przez dziecko i 

używanego przez nie języka / poproś, żeby przestało używać takiego języka (np. jeśli 
dziecko jest wulgarne albo stosuje agresję słowną).  
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Slajd 15:  
Narracja  

 

Zastanów się, czy istnieją jakieś przeszkody w komunikacji, które powodują problemy albo 
pogarszają sytuację. Przypomnij kwestie podniesione w ćwiczeniu 3.6. Zastanów się nad 
następującymi czynnikami:  

 Otoczenie/miejsce spotkania lub przesłuchania (ćwiczenie 3.3 – gdzie się komunikować  
z dzieckiem); 

 Obecność osób wspierających (ćwiczenie 3.3 – kto powinien być obecny); 

 Mowa ciała, na przykład czy siedzisz na tym samym poziomie co dziecko, czy może 
stoisz nad nim / czy nie naruszasz jego osobistej przestrzeni (ćwiczenie 3.4 dotyczące 
komunikacji niewerbalnej); 

 Język, ton głosu i podejście (ćwiczenie 3.7); 

 Wykorzystanie pomocy lub rekwizytów wspierających komunikację, na przykład jeśli 
dziecko jest wycofane (omówione szczegółowo w ćwiczeniu 3.9); 

 Przekazanie dziecku dodatkowych informacji (na przykład, jeśli nie zostało przygotowane / 
poinformowane o procesie, w którym uczestniczy); 

 Czynniki rozwojowe specyficzne dla dziecka, które mogą wpływać na jego zachowanie lub 
komunikację (moduł 2); 

 W uzasadnionych wypadkach – czy należy zgłosić dany przypadek / wszcząć procedurę 
ochrony dziecka (ćwiczenie 3.4)? 

 Inne? 
Przeznacz na tę dyskusję 25 minut. 
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ĆWICZENIE 3.9: JAK SIĘ KOMUNIKOWAĆ – KOMUNIKACJA Z NASTOLATKAMI / MŁODYMI LUDŹMI W OKRESIE DORASTANIA 
Cel: Zwiększenie umiejętności uczestników w zakresie komunikowania się z dziećmi w okresie dorastania i z młodymi dorosłymi.  
Czas trwania: 30 minut. 
Materiały: Zeszyt ćwiczeń M3; prezentacja PowerPoint M3, slajd 16; flipchart / arkusze papieru 
 
Ćwiczenie  

 
Wyjaśnij uczestnikom, że praktycy i profesjonaliści często zwracają uwagę, iż komunikacja z dziećmi i młodymi ludźmi w okresie dorastania 
bywa trudna.  

Wskazówka 

 
 

W tym momencie niektórzy uczestnicy mogą zacząć żartować na temat trudności rodziców z porozumieniem się z nastolatkami. Taka 
rozmowa nie jest niczym złym, należy jednak pokierować nią w taki sposób, by uczestnicy zrozumieli, że nastolatki i dorastający młodzi 
ludzie nie są „problemem do rozwiązania”. Jest także ważne, by prowadzący był wyczulony na wszelkie przejawy dyskryminacji. 
 

Ćwiczenie  

 

Poproś uczestników, aby dobrali się w pary i spróbowali wejść w rolę dziecka. Pary powinny sobie wyobrazić, że są dwójką nastolatków 
rozmawiających o profesjonaliście, z którym pracują (takim jak pracownik socjalny, sędzia czy policjant). Zachęć uczestników, żeby 
porozmawiali z partnerem  o przedstawicielu własnej profesji.  

- Uczestnicy powinni się postarać wejść w rolę: „Mój oficer prowadzący mówi mi…” 
- Co powiedziałyby dzieci na temat rozmowy z profesjonalistami? 
- Co je drażni, a co zachęca do mówienia? Co jest dobre, a co złe? 

 
Ćwiczenie  

 

Poproś uczestników, żeby dołączyli do innej pary i wspólnie zastanowili się nad tym, jak można poprawić komunikację z nastolatkami i 
dorastającymi młodymi ludźmi – na podstawie wszystkich materiałów z modułów 2 i 3.  
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Slajd 16: 
Podsumowa

nie 

 
 

Poprowadź dyskusję na ten temat na forum całej grupy, pokazując slajd 16. Zwróć uwagę, że 
dzieci i młodzi ludzie, którzy brali udział w opracowaniu tych materiałów, wielokrotnie używali 
przytoczonych na slajdzie słów, aby opisać komunikację (dobrą i złą).  

 
 

ĆWICZENIE 3.10: JAK SIĘ KOMUNIKOWAĆ – NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE KOMUNIKACJĘ  
Cel: Stworzenie uczestnikom okazji do zastanowienia się nad tym, jak mogą wykorzystywać twórcze narzędzia wspierające komunikację w swojej dalszej 
pracy.   
Czas trwania: 45 minut. 
Materiały: Zeszyt ćwiczeń M3, prezentacja PowerPoint M3, slajdy 17-24. 
 
Prezentacja 

 
Pokaż slajdy 17-23, które dotyczą alternatywnych metod komunikacji  

Slajd 17:  
Narracja  

 

Na tym slajdzie przedstawiono cztery główne kategorie alternatywnych metod komunikacji, 
których duża część może być szczególnie użyteczna w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi lub 
dziećmi mającymi specjalne potrzeby edukacyjne, a także z młodszymi dziećmi.  
 
- Z pomocy tłumaczy i osób wspomagających (facylitatorów) można korzystać w różnych 

celach, na przykład kiedy potrzebne jest tłumaczenie z różnych języków mówionych lub 
języka migowego, ale także w celu wspomagania rozmowy, w której – technicznie rzecz 
biorąc – wszystkie strony używają tego samego języka, ale jedna ze stron komunikuje się w 
nieco inny sposób. Na przykład, jeśli dziecko cierpi na zaburzenie mowy, facylitator może 
„przetłumaczyć” jego wypowiedzi w sposób ułatwiający profesjonaliście ich zrozumienie.  
 

- Znaki i symbole. Istnieje kilka rodzajów znaków i symboli, które można wykorzystywać w 
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celu wspomagania alternatywnych metod komunikacji. System Makaton to szczególnie 
ważny rodzaj znaków, używany w Wielkiej Brytanii. Uczestnicy otrzymali materiał 
udostępniony przez organizację dobroczynną Makaton, w którym wyjaśniono, jak używać 
tych znaków. Symbole Makaton są często wykorzystywane przez dzieci, które dopiero uczą 
się mówić. W miarę rozwoju mowy stopniowo coraz rzadziej używają znaków. Źródło: 
https://www.makaton.org/.  
 

- Systemy porozumiewania się przez wymianę obrazkową (PECS) to forma komunikacji, 
która w Wielkiej Brytanii jest powszechnie stosowana w pracy z dziećmi autystycznymi. W 
Wielkiej Brytanii systemem PECS zarządza organizacja Pyramid Educational Consultants, 
http://www.pecs-unitedkingdom.com/. Jak czytamy na stronie organizacji, „System PECS 
opracowano w 1985 roku jako unikalny pakiet wspomagający komunikację / alternatywna 
metoda komunikacji z osobami dotkniętymi autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami 
rozwoju. System PECS, wykorzystany pierwszy raz w programie Delaware Autistic Program, 
zyskał uznanie na całym świecie ze względu na swą koncentrację na inicjującym 
komponencie komunikacji. System ten nie wymaga skomplikowanych i kosztownych 
materiałów.  Powstał z myślą o rodzinach, pedagogach i wychowawcach w ośrodkach 
opiekuńczych, dlatego jest łatwy do stosowania w różnych okolicznościach”.  
 

- Twórcze narzędzia wspomagające komunikację pozwalają profesjonalistom wybierać 
spośród wielu metod ułatwiających komunikację w sytuacji, gdy mowa i tradycyjne środki 
okazują się niewystarczające. Na następnych slajdach przyjrzymy się kilku alternatywnym 
mechanizmom komunikacji. 

 

https://www.makaton.org/
http://www.pecs-unitedkingdom.com/
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Slajdy 18-
23: 

Narracja  

 

Te slajdy prezentują szczegóły na temat kreatywnej komunikacji. Zapytaj uczestników, czy 
mogliby wykorzystać którąś z tych technik w komunikacji z dziećmi; jeśli tak lub jeśli nie, to 
dlaczego. W razie potrzeby wróć do diagramu „Kręgi wpływu”.  

  

  

 
 
 

 
 

Ćwiczenie  

 

Poproś uczestników, żeby w podgrupach  zastanowili się nad „skrzynką z narzędziami 
wspierającymi kreatywną komunikację” dla przedstawicieli swojej profesji. Ów plan powinien 
obejmować:  
 

o Listę pomocnych narzędzi 
o Informacje na temat tego, kiedy używać poszczególnych narzędzi  

 
Daj uczestnikom 10-20 minut na opracowanie takiego planu. 
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Ćwiczenie - 
instrukacja 

 

Poproś każdą podgrupę, żeby przedstawiła swój plan i przyjęła informacje zwrotne od reszty 
grupy.  

 

Slajdy 24: 
Narracja  

 

Na tym slajdzie przedstawiono przykłady materiałów, które mogłyby się znaleźć w takiej 
skrzynce z narzędziami.  
 

 
Podsumowa
nie 

 
 

Odeślij uczestników do działu „Lektura uzupełniająca” w zeszycie ćwiczeń, w którym opisano 
kilka użytecznych narzędzi wspomagających komunikację, między innymi „paszport 
komunikacyjny”. Prowadzący powinni zapoznać się z tymi materiałami przed rozpoczęciem 
szkolenia.  
 
Prowadzący mogą zajrzeć na stronę internetową Coram Voice 
(http://www.coramvoice.org.uk/download-area), jeśli chcą uzyskać dostęp do innych 
materiałów na temat komunikowania się z dziećmi.  
 

 

 

http://www.coramvoice.org.uk/download-area
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3.11: JAK SIĘ KOMUNIKOWAĆ – PLANOWANIE POZYTYWNEJ KOMUNIKACJI  
Cel: Stworzenie uczestnikom okazji do przećwiczenia komunikacji z „dziećmi”.  
Czas trwania: 60-90 minut. 
Materiały: Zeszyt ćwiczeń M3, prezentacja PowerPoint M3, slajdy 25-26; arkusze papieru i pisaki. 
 
Slajd 25: 

Ćwiczenie 

 

Poproś uczestników, żeby podzielili się na małe grupy. Każda grupa powinna opracować 
studium przypadku, korzystając z opcji przedstawionych w zeszycie ćwiczeń (slajd 25). Należy 
wybrać po jednej cesze z każdego wiersza tabeli.  

 
Slajd 26: 

Ćwiczenie 

 

Poproś każdą z małych grup o stworzenie planu pozytywnej komunikacji z tym, konkretnym 
dzieckiem.  
 
Ów plan powinien zawierać następujące elementy: 

o Gdzie odbędzie się komunikacja; 
o Kiedy się odbędzie; 
o Notatki na temat potrzebnych udogodnień lub zasobów; 
o Kto tam będzie; 
o Potrzebne wsparcie; 
o Zdanie otwierające rozmowę; 
o Ogólny plan komunikacji; 
o Dalsze działania po jej zakończeniu. 

 
W odniesieniu do każdej części poproś uczestników o zapisanie pytań, jakie będą musieli zadać, 
dodatkowych informacji, których będą potrzebować, oraz działań, jakie trzeba będzie podjąć.  
Daj uczestnikom 30-45 minut na opracowanie planu. 
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Podsumowa
nie 

 
 

Poproś każdą grupę, aby zaprezentowała swój plan i przyjęła informacje zwrotne.  
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ĆWICZENIE 3.12: JAK SIĘ KOMUNIKOWAĆ – ODGRYWANIE RÓL 
Cel: Stworzenie uczestnikom okazji do przećwiczenia komunikacji z „dziećmi”.  
Czas trwania: 60-90 minut. 
Materiały: Zeszyt ćwiczeń M3. 
 
Wskazówka 

 
 

Ćwiczenie z odgrywaniem ról można przeprowadzić na różne sposoby. W niektórych grupach wszyscy uczestnicy będą pełni 
entuzjazmu i gotowi zaangażować się w odgrywanie ról, podczas gdy w innych grupach część osób będzie onieśmielona, nerwowa 
lub z innych powodów niechętna do udziału w tym ćwiczeniu.  
 
Prowadzących zachęca się do rozważenia następujących wariantów i zdecydowania, w jaki sposób przeprowadzić to ćwiczenie, aby 
dostosować je do potrzeb grupy.  
 

Ostrzeżenie 

 
To ćwiczenie wymaga od uczestników odgrywania rozmów z młodymi ludźmi w różnych okolicznościach. Może to być dla nich 
trudne i wywołać stres. Prowadzący powinni o tym pamiętać i ostrzec uczestników. 

Wariant 1 
 

Podziel grupę na trzyosobowe zespoły. Każdy z uczestników będzie odgrywał kolejno rolę „dziecka” (lub młodego człowieka), 
„profesjonalisty” i „obserwatora”.  
 
Uczestnicy odgrywają daną rolę przez 5 minut, a potem się zmieniają. Za każdym razem proszą obserwatora o informacje zwrotne.   
 

Wariant 2 
 

Jak w wariancie 4, tym razem jednak zespoły są czteroosobowe, przy czym czwarta osoba odgrywa rolę jeszcze jednego dorosłego. 
Może to być rodzic albo inny profesjonalista.  
 
Wybierz tę wersję, jeśli masz wrażenie, że w grupie są osoby, które wolałyby odgrywać rolę osoby wspierającej, zamiast przećwiczyć 
rolę dziecka lub profesjonalisty. 
 

Wariant 3 
 

Zapytaj, czy są ochotnicy, którzy chcieliby odegrać role dziecka i profesjonalisty przed całą grupą.  
 
Ochotnicy odgrywają swoje role przez 5-10 minut, po czym odbywa się dyskusja na forum grupy.  
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Wariant 4 
 

Jeśli jest oczywiste, że nikt się nie zgłosi, w ostateczności prowadzący może sam odegrać rozmowę i komunikację. 
 
Odgrywanie ról trwa 5-10 minut, po czym odbywa się dyskusja na forum grupy.  
 

Ćwiczenie 

 

Instrukcje do odgrywania ról: 
Prowadzących zachęca się do samodzielnego stworzenia instrukcji (opisów sytuacji), dostosowanych do specyfiki danej grupy. Oto 
kilka przykładów: 

- Pierwszy punkt kontaktu z dzieckiem, które było świadkiem kradzieży 
- Przesłuchanie dziecka oskarżonego o kradzież 
- Rozmowa z dzieckiem na temat tego, z którym z rodziców zamieszka 
- Rozmowa z dzieckiem cudzoziemskim bez opieki, które ubiega się o prawo pobytu w Twoim kraju.  

Podsumowanie 

 
 

Po trudnym zadaniu odgrywania ról zaleca się przeprowadzenie ćwiczeń ułatwiających wyjście z roli. Może to być coś zupełnie 
prostego – na przykład rundka, w której uczestnicy kolejno podają swoje imię i mówią, jaka jest ich ulubiona potrawa. Pozwala im to 
wrócić do „tu i teraz”.  
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ĆWICZENIE 3.13 JAK SIĘ KOMUNIKOWAĆ – WSPÓLNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z KOMUNIKACJĄ 
Cel: Stworzenie uczestnikom okazji do przećwiczenia komunikacji z „dziećmi”.  
Czas trwania: 1 godz. 
Materiały: Zeszyt ćwiczeń M3. 
 
Ćwiczenie 

 
Poproś uczestników, żeby podzielili się na trzyosobowe zespoły.  
 

Ćwiczenie - 
instrukcja 

 

Poproś uczestników, aby „pomyśleli o sytuacji, w której mieli trudności w komunikacji z dzieckiem lub młodym człowiekiem”.    
• W każdym zespole wyznacz osobę kontrolującą czas (albo sam kontroluj czas dla całej grupy)  
• Każdy uczestnik ma maksymalnie 5 minut na opowiedzenie o swoim problemie  
• Członkowie zespołu mają 5 minut na zadawanie pytań – bez sugerowania rozwiązań 
• Pod koniec wyznaczonego czasu osoba opowiadająca o problemie może poprosić o radę i informacje zwrotne (5 minut)  
• Po zmianie osoby opowiadającej cały proces się powtarza 
 

KONIEC MODUŁU 3 
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Nie patrz na mnie z góry. 

  

Powinni koncentrować się bardziej na 

osobach, którymi będą się zajmować, a 

nie na tym, co się stało. 

 

Każdy specjalista ma inny sposób 

rozmawiania z dziećmi. Ale najlepszym 

sposobem jest nieużywanie brzydkich słów, 

uważanie, żeby nie przestraszyć dziecka, i 

rozmawianie z nim z szacunkiem.   

 

Chciałam powiedzieć: “Traktować dzieci 

łagodnie”, ale to brzmi protekcjonalnie. 

Powinni interesować się życiem dzieci.  

Rozmawiać z nimi tak, jakby im zależało.  

 

 

Poznać dziecko i zapamiętać osobiste 

informacje na jego temat, żeby 

następnym razem  móc o tym z 

dzieckiem. porozmawiać.  

 

Dorośli powinni traktować dzieci jak 

równe sobie, a nie patrzeć na nie z góry 

– więcej wyrozumiałości, a mniej 

dominacji. 

Spróbuj zrozumieć osobę, a nie tylko, 

co się stało. 

Jeśli policjant prosi dziecko, żeby usiadło, 

to on też powinien usiąść, żeby nie być od 

niego o tyle wyższym. 

 

Children and young person's voices 
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MODUŁ 4: WYTYCZNE W SPRAWIE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI PRZYJAZNEGO DZIECIOM 

CZAS TRWANIA: 2 godziny 

CELE:  

- Przekazanie uczestnikom podstawowych informacji na temat Wytycznych Rady Europy w sprawie wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom, 

tak by znali te wytyczne i wiedzieli, jak mogą je realizować w swojej pracy.   

 

CZAS  ĆWICZENIE MATERIAŁY METODA 

30 min. 4.1: Wprowadzenie do wytycznych Rady Europy w sprawie wymiaru 

sprawiedliwości przyjaznego dzieciom 

 Zeszyt ćwiczeń M4 

 Prezentacja  PowerPoint M4, 

slajdy 1-19 

Prezentacja i 

dyskusja 

1 godz. 30 

min. 

4.2: Ćwiczenie dotyczące wytycznych  Zeszyt ćwiczeń M4  

 Czasopisma, nożyczki, klej, 

papier, pisaki  

Ćwiczenie 
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ĆWICZENIE 4.1: WPROWADZENIE DO WYTYCZNYCH RADY EUROPY W SPRAWIE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI PRZYJAZNEGO DZIECIOM 
Cel: Przekazanie uczestnikom podstawowych informacji na temat Wytycznych Rady Europy w sprawie wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom, tak 
by znali te wytyczne i wiedzieli, jak mogą je stosować w swojej pracy. 
Czas trwania: 30 minut. 
Materiały: Zeszyt ćwiczeń M4; prezentacja PowerPoint M4, slajdy 1-19. 
 
Slajdy 1-2: 

Pytanie 

 

 

Zapytaj uczestników, co oznacza dla nich wymiar sprawiedliwości przyjazny dzieciom.  

 

 
Prezentacja 

 
Pokaż slajdy 3-19  
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Slajdy 3-4: 
Narracja  

 

Na tych slajdach podano kilka odpowiedzi, zaczerpniętych z Wytycznych i dotyczących tego, co 
oznacza pojęcie „wymiar sprawiedliwości przyjazny dzieciom” [Przeczytaj wszystkie punkty.] 

 

 
Slajd 5: 

Narracja  

 

Zapytaj uczestników, dlaczego wymiar sprawiedliwości przyjazny dzieciom jest ważny. 
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Slajd 6: 
Narracja  

 

Na slajdzie 6 podano kilka odpowiedzi na pytanie, dlaczego wymiar sprawiedliwości przyjazny 
dzieciom jest ważny. Korzyści, jakie przynosi on dziecku, mogą być krótkoterminowe (na 
przykład doświadczenie uczestnictwa w procedurach prawnych jest bardziej pozytywne, a 
prawa dziecka są chronione w procesie prawnym) oraz długoterminowe (na przykład 
złagodzenie traumy i zwiększenie poczucia podmiotowości, co zapewnia pozytywne  skutki w 
długiej perspektywie czasowej).  

 
Slajd 7: 

Narracja  

 

Wyjaśnij, że wytyczne mają zastosowanie we wszystkich okolicznościach, w których dzieci mają 
kontakt – z jakiegokolwiek powodu i w jakiejkolwiek roli – z systemem wymiaru 
sprawiedliwości: karnym, cywilnym lub administracyjnym. Odnoszą się na przykład do: 

 Dzieci, które weszły w konflikt z prawem (podejrzanych, oskarżonych lub uznanych za 
winnych przestępstwa);  

 Dzieci, których rodzice uczestniczą w postępowaniu rozwodowym;  

 Dzieci uczestniczących w postępowaniu adopcyjnym;  

 Dzieci będących ofiarami i świadkami przestępstw, które wchodzą w kontakt z prawem; 
dzieci ubiegające się o azyl; 

 Dzieci uczestniczących w postępowaniu opiekuńczym i umieszczonych w placówkach 
opiekuńczych. 

 
[Prowadzący może dodać własne przykłady.] 
Poproś uczestników o zastanowienie, z którym spośród systemów wymiaru sprawiedliwości 
mają kontakt w swojej pracy.   
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Slajd 8: 
Narracja  

 

Wyjaśnij, że Wytyczne odnoszą się zarówno do podejmowania decyzji w poszczególnych 
sprawach (na przykład decyzja, czy wnieść oskarżenie przeciwko dziecku, albo decyzja 
dotycząca opieki nad dzieckiem po rozwodzie rodziców), jak i do kwestii systemowych, takich 
jak aranżacja/wygląd sali sądowej czy model systemu wymiaru sprawiedliwości. Co istotne, 
Wytyczne opisują wymiar sprawiedliwości przyjazny dzieciom przed rozpoczęciem 
postępowania, w trakcie postępowania i po jego zakończeniu. 
 

 
Slajd 9: 

Narracja  

 
 

Slajd 9 podaje przykłady wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom przed rozpoczęciem 
postępowania. W tym wypadku przez „postępowanie” rozumiemy takie wydarzenie, jak 
rozprawa sądowa albo ważne posiedzenie/spotkanie, a Wytyczne  opisują działania 
poprzedzające to wydarzenie (postępowanie). Przykłady wymiaru sprawiedliwości przyjaznego 
dzieciom przed rozpoczęciem postępowania:  
 

 Dzieci otrzymują informacje w odpowiednim czasie i są na bieżąco informowane o 
postępie sprawy (przypomnij uczestnikom o prawie do uczestnictwa omówionym w 
module 1); 

 Przesłuchania oraz inne interakcje są prowadzone w sposób przyjazny dziecku (zob. 
umiejętności komunikacji przyjaznej dziecku w module 3); 

 Dostępne są rozwiązania alternatywne wobec postępowania sądowego (na przykład 
alternatywny program resocjalizacji, mediacje czy pozasądowe rozstrzygnięcie sporu); 

 Określony prawem minimalny wiek odpowiedzialności karnej jest wystarczająco wysoki; 

 Dostęp do pomocy i porady prawnej; 

 Bezpieczeństwo / specjalne środki ochrony (na przykład ochrona przed zastraszaniem, 
krokami odwetowymi czy wtórną wiktymizacją). 
 

Inne przykłady? Daj uczestnikom możliwość porozmawiania o dobrych i złych praktykach, z 
jakimi się zetknęli. Na przykład, czy spotkali się z sytuacją, w której dziecko nie było należycie 
poinformowane i nie dysponowało wystarczającą wiedzą o sprawie przez rozpoczęciem procesu 
sądowego? A może wśród uczestników jest policjant w trakcie szkolenia, który może 
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opowiedzieć o dobrych praktykach przesłuchiwania dzieci?  
 

Slajd 10 
Narracja  

 

Na slajdzie 10 podano przykłady wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom w trakcie 
postępowania: 

 Dostęp do własnej reprezentacji prawnej i doradztwa prawnego podczas toczącego się 
postępowania w sytuacji, gdy istnieje konflikt interesów pomiędzy dzieckiem a  jego 
rodzicami lub innymi zainteresowanymi stronami 

 Dzieci mają prawo bycia wysłuchanym i do wyrażania swoich poglądów (przypomnij 
uczestnikom prawo do uczestnictwa omówione w module 1 oraz podkreśl, że dzieciom 
nie wolno uniemożliwiać wyrażania poglądów wyłącznie ze względu na wiek)   

 Unikanie nieuzasadnionej zwłoki, na przykład: 
o Zapobieganie odroczeniom (na przykład poprzez dokonywanie przeglądów 

przedprocesowych, żeby się upewnić, że wszystkie wezwania zostały 
doręczone, a wszystkie strony i świadkowie są świadomi konieczności stawienia 
się w sądzie i sporządzili/ujawnili wszystkie niezbędne dokumenty sądowi i 
stronie przeciwnej); 

o W razie potrzeby sąd może rozważyć możliwość wydania decyzji tymczasowej 
lub orzeczenia wstępnego, które przez pewien czas będzie monitorowane, a 
następnie zostanie poddane weryfikacji;   

o Sąd może wydać decyzję wykonalną natychmiast, jeśli leży to w najlepiej 
pojętym interesie dziecka.  

 

 Odpowiednie techniki komunikacji (przypomnij moduł 3); 
 

 Otoczenie przyjazne dzieciom, na przykład:  
o Wszystkie strony siedzą na tym samym poziomie (sędzia nie znajduje się na 

podwyższeniu); 
o Sędziowie, prokuratorzy, adwokaci oraz inni urzędnicy nie mają na sobie tog ani 

uniformów; 
o Dzieci przed rozprawą poznają rozkład sali sądowej oraz role osób obecnych na 
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rozprawie; 
o Dzieci siedzą obok swojego adwokata / doradcy prawnego i w razie potrzeby 

mogą się z nim swobodnie porozumiewać; 
o Dzieciom mogą towarzyszyć rodzice lub – w określonych wypadkach – inni 

wybrani przez nie dorośli (chyba że podjęto uzasadnioną decyzję 
uniemożliwiającą danej osobie towarzyszenie dziecku);  

o Sesje są dostosowane do tempa dziecka i jego możliwości skupienia uwagi, z 
regularnymi przerwami;  
 

Zwłaszcza przesłuchania i odbieranie zeznań powinny być przyjazne dziecku; zalecane są na 
przykład audiowizualne zeznania i przesłuchania dzieci będących ofiarami i świadkami 
przestępstw).   

Slajdy 11-
12: 

Narracja  

 

Na slajdach 11 i 12 pokazano przykład przyjaznego dzieciom pokoju przesłuchań 
wykorzystywanego w Polsce, gdzie udało się wprowadzić nowelizację ustawy zapewniającą 
dzieciom możliwość składania zeznań w takich pokojach w trakcie procesu sądowego.   
 
Zapytaj uczestników: Które elementy tej praktyki można wprowadzić niewielkim kosztem?   
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Slajd 13: 
Narracja  

 

Ten slajd ma na celu umożliwienie uczestnikom podzielenie się przykładami praktyki. Na 
przykład, czy wiedzą o innych pokojach przesłuchań, z których można skorzystać podczas 
postępowania? Czy mogą podać przykłady aranżacji sal sądowych, które widzieli? Czy wydawały 
się one przyjazne dzieciom?  

 
Slajd 14: 

Narracja  

 

Slajd 14 przedstawia element wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom po zakończeniu 
postępowania. Są to:  
 

 Informowanie dziecka o dalszych procedurach i o wyniku postępowania; na przykład 
adwokat lub opiekun procesowy dziecka powinien przekazać i wyjaśnić dziecku 
decyzję/orzeczenie sądu językiem dostosowanym do jego możliwości rozumienia; 
należy także przekazać dziecku niezbędne informacje na działań, jakie można podjąć, 
takich jak apelacja czy skarga na wyrok sądu; 

 Odpowiednie władze wprowadzają decyzję w życie bez zwłoki i monitorują jej 
wykonanie; 

 Dzieci mają dostęp i są informowane o dostępności pomocy psychologicznej lub innych 
form rehabilitacji, takich jak programy zdrowotne, edukacyjne, socjalne i 
terapeutyczne.  

 Sankcje wobec dzieci, które weszły w konflikt z prawem są zgodne ze standardami 
międzynarodowymi i z dobrymi praktykami w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości dla 
nieletnich. 

Poproś uczestników, aby podzielili się przykładami praktyki. Na przykład, czy ktoś może podać 
przykłady kontaktowania się z dziećmi w sposób im przyjazny po zakończeniu postępowania? 
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Slajdy 15-19 
 

Te slajdy prezentują kolejne części Wytycznych w sprawie wymiaru sprawiedliwości 
przyjaznego dzieciom. Dodatkowa narracja nie jest potrzebna.  
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ĆWICZENIE 4.2: ĆWICZENIA DOTYCZĄCE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI PRZYJAZNEGO DZIECIOM  
Cel: Wsparcie uczestników w lepszym zaznajomieniu się z Wytycznymi w sprawie wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom.  
Czas trwania: 1 godz. 30 min. 
Materiały: Zeszyt ćwiczeń M4; prezentacja PowerPoint M4, slajd 21; czasopisma, nożyczki, brystol/papier plakatowy, pisaki; arkusze papieru (flipchart), 
 
Wskazówki 

 
Uwaga: to ćwiczenie można przeprowadzić w trzech wariantach. Prowadzący mogą wybrać, który z nich przedstawić uczestnikom. 
Mogą też pozostawić wybór grupie.  

WARIANT 1 
 

Poproś uczestników, żeby podzielili się na 5 małych grup.  
 
Poproś uczestników, aby przez 30 minut opracowali plan przesłuchania lub innej interakcji z dzieckiem, kierując się Wytycznymi w 
sprawie wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom oraz wiedzą wyniesioną z pozostałych części szkolenia. Uczestnicy powinni 
zapisać swój plan na dużym arkuszu papieru.   
 
Daj grupom 30 minut na przygotowanie i wyjaśnij, że każda z nich będzie miała 10 minut na przedstawienie swojego planu.  
 
Poproś uczestników o przedstawienie planu reszcie grupy. 
Pozwól na dyskusję po każdej prezentacji.  
 

WARIANT 2 Poproś uczestników, żeby podzielili się na 5 małych grup.  
Przydziel poszczególnym grupom następujące fragmenty Wytycznych w sprawie wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom:  
 
Grupa 1: IV. Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku przed postępowaniem sądowym, w jego trakcie i po jego zakończeniu, A. 
Ogólne elementy wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dziecku, 1. Informacje i porady  
Grupa 2: IV. Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku przed postępowaniem sądowym, w jego trakcie i po jego zakończeniu, C. Dzieci 
i policja 
Grupa 3: IV. Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku przed postępowaniem sądowym, w jego trakcie i po jego zakończeniu, D. 
Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku w trakcie postępowania sądowego, 4. Unikanie nieuzasadnionego opóźnienia 
Grupa 4: IV. Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku przed postępowaniem sądowym, w jego trakcie i po jego zakończeniu, D. 
Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku w trakcie postępowania sądowego, 5. Organizacja postępowań, środowisko i język 
przyjazne dziecku 
Grupa 5: IV. Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku przed postępowaniem sądowym, w jego trakcie i po jego zakończeniu, D. 
Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku w trakcie postępowania sądowego, 6. Zeznania / oświadczenia dzieci 
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Wskazówka 

 
Możesz wybrać inne fragment Wytycznych, jeśli byłyby one bardziej użyteczne lub odpowiednie dla uczestników.  
 
Możesz przydzielić grupy do fragmentów Wytycznych losowo albo z uwzględnieniem ich specyfiki (na przykład, jeśli wśród uczestników 
jest kilku policjantów, możesz ich przydzielić do grupy 3).  
 

 Poproś uczestników, żeby w ciągu 30 minut zaprojektowali plakat, który ma im posłużyć jako pomoc wizualna do przedstawienia 
reszcie grupy najważniejszych kwestii zawartych w przydzielonej im części Wytycznych. Poproś, aby sobie wyobrazili, że po powrocie do 
pracy mają przedstawić te idee swoim współpracownikom.  
 
Daj grupom 30 minut na przygotowanie i wyjaśnij, że każda z nich będzie miała 10 minut na przedstawienie swojego planu. 
 

WARIANT 3 
– KONTEKST 
KRAJOWY 

 

Poproś uczestników, żeby podzielili się na 5 małych grup.  
 
• Poproś uczestników, aby w ciągu 30 minut powtórzyli ćwiczenie “Prawa dziecka – karta oceny” z modułu 1: Przygotujcie 

prezentację dla całej grupy, skoncentrowaną na obszarze krajowej praktyki lub ustawodawstwa, który znacie z własnego 
doświadczenia zawodowego.  Oceńcie, w jakim stopniu i pod jakimi względami ów obszar praktyki lub ustawodawstwa jest zgodny  
(lub niezgodny) z Wytycznymi w sprawie wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom.   
 
Wystawcie prezentowanemu obszarowi ocenę od 1 do 10.  W prezentacji należy ująć: 

o Konkretne Wytyczne, które odnoszą się do danego przykładu. 
o Aktualną sytuację prawną. 
o Aktualną sytuację w zakresie praktyki (zwracając uwagę na ewentualne różnice geograficzne, zawodowe itp.). 
o Luki w prawie lub w praktyce, przyczyny ich istnienia oraz zmiany konieczne do ich wypełnienia. 
o Przyszłe działania, które zdaniem Waszej grupy są konieczne do wdrożenia wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom, 

zgodnie z Wytycznymi.  
 

Daj grupom 30 minut na przygotowanie i wyjaśnij, że każda z nich będzie miała 10 minut na przedstawienie swojego planu. 
 

 Poproś uczestników o przedstawienie wyników swojej pracy reszcie grupy 

 . 
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MODUŁ KOŃCOWY 

CZAS TRWANIA: 30 minut 

CELE:  

- Skłonić uczestników do refleksji nad tym, czego się nauczyli  

- Rozdanie certyfikatów i zakończenie szkolenia 

 

CZAS ĆWICZENIE MATERIAŁY METODA 
15 min. MK.1: Wypełnienie formularza „Moje doświadczenie 

uczenia się” 
 Formularz „Moje doświadczenie uczenia się” zawarty w 

zeszycie ćwiczeń MK  
 Formularz oceny końcowej (Zeszyt ćwiczeń MK) 

Praca 
indywidualna 

15 min. MK.2: Wręczenie certyfikatów  Certyfikaty Prezentacja 

ĆWICZENIE MK.1: „Wypełnienie formularza “Moje doświadczenie uczenia się”  
Cel: Zachęcenie uczestników do refleksji nad tym, czego się nauczyli. 
Czas trwania: 15 minut. 
Materiały: Formularz „Moje doświadczenie uczenia się” i formularz oceny końcowej (Zeszyt ćwiczeń MK). 
 

Ćwiczenie 

 
Poproś uczestników o wypełnienie formularza „Moje doświadczenie uczenia się”, formularza oceny końcowej i formularza ewaluacji. 
Zbierz formularze oceny końcowej.  

Ćwiczenie 

 
Kiedy uczestnicy wypełnią formularz oceny końcowej, rozdaj im wypełnione wcześniej formularze oceny wstępnej – do ich wiadomości. 
Następnie zbierz wszystkie formularze (z wyjątkiem formularza “Moje doświadczenie uczenia się”, który uczestnicy zachowują dla 
siebie).  

 
MK.2: WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW 

[Prowadzący powinni przygotować certyfikaty z wyprzedzeniem i wręczyć je wszystkim uczestnikom] 


