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Wprowadzenie 
 
 

Główne założenia projektu: 

Projekt dotyczy sytuacji mniejszości w Europie ze szczególnym uwzględnieniem 

mniejszości żydowskiej i odwołuje się do sytuacji tej mniejszości w wybranych 

państwach europejskich. Mniejszość żydowska jest przy tym swego rodzaju 

egzemplifikacją, której szersze i dokładniejsze omówienie stanowi punkt wyjścia do 

zilustrowania sytuacji i statusu innych mniejszości narodowych i etnicznych, 

porównania ich sytuacji zarówno w obrębie jednego państwa, jak i wszystkich, które 

objęte zostały badaniami (Belgia, Węgry, Polska, Słowacja, Hiszpania, Austria). 

Założeniem było, aby z przygotowanych opracowań, materiałów edukacyjnych i 

wytycznych korzystać na dwa sposoby: analizując sytuację mniejszości żydowskiej w 

danym państwie porównać ją z innymi mniejszościami, zwłaszcza najliczniejszą w 

danym państwie; porównać sytuację mniejszości żydowskich w poszczególnych 

państwach, zarówno z perspektywy kraju przyjmującego, jak i przedstawicieli 

mniejszości. Kolejnym innowacyjnym aspektem naszego projektu jest cyfrowa wersja 

materiałów edukacyjnych prezentowanych w postaci filmów (wykładów/wywiadów 

itp.), a nie tylko tekstu. Produkt projektu będzie dostępny online, stąd może być 

wykorzystany w ramach programu nauczania i włączony do oferty edukacyjnej innych 

organizacji pozarządowych, instytucji edukacyjnych lub samokształceniowych.  
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Cele ogólne projektu: 

1 - promowanie idei tolerancji 

2 - zacieśnianie więzi społecznych 

3 - zbliżenie kultur 

4 - edukacja historyczna i międzykulturowa  

5 - budowa kapitału społecznego uczestników 

Cele szczegółowe projektu:  

1 - wzajemne poznanie się przedstawicieli z różnych kręgów kulturowych 

(mniejszości żydowskiej, nacji tytularnej, innych mniejszości)  

2 - integracja społeczna wokół wspólnego miejsca zamieszkania 

3 - podkreślenie wspólnej historii 

4 - poszerzenie wiedzy o judaizmie, historii i kulturze Żydów wśród uczestników 

5 - rozwijanie umiejętności interpersonalnych wśród uczestników 

Niematerialne rezultaty projektu: 

- wzrost wiedzy o mniejszościach i ich statusie wśród nacji większościowych i 

tytularnych (społeczeństwa „goszczącego”)  

- wzrost świadomości zagrożeń wynikających z polityki i działań dyskryminacyjnych 

- wzrost poziomu tolerancji i zrozumienia mniejszości oraz otwartej postawy wobec 

innych 

- pośrednie zwiększenie wykorzystania ICT dzięki cyfrowej formie produktów projektu 
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Efekty uczenia się: 

1) Dla uczestników: 

- zwiększenie tolerancji wobec innych nacji, kultur i krajów, a także wyrobienie 

refleksyjnego, krytycznego stosunku do własnych tradycji, historii, polityki państwa 

- zwiększona świadomość różnorodności, dziedzictwa i kultury wybranych krajów 

europejskich i ich mieszkańców, w tym grup mniejszościowych poprzez ich lepsze 

poznanie  

- zwiększenie profesjonalizmu i kompetencji trenerów/ edukatorów/ nauczycieli/ 

pracowników różnych agend i instytucji w zakresie kształcenia dorosłych 

- poszerzenie horyzontów poznawczych w dziedzinie edukacji i kultury mniejszości 

oraz stopnia znajomości ich potrzeb 

- zwiększenie świadomości zagrożeń wynikających z zachowań dyskryminacyjnych i 

nietolerancji wobec innych, a zarazem zwiększenie znajomości procedur 

antydyskryminacyjnych 

- podniesienie własnej samooceny i zwiększenie tolerancji i otwartości wobec innych 

kultur i środowisk 

 
2) Dla organizacji uczestniczących (partnerów projektu) i grup docelowych: 

- partnerzy, w oparciu o badania porównawcze, będą mogli dostosować swoją 

edukacyjną, prawną, religijną ofertę do rzeczywistych potrzeb społeczności 

- podniesienie znaczenia i zwiększenie prestiżu instytucji i organizacji 

uczestniczących w projekcie oraz ich pracowników na poziomie lokalnym, krajowym i 

międzynarodowym 

- zwiększenie udziału organizacji uczestniczących i ich personelu w programach 

kształcenia dorosłych (grupa docelowa) 

- każda z instytucji partnerskich i ich personel wzbogacą swoją ofertę edukacyjną o 

przynajmniej jeden nowy, ukierunkowany na edukację multikulturalną kurs 

adresowany do dorosłych słuchaczy 

- partnerzy wymienią się wiedzą i porównają swoje doświadczenia, co pozwoli 

wypracować zasady i optymalne programy działania, możliwe do zastosowania w 

każdym z państw,a tym samym ułatwi proces umiędzynarodowienia wymiaru działań 

podejmowanych w projekcie 
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- utworzenie multiplikowalnych sieci i powiększenie zasobów edukacyjnych i 

internetowych pozwoli na szersze zastosowanie i rozwój dobrych praktyk w krajach 

uczestniczących 

 

3) Dla zainteresowanych: 

- zaproszenie do współpracy, udziału w zespole i prowadzeniu warsztatów instytucji o 

podobnym profilu i osób zaangażowanych i doświadczonych w podobnych 

przedsięwzięciach  

- zaangażowanie pracowników i współpracujących z instytucjami partnerskimi w 

projekt pozwoli nabyć i zwiększyć doświadczenie w zarządzeniu podobnymi 

przedsięwzięciami 

- przekazywane przez nas informacje i osiągane wyniki zwiększą ofertę wydawnictw, 

z którymi już współpracujemy 

- społeczności lokalne będą czerpać korzyści z nauki, a tym samym poprawi się 

jakość ich życia i w perspektywie poziom dobrobytu (bardziej aktywni i lepiej 

zintegrowani obywatele) 

- stworzone w ramach projektu nowe możliwości uczenia się, a tym samym wpływ na 

ekonomikę środowisk edukacyjnych, będą z ogólnym pożytkiem społecznym 

- organizacje zawodowe skorzystają z nowych możliwości uczenia się stworzonych w 

ramach projektu 

- z uwagi na wspólne cele, z przygotowanych materiałów edukacyjnych będą 

korzystać i współpracować z partnerami uczelnie, centra edukacyjne i ośrodki dla 

migrantów (formalne i nieformalne)  

 
Wpływ projektu na poziomie lokalnym i regionalnym: 

- pośrednio udział w projekcie, dzięki podniesieniu poziomu profesjonalizmu instytucji 

partnerskich i ich personelu, podniesie poziom lokalnej oferty edukacyjnej  

- udział w warsztatach słuchaczy i edukatorów miejscowych poprawi i ułatwi 

współpracę z innymi organizacjami lokalnymi i regionalnymi  

- podniesie potencjał niezbędny do opracowania lepszej oferty edukacyjnej dla 

dorosłych związanej z przedmiotowymi i kulturowymi kompetencjami mniejszości 

- pozwoli lepiej zrozumieć system prawny i poznać warunki funkcjonowania 

mniejszości w krajach partnerskich i ich dziedzictwo kulturowe  
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Wpływ projektu na poziomie krajowym: 

- znalezienie nowych sposobów wymiany informacji między organizacjami 

- promocja współpracy europejskiej 

- poszerzenie sieci krajowych organizacji współpracujących z partnerami 

 
Wpływ projektu na poziomie europejskim: 

- lepsze poznanie i zrozumienia historii, kultury i obyczajów krajów partnerskich ze 

szczególnym uwzględnieniem zamieszkujących je mniejszości 

- możliwość korzystania z dobrych praktyk i dzielenia się doświadczeniem partnerów 

projektu ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących mniejszości 

- nabycie doświadczenia w zakresie kompetencji międzykulturowych, kreatywnego 

myślenia na poziomie dydaktyczno-edukacyjnym i zarządzania oraz w zakresie 

skutecznej komunikacji 

- zwiększenie atrakcyjności i skuteczności procesu uczenia się przez całe życie 

- pogłębienie współpracy europejskiej 

- możliwości korzystania z ciągłej, ulepszonej komunikacji między ośrodkami 

kształcenia dorosłych 

- uzyskanie dostępu do nowych metod nauczania 

- podniesienie świadomości dalszych możliwości dzielenia się dobrymi praktykami we 

Wspólnocie Europejskiej 

 

Efekty uczenia (kształcenia) w zakresie:  

a) wiedzy: 

1 - poszerzenie wiedzy na temat struktury etnicznej i narodowej w państwach UE 

2 - poszerzenie wiedzy na temat sytuacji i ochrony mniejszości na poziomie 

międzynarodowym, europejskim i w prawodawstwie wewnętrznym 

3 - poszerzenie wiedzy na temat historii i kultury państw wchodzących w skład Unii 

Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości, w tym żydowskiej  

4 - poszerzenie wiedzy na temat judaizmu także wśród osób pochodzenia 

nieżydowskiego 

5 - wiedza na temat różnic kulturowych i idących za nimi wartości 
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b) umiejętności 

1 - rozwinięcie zdolności koncentracji, wyobraźni, ekspresji twórczej i kreatywnego 

myślenia 

2 - rozwój umiejętności interpersonalnych 

3 - rozwój umiejętności pracy w grupie,  

4 – rozwój umiejętności dowodzenia swych racji, argumentowania, dyskutowania 

c) postaw 

1 - zwiększenie poczucia tolerancji i wzajemnego szacunku 

2 - wzmocnienie przynależności do międzykulturowej społeczności  

3 - zwiększenie aktywności społecznej i poczucia bycia wspólnotą 

4 - zwiększenie postaw krytycznych wobec przekazów medialnych i zdolności 

identyfikacji przejawów tzw. mowy nienawiści  

Długofalowe oddziaływanie projektu:  

- aktywność uczestników nie będzie ograniczała się tylko do działań projektowych, 

będą mogli inicjować swoje pomysły i brać udział w innych działaniach  

- fakt, iż kurs i inne materiały będą dostępne online umożliwi tym, którzy nie będą 

mogli wziąć w nich udziału, skorzystanie z nich w przyszłości 

- lokalne społeczności będą bardziej przychylne działaniom organizowanym przez 

mniejszości mieszkające wśród nich 

- zmniejszony zostanie wpływ krzywdzących stereotypów o mniejszościach, 

zwłaszcza żydowskiej 

- zwiększenie aktywności młodzieży i seniorów w obszarze działań 

międzykulturowych 
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Struktura szkoleń: 
 
Celem realizacji wyżej nakreślonych celów, przygotowano cykl szkoleń/kursów 

edukacyjnych. Prezentowane 13 (12 plus Podsumowanie) szkoleń/warsztatów 

dotyczy sytuacji mniejszości w Europie ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości 

żydowskiej, sytuacji demograficznej, statusu prawnego, polityki narodowościowej i 

prawodawstwa dotyczącego grup mniejszościowych w wybranych państwach Unii 

Europejskiej. W sumie zaplanowano 41 godzin (blisko 55 godzin lekcyjnych po 45 

minut), jakkolwiek liczba ta może zostać powiększona o 2-4 godziny w przypadku, 

gdy analizie poddawać będziemy sytuację w odpowiednio większej liczbie państw. 

Optymalnie w szkoleniu powinno brać udział ok. 10-12 (do 20) osób. 

 
Poszczególne zajęcia rozpisano według poniższego schematu:   

1. Temat; 

2. Przewidywany czas trwania (przypuszczalny czas trwania podano także przy 

poszczególnych częściach szkolenia);  

3. Potrzebne materiały; 

4. Cel; cele ogólne i szczegółowe zgodnie z zapisem projektu i efekty 

kształcenia; 

5. Przebieg; 

6. Pytania i dyskusja; 

7. Podsumowanie; 

8. Uwagi. 

 
Szkolenia zostały podzielone (jakkolwiek nie jest to podział sztywny i dopuszczalne 

są modyfikacje) na 3 bloki tematyczne:  

 

Blok I., na który zaplanowano 3 warsztaty, ma charakter wstępny i ma na celu 

zdefiniować pojęcie mniejszości narodowej i etnicznej. Szkolenia mają na celu 

uświadomienie/poszerzenie wiedzy uczestników na temat różnorodności etnicznej i 

językowej Europy oraz ich kraju zamieszkania. 

 

Blok II., obejmujący również 3 warsztaty, dotyczy sytuacji prawnej mniejszości w 

świetle prawa międzynarodowego, unijnego i prawodawstwa wewnętrznego 

wybranych państw. Zajęcia mają na celu wskazać zakres ochrony prawnej 
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mniejszości oraz – ewentualnie – wskazać na te aspekty i rozwiązania prawne w 

innych państwach, które mogą znaleźć zastosowanie w kraju/miejscu zamieszkania 

uczestników szkolenia.      

Umownie, do tego bloku możemy zaliczyć również zajęcia zatytułowane 

„Definiowanie potrzeb mniejszości” (Szkolenie 7), gdyż zaspokajanie potrzeb czy 

oczekiwań grup mniejszościowych jest dość ściśle związane z ich statusem 

prawnym. 

 

Blok III. dotyczy konkretnie mniejszości żydowskiej w wybranych państwach (zajęcia 

8-11) i jest w większości oparty na opracowaniu powstałym w trakcie realizacji 

projektu. Ma na celu przybliżyć sytuację mniejszości żydowskiej w poszczególnych 

krajach, wskazać na przesłanki różnicujące te społeczności, ich stosunek do 

instytucji państwa, jego agend, Unii Europejskiej, wreszcie stosunek do innych 

niedominujących grup narodowościowych i nacji tytularnej w danym państwie. 

Szkolenia te umożliwiają porównanie sytuacji ludności żydowskiej w poszczególnych 

krajach, wskazanie na jej sukcesy i bolączki jako mniejszości, ale także konfrontację 

żywionych o sobie (lub innych) opinii i przekonań z opiniami i obrazem społeczności 

żydowskiej wyłaniającym się z badań przeprowadzonych w czasie realizacji projektu. 

 

Dodatkowe szkolenie (nr 12) dotyczy kontrowersji przy próbie definiowania 

ludobójstwa (genocide), czystki etnicznej (ethnic cleansing), politybójstwo (politicide) 

jako zjawisk bardzo często związanych z konfliktami etnicznymi i różnie 

definiowanymi mniejszościami w dziejach i współcześnie. Zajęcia te mają także na 

celu uświadomić uczestnikom następstw bierności wobec zjawisk dyskryminacji, 

ksenofobii, nienawiści na tle rasowym, etnicznym, religijnym etc. i uczulić na wszelkie 

sygnały, mogące w dalszej perspektywie doprowadzić do wybuchu konfliktów, ich 

eskalacji i tragedii, jakie niejednokrotnie miały miejsce w Europie i na świecie. 

Społeczność żydowska, która padła ofiarą największego znanego nam w dziejach 

ludobójstwa – Holokaustu, jest tego najbardziej tragicznym przykładem.           

 

Zajęcia starano się zaplanować tak, aby ich uczestnicy możliwie aktywnie w nich 

uczestniczyli czy wręcz współprowadzili bazując na dostarczonym czy wskazanym 

materiale. Prowadzący szkolenia w wielu przypadkach ma pełnić bardziej funkcję 

koordynatora i przewodnika niż lektora. Ponadto, zwłaszcza w „Pytaniach i dyskusji” 
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starano się uwzględnić bieżące wydarzenia (np. kwestie migracji ludności z ostatnich 

lat). W przypadku niektórych zajęć byłoby wskazanym (np. Szkolenie nr 3 i nr 8) 

zaproszenie do ich poprowadzenia lub zaprezentowania działalności kogoś z 

przedstawicieli mniejszości żydowskiej lub innej grupy etnicznej czy językowej, 

instytucji edukacyjnej pracującej z dziećmi czy młodzieżą ze środowisk 

mniejszościowych, organizacji kulturalnej itp. W każdym ze szkoleń zaznaczono cele  

i efekty kształcenia, które winny być uzyskane po jego zakończeniu. We 

wprowadzeniu wyszczególniono i ponumerowano poszczególne cele i efekty 

kształcenia, stąd w opisie każdego ze szkoleń zaznaczano jedynie odpowiedni 

symbol-numer celu ogólnego i szczegółowego oraz efektów kształcenia 

realizowanych i osiąganych w każdym ze szkoleń (zamieszczono je po ogólnym 

opisie celu danego szkolenia w formie tabelarycznej).  

 

Szkoleniom towarzyszą prezentacje w formacie Power Point oraz odnośniki (linki) do 

źródeł i literatury w formacie PDF, którą winno się rozdać uczestnikom szkoleń. Tam, 

gdzie to wskazane i możliwe, dołączono krótki film z zapisem wywiadu 

przeprowadzonego wśród przedstawicieli partnerów projektu i osób 

zainteresowanych sprawami mniejszości.         

 

W przypadku modyfikacji ankiety i kwestionariusza pytań powstałego w trakcie 

realizacji projektu, mniejszość żydowska może w nim zostać zastąpiona inną grupą 

narodowościową (etniczną, religijną, językową). W opisie szkoleń zawarto pytania, 

które mogą być pomocne dla prowadzącego szkolenia w komunikacji z grupą, a 

także Bibliografię, w której znajdują się odsyłacze do podstawowej literatury 

przedmiotu, aktów prawnych, map etc. Niemal każda z zawartych w Bibliografii 

pozycja ma odnośnik do odpowiedniej strony internetowej z wersją PDF. lub HTML 

danego tekstu. Starano się wskazywać głównie literaturę w języku angielskim, jako 

najbardziej uniwersalnym i dostępnym przez większość uczestników bądź 

prowadzących szkolenia (co nie wyklucza sięgnięcie przez edukatorów w danych 

państwach do innej, znanej im literatury np. w językach krajowych). Akty prawne, do 

których odwoływać się mają uczestnicy szkoleń są dostępne w językach narodowych 

na odpowiednich stronach internetowych organizacji międzynarodowych 

(Organizacja Narodów Zjednoczonych) i instytucji unijnych (Komisja Europejska i 

inne). Ustawy zasadnicze i akty prawa krajowego, jeśli chodzi o kraje należące do 
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Unii Europejskiej, są dostępne na stronach odpowiednich ministerstw i agend 

rządowych zajmujących się kwestiami mniejszościowymi w Internecie, zarówno w 

języku krajowym, jak i angielskim, względnie innych językach unijnych. 

 

Dla każdego szkolenia (1-12) przewidziano krótki (5-10 minut) pretest i jego 

powtórzenie pod koniec danych zająć, co pozwoli zweryfikować nabytą wiedzę 

(pretest i test zawierają te same pytania). Zaznaczono także minimalny pożądany 

odsetek poprawnych odpowiedzi w teście przewidzianym dla danego warsztatu. 

Szkolenie 13, podsumowujące, przewiduje test końcowy (15 minut, określono 

minimalny pożądany odsetek poprawnych odpowiedzi) i wypełnienie ankiety 

oceniającej przydatność kursu i poszczególnych prowadzących. 
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Szkolenie 1. 
 
Temat: Mniejszości narodowe, etniczne i językowe. Wybrane definicje. 
 
Przewidywany czas: 2,5 godz. 
 
Materiały: kserokopie fragmentów wybranych definicji (patrz: Bibliografia), papier A4, 

markery, tablica/kreda.  

 

Cel: zapoznanie się z definicjami mniejszości narodowych i etnicznych o charakterze 

strukturalnym, funkcjonującymi w refleksji naukowej i dokumentach prawnych; próba 

wskazania najbardziej uniwersalnej definicji.   

 
Cele i efekty kształcenia realizowane/osiągane poprzez Szkolenie: 
 
 
CELE Ogólne  Szczegółowe EFEKTY 

KSZTAŁCENIA 
W 
zakresie 
wiedzy 

W zakresie  
umiejętności 

W 
zakresie 
postaw 

 1 5  1, 2 3, 4 1, 3 

 
Przebieg: Rozpoczynamy od prezentacji założeń projektu, autoprezentacji 

prowadzącego i uczestników oraz pytań o ich oczekiwania wobec szkoleń. 

Wyjaśniamy cel szkolenia i sposób, w jaki uczestnicy będą pracować. Zaczynamy od 

pytania adresowanego do uczestników, co według nich oznacza mniejszość 

narodowa, etniczna i językowa, i czym mogą się one różnić.  

Rozwiązanie pretestu (5 minut, Szkolenie/Test nr 1).  

Następnie dzielimy uczestników na 3 mniejsze grupy, z których każda zapoznaje się 

z jedną z przekazanych lub wyszukanych w Internecie definicji (patrz: Bibliografia): 1/ 

ONZ, 2/ EU, 3/ jedną z definicji prawa krajowego (w zależności od miejsca 

przeprowadzenia szkolenia). Grupy prezentują „swoją” definicję, po czym razem 

próbujemy dostrzec różnice między nimi. Kolejnym zadaniem uczestników jest 

stworzenie definicji najbardziej uniwersalnej. Definicja ta zostaje zapisana na tablicy. 

Czas trwania: 75 minut. Następnie przechodzimy do pytań i dyskusji. 

 
Pytania i dyskusja: 

- Czy potraficie wskazać różnice między określeniem mniejszość narodowa a 

etniczna? 
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- Czy przychodzą Wam do głowy jakieś alternatywne określenia dla mniejszości (np. 

grupa mniejszościowa, grupa niedominująca)? 

- Czy definicja obowiązująca w moim kraju obejmuje wszystkie grupy 

mniejszościowe, wyodrębnione na podstawie przynależności etnicznej, narodowości, 

języka, wyznania?  

Rozwiązanie testu i omówienie jego wyników (5 -10 minut).  

 
Czas trwania: 45 minut. 
 
Podsumowanie: Czas trwania: 30 minut. 
 
Uwagi: 

Prowadzący powinien tak poprowadzić rozmowę/dyskusję, aby wskazać na 

zróżnicowanie definicji, zaznaczając zarazem, że brak jednej, oficjalnie 

zaaprobowanej definicji mniejszości nie zwalnia z obowiązku zapewnienia ochrony 

osobom należącym do takiej grupy.  

 
Bibliografia: 

T. Benedikter, Legal Instruments of Minority Protection in Europe - An overview, 
Bolzano/Bozen 2006 

http://www.gfbv.it/3dossier/eu-min/autonomy-eu.html 

Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and 
Linguistic Minorities, 
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx 

L. Farkas, The meaning of racial or ethnic origin in EU law: between stereotypes and 
identities, Luxembourg 2017, http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-
detail.cfm?item_id=54924 
 
Europe’s Ethnic Mosaic. A Short Guide to Minority Rights in Europe, ed. T. 
Benedikter, Bolzano/Bozen 2008, 
http://www.eurac.edu/en/research/autonomies/minrig/Documents/Eurasia/EuropesEt
hnicMosaic_FINAL_for_website.pdf 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Minority_group 
 
http://www.map.language-diversity.eu/ 
 
 
? 

http://www.gfbv.it/3dossier/eu-min/autonomy-eu.html
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54924
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54924
http://www.eurac.edu/en/research/autonomies/minrig/Documents/Eurasia/EuropesEthnicMosaic_FINAL_for_website.pdf
http://www.eurac.edu/en/research/autonomies/minrig/Documents/Eurasia/EuropesEthnicMosaic_FINAL_for_website.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Minority_group
http://www.map.language-diversity.eu/
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Szkolenie 2. 
 
Temat: Mniejszości narodowe, etniczne i językowe w Europie – obraz 

demograficzny. 

 
Przewidywany czas: 2,5 godziny. 
 
Materiały: mapa (kserokopie) z zaznaczonym rozmieszczeniem mniejszości 

narodowych, etnicznych i językowych w Europie (patrz: Bibliografia), wykaz 

mniejszości w Europie w formie tabelarycznej (patrz: Bibliografia), papier A4, 

markery, tablica/kreda, dostęp do Internetu.  

 

Cel: wzrost/wyrównanie wiedzy uczestników szkolenia na temat mozaiki etnicznej i 

rozmieszczenia mniejszości narodowych i etnicznych w Europie.   

 
Cele i efekty kształcenia realizowane/osiągane poprzez Szkolenie: 
 
CELE Ogólne  Szczegółowe EFEKTY 

KSZTAŁCENIA 
W 
zakresie 
wiedzy 

W zakresie  
umiejętności 

W 
zakresie 
postaw 

 1, 3, 4 1, 5  1, 3 1 2, 3 

 
Przebieg:  

Rozwiązanie pretestu (10 minut, Szkolenie/Test nr 2).  

Zajęcia prowadzone w formie wykładu aktywizującego; lektor omawia dane 

statystyczne i mapę rozmieszczenia mniejszości, dopytując uczestników, względne 

wyjaśniając np. powody, dla których liczne mniejszości z krajów muzułmańskich 

znajdują się w krajach Europy Zachodniej (wypadkowa migracji ekonomicznych, 

dziedzictwa kolonijnego, wojen i przymusowych relokacji ludności etc.). Czas trwania: 

60 minut. 

 

Pytania i dyskusja: 

- Które z państw europejskich są najbardziej jednorodne (homogeniczne) etnicznie? 

- Z czego mogą wynikać różnice w rozmieszczeniu mniejszości w krajach Europy 

Zachodniej i Wschodniej? 

- Czy powojenne zmiany w Europie i epoka tzw. zimnej wojny miały wpływ na 

migracje ludności i rozmieszczenie mniejszości w Europie?  
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- W których z państw europejskich najsilniej reprezentowane są społeczności 

muzułmańskie i co może być tego przyczyną?  

- Prośba do uczestników szkolenia o próbę podsumowania, osnutą wokół trzech 

wątków:  

1/ rozmieszczenie i liczebność mniejszości;  

2/ różnice w rozmieszczeniu i charakterze mniejszości w Europie Zachodniej i 

Wschodniej;  

3/ wpływ czynników politycznych  i ekonomicznych na rozmieszczenie mniejszości w 

Europie.  

Rozwiązanie testu i omówienie jego wyników (10-15 minut).  

 

Czas trwania: 60 minut.   

 

Podsumowanie: Czas trwania: 30 minut. 

 

Uwagi: 

Prowadzący powinien tak poprowadzić rozmowę/dyskusję, aby wskazać na 

znaczenie dziedzictwa historycznego, zmian politycznych i czynnika ekonomicznego 

w procesach migracji międzynarodowych jako determinantów rozmieszczenia 

mniejszości w Europie. Wymaga to od niego minimum wiedzy na temat 

rozmieszczenia i liczebności mniejszości, a także procesów historycznych i zmian 

politycznych, rzutujących na procesy migracji w Europie w XX i XXI w.    

 
Bibliografia: 

T. Benedikter, Legal Instruments of Minority Protection in Europe - An overview, 
Bolzano/Bozen 2006 

http://www.gfbv.it/3dossier/eu-min/autonomy-eu.html 
 
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_386_en.pdf 
 
Europe’s Ethnic Mosaic. A Short Guide to Minority Rights in Europe, ed. T. 
Benedikter, Bolzano/Bozen 2008 
http://www.eurac.edu/en/research/autonomies/minrig/Documents/Eurasia/EuropesEt
hnicMosaic_FINAL_for_website.pdf 
 
https://europa.eu/european-union/topics/multilingualism_pl 
 

http://www.gfbv.it/3dossier/eu-min/autonomy-eu.html
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_386_en.pdf
http://www.eurac.edu/en/research/autonomies/minrig/Documents/Eurasia/EuropesEthnicMosaic_FINAL_for_website.pdf
http://www.eurac.edu/en/research/autonomies/minrig/Documents/Eurasia/EuropesEthnicMosaic_FINAL_for_website.pdf
https://europa.eu/european-union/topics/multilingualism_pl
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Islam in the European Union: What is at stake in the future?', Thematic Department 
of Structural Policies and Cohesion, Brussels 2007  
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2007/369031/IPOL-
CULT_ET(2007)369031_EN.pdf 
 
http://www.map.language-diversity.eu/ 
 
 
 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2007/369031/IPOL-CULT_ET(2007)369031_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2007/369031/IPOL-CULT_ET(2007)369031_EN.pdf
http://www.map.language-diversity.eu/
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Szkolenie 3. 
 
Temat: Poznaj swoich sąsiadów. Mniejszości narodowe, etniczne i językowe w moim 

kraju. 

 

Przewidywany czas: 4 godziny. 

 

Materiały: mapa (kserokopie) z zaznaczonym rozmieszczeniem mniejszości 

narodowych, etnicznych, językowych i wyznaniowych w danym państwie (patrz: 

Bibliografia), papier A4, markery, tablica/kreda; komplety materiałów z informacjami 

na temat udziału mniejszości w życiu kulturalnym, politycznym, gospodarczym, na 

temat wyznawanej przez daną mniejszość religii, krótkie biogramy wybitnych 

przedstawicieli mniejszości w danym kraju etc. (można bazować na ogólnie 

dostępnych materiałach internetowych dotyczących mniejszości w danym państwie); 

laptopy lub komputery z dostępem do Internetu.  

 

Cel: wzrost/wyrównanie wiedzy uczestników szkolenia na temat mozaiki etnicznej i 

rozmieszczenia mniejszości narodowych etnicznych w państwie; poszerzenie wiedzy 

na temat sąsiadów spoza własnej grupy i grupy większościowej; uświadomienie 

wielokulturowości i niejednorodności etnicznej danego państwa, i co za tym idzie, 

kształtowanie postaw otwartych i tolerancyjnych wobec innych.   

 
Cele i efekty kształcenia realizowane/osiągane poprzez Szkolenie: 
 

CEL
E 

Ogól
ne  

Szczegóło
we 

EFEKTY 
KSZTAŁCE
NIA 

W 
zakresie 
wiedzy 

W 
zakresie  
umiejętno
ści 

W zakresie 
postaw 

 1, 2, 
3, 4 

1, 2, 3, 5  1, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 

 
Przebieg:  

Rozwiązanie pretestu (10 minut, Szkolenie/Test nr 3).  

Prowadzący zagaja zajęcia, rozdaje uczestnikom kserokopie map z zaznaczonymi 

miejscami zamieszkania mniejszości w danym państwie; następnie dzieli 

uczestników na kilka grup (w zależności od liczebności grupy oraz tego, ile i jakie 

mniejszości będziemy omawiać) i rozdaje im przygotowane materiały. Następnie 
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prosi o przygotowanie (na podstawie przygotowanych materiałów oraz na bazie 

informacji internetowych) krótkiej prezentacji, w której znajdą się informacje na temat:  

- liczebności mniejszości X w państwie; 

- o tym gdzie (w jakich regionach państwa, miastach) mniejszość X jest najliczniej 

reprezentowana i kiedy się pojawiła; 

- informacje uzasadniające występowanie mniejszości X na danym obszarze;  

- dominującego wyznania/wyznań członków tej mniejszości; 

- informacje o tym, czy mniejszość X posługuje się własnym językiem w życiu 

publicznym; 

- ewentualnych programów radiowych i TV dedykowanych danej mniejszości; 

- ewentualnej sieci szkolnej mniejszości X; 

- możliwości nauki przez dzieci i młodzież należącą do mniejszości X własnego 

języka, poznawania kultury i historii; 

- postaci związanych z życiem kulturalnym, społeczno-politycznym, gospodarczym 

państwa, należących do danej mniejszości;    

Czas trwania tego etapu: 75 minut;  

Czas trwania prezentacji „swoich” mniejszości: 60 minut (w zależności od liczby grup 

przygotowujących krótką prezentację – te nie powinny trwać dłużej niż 15 minut).  

W sumie czas trwania: ok. 150 minut. 

 

Pytania i dyskusja: 

- Która z mniejszości jest najliczniej reprezentowana w Twoim kraju?  

- Z czego mogą wynikać różnice w rozmieszczeniu mniejszości? 

- Od jak dawna na obszarze państwa przebywają omawiane mniejszości?  

- Czy któryś z języków mniejszości obecnych w Twoim państwie posiada status 

języka urzędowego? 

- Jak wygląda sprawa dostępu do nauki języka ojczystego oraz możliwości 

poznawania kultury i historii swego narodu dla poszczególnych mniejszości? 

- Jeżeli dostrzegacie tutaj różnice, z czego one mogą wynikać?  

- Czy znacie osobiście przedstawili którejś z omawianych mniejszości? 

- Jak ich postrzegacie? 

Rozwiązanie testu i omówienie jego wyników (10-15 minut).  

 

Czas trwania: 60 minut.   
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Podsumowanie: Czas trwania: 30 minut. 

 

Uwagi: 

Prowadzący powinien mieć przygotowane adresy stron www. kierujące do informacji 

o poszczególnych mniejszościach w sytuacji, gdyby uczestnicy nie potrafili ich 

samodzielnie odszukać. Szkolenie wymaga też od prowadzącego pewnej wiedzy na 

temat rozmieszczenia i liczebności mniejszości w danym kraju.  

 
Bibliografia: 
 
Europe’s Ethnic Mosaic. A Short Guide to Minority Rights in Europe, ed. T. 
Benedikter, Bolzano/Bozen 2008 
http://www.eurac.edu/en/research/autonomies/minrig/Documents/Eurasia/EuropesEt
hnicMosaic_FINAL_for_website.pdf 
 
http://www.map.language-diversity.eu/ 
 
 
 
 

http://www.eurac.edu/en/research/autonomies/minrig/Documents/Eurasia/EuropesEthnicMosaic_FINAL_for_website.pdf
http://www.eurac.edu/en/research/autonomies/minrig/Documents/Eurasia/EuropesEthnicMosaic_FINAL_for_website.pdf
http://www.map.language-diversity.eu/
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Szkolenie 4. 
 
Temat: Status prawny mniejszości w wybranych państwach w świetle prawa 

międzynarodowego. 

 

Przewidywany czas: 2 godziny. 

 

Materiały: kserokopie wybranych aktów prawnych i dokumentów, notesy, 

tablica/kreda, dostęp do laptopa/komputera z Internetem.  

 

Cel: zapoznanie się z aktami prawnymi regulującymi status i zapewniającymi 

ochronę praw mniejszości w świetle prawa międzynarodowego (w tym unijnego) w 

danym kraju oraz wskazanie międzynarodowych instytucji zajmujących się kwestiami 

mniejszości.   

 
Cele i efekty kształcenia realizowane/osiągane poprzez Szkolenie: 
 

CEL
E 

Ogól
ne  

Szczegóło
we 

EFEKTY 
KSZTAŁCE
NIA 

W 
zakresie 
wiedzy 

W 
zakresie  
umiejętno
ści 

W zakresie 
postaw 

 1 5   2 3, 4 1, 4 

 
Przebieg:  

Rozwiązanie pretestu (5 minut, Szkolenie/Test nr 4).  

Prowadzący szkolenie winien zagaić rozmowę przypominając liczbę i rozmieszczenie 

mniejszości w danym państwie oraz omawiając pokrótce ich status prawny, a 

następnie przywołać (i ewentualnie wypisać na tablicy) najważniejsze akty prawne 

dotyczące ochrony praw mniejszości wynikające z prawa międzynarodowego i 

prawodawstwa unijnego (30 minut). Następnie każdy z uczestników otrzymuje 

komplet materiałów zawierających kopie aktów prawnych i dokumentów dotyczących 

ochrony praw mniejszości (dokumenty prawa międzynarodowego i unijnego), po 

czym próbujemy w trakcie dyskusji porównać poszczególne zapisy i wskazać 

elementy zbieżne. Kolejnym zadaniem uczestników jest próba wskazania 

praktycznych implikacji braku niektórych zapisów. Następnie prowadzący winien 

podać uczestnikom nazwy instytucji zajmujących się kwestiami narodowościowymi 

na szczeblu unijnym i międzynarodowym. Czas trwania w sumie: 75 minut. 
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Pytania i dyskusja: 

- Jakie prawa gwarantują mniejszości zapisy prawa międzynarodowego? 

- Czy dostrzegacie łamanie zapisów poszczególnych ustaw i zapisów regulujących 

status mniejszości? Jeśli tak, proszę podać przykłady.  

- W których punktach prawo międzynarodowe i prawo unijne w kwestiach 

dotyczących ochrony praw mniejszości są kompatybilne i się uzupełniają? 

Rozwiązanie testu i omówienie jego wyników (5 -10 minut).  

  
Czas trwania: 30 minut. 
 
Podsumowanie: Czas trwania: 15 minut. 
 
Uwagi: 
-  
 
Bibliografia: 

T. Benedikter, Legal Instruments of Minority Protection in Europe - An overview, 
Bolzano/Bozen 2006 

http://www.gfbv.it/3dossier/eu-min/autonomy-eu.html 

Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and 
Linguistic Minorities, 
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx 

L. Farkas, The meaning of racial or ethnic origin in EU law: between stereotypes and 
identities, Luxembourg 2017, http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-
detail.cfm?item_id=54924 
 
Wybrane akty prawne (wszystkie są dostępne w tłumaczeniu na poszczególne języki 
na stronach www. agend Unii Europejskiej i ONZ). 
 
 
 

http://www.gfbv.it/3dossier/eu-min/autonomy-eu.html
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54924
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54924
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Szkolenie 5. 
 
Temat: Status prawny mniejszości w świetle prawa wewnętrznego.  
 
Przewidywany czas: 3 godziny. 
 
Materiały: kserokopie wybranych aktów prawnych (patrz: Bibliografia plus materiały 

właściwe dla danego państwa – konstytucja, ustawy etc.), uprzednio przygotowane 

tabele z wymienionymi aktami prawnymi właściwymi dla danego państwa, 

tablica/kreda, laptop/komputer z dostępem do Internetu.  

 

Cel: zapoznanie się z aktami prawnymi regulującymi status mniejszości i 

zapewniającymi ochronę ich praw w wybranym/wybranych państwach europejskich 

oraz próba ich porównania z punktu widzenia sytuacji mniejszości, ich 

bezpieczeństwa i perspektyw rozwoju.   

 
Cele i efekty kształcenia realizowane/osiągane poprzez Szkolenie: 
 

CEL
E 

Ogól
ne  

Szczegóło
we 

EFEKTY 
KSZTAŁCE
NIA 

W 
zakresie 
wiedzy 

W 
zakresie  
umiejętno
ści 

W zakresie 
postaw 

 1 3, 5   2 3, 4 1, 4 

 
Przebieg:  

Rozwiązanie pretestu (10 minut, Szkolenie/Test nr 5).  

Prowadzący szkolenie winien zagaić rozmowę przypominając liczbę i rozmieszczenie 

mniejszości w danym państwie, następnie zaś wymienić i krótko omówić te akty 

prawne i ich fragmenty (w zakresie ustawodawstwa wewnętrznego), które mówią o 

mniejszościach. Na tablicy wypisujemy lub rozdajemy uczestnikom kserokopie 

zawierające zestawienie takich aktów. Przykład poniżej: 

 

Państwo Ustawa 
zasadnicza 

Inne akty prawny 

Polska - Konstytucja z  
1997 r. 

- Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o 
mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o 
języku regionalnym 
 
- Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu 
RP z 2007 r. , powtórzone w Kodeksie wyborczym 
z 2011 r.  

 



 24 

Następnie każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów zawierających kopie 

aktów prawnych i dokumentów dotyczących ochrony praw mniejszości z 

zaznaczonymi fragmentami mówiącymi o mniejszościach i ich prawach, po czym na 

rozdanych kartkach lub na tablicy wypisujemy zakres ochrony i rodzaj praw 

mniejszości gwarantowanych przez dany akt prawny. Przykład poniżej:  

 

Państwo Akt prawny Zakres ochrony/gwarancja praw* 

Polska - Konstytucja z  
1997 r.  
 
- Ustawa z dnia 6 
stycznia 2005 r. o 
mniejszościach 
narodowych i 
etnicznych oraz o 
języku 
regionalnym 
 
- Ordynacja 
wyborcza do 
Sejmu RP i do 
Senatu RP z 
2007 r. , 
powtórzone w 
Kodeksie 
wyborczym z 
2011 r. 

- gwarancje równości wszystkich obywateli bez 
względu na rasę, wyznanie, narodowość, 
przynależność etniczną 
 
- definiuje język regionalny i odsyła do przepisów, 
które  regulują kwestię liczby mieszkańców gminy, 
którą w świetle spisu powszechnego należy uznać 
za wystarczającą np. do stosowania 
dwujęzycznego nazewnictwa 
 
 
 
- zwalnia komitety wyborcze utworzone przez 
organizacje mniejszości narodowych z wymogu 
przekroczenia 5% progu wyborczego 

 
* W tej kolumnie (kursywa) uczestnicy na swoich kserokopiach lub na tablicy wpisują 

zakres praw, które wynikają z analizy poszczególnych aktów.  

 

Następnie próbujemy w trakcie dyskusji porównać poszczególne zapisy i wskazać 

elementy zbieżne, po czym analizujemy akty prawa krajowego (konstytucja, dekret, 

ustawa etc.), w których usiłujemy wskazać te fragmenty, które wykraczają poza (bądź 

nie obejmują) zapisów z dokumentów prawa międzynarodowego i unijnego. Kolejnym 

zadaniem uczestników jest próba porównania instrumentów ochrony praw 

mniejszości w świetle prawa zewnętrznego i wewnętrznego oraz ewentualne 

wskazania praktycznych implikacji braku niektórych zapisów w prawodawstwie 

krajowym.  

Czas trwania: 150 minut. 
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Pytania i dyskusja: 

- Czy prawodawstwo krajowe jest kompatybilne z prawem międzynarodowym w 

zakresie ochrony praw mniejszości? 

- Jakie prawa gwarantują mniejszości zapisy prawa wewnętrznego w danym 

państwie? 

- Czy prawodawstwo to jest wystarczające aby zapewnić ochronę mniejszości? 

- A czy jest ono na tyle rozwinięte, aby umożliwić/gwarantować/przyczynić się do ich 

rozwoju?   

- Czy dostrzegacie łamanie zapisów poszczególnych ustaw i zapisów regulujących 

status mniejszości?  

- Czy wszystkie uznane oficjalnie mniejszości mają te same prawa?  

- Czy istnieją w państwie takie grupy mniejszościowe (wyodrębnione na podstawie 

kryterium narodowego lub etnicznego), które nie posiadają praw mniejszości 

narodowych lub etnicznych, i czy w związku z tym – Waszym zdaniem – ich status 

jest gorszy, a ochrona słabsza? 

Rozwiązanie testu i omówienie jego wyników (10-15 minut).   

Czas trwania: 45 minut. 

 
Podsumowanie: Czas trwania: 15 minut. 
 
Uwagi: 
Prowadzący powinien kontrolować przebieg ewentualnej dyskusji.  
 
Bibliografia: 

T. Benedikter, Legal Instruments of Minority Protection in Europe - An overview, 
Bolzano/Bozen 2006 

http://www.gfbv.it/3dossier/eu-min/autonomy-eu.html 

Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and 
Linguistic Minorities, 
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx 

L. Farkas, The meaning of racial or ethnic origin in EU law: between stereotypes and 
identities, Luxembourg 2017, http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-
detail.cfm?item_id=54924 
 
Wybrane akty prawne właściwe dla danego państwa. 
 
 
 

http://www.gfbv.it/3dossier/eu-min/autonomy-eu.html
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54924
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54924
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Szkolenie 6. 
 
Temat: Status prawny mniejszości w świetle prawa wewnętrznego w wybranych 

państwach. Próba porównania.  

 

Przewidywany czas: 4 godziny. 

 

Materiały: kserokopie wybranych aktów prawnych (patrz: Bibliografia plus materiały 

właściwe dla danego państwa – konstytucja, ustawy etc.), uprzednio przygotowane 

tabele z wymienionymi aktami prawnymi właściwymi dla każdego z omawianych 

państw, tablica/kreda, laptop/komputer z dostępem do Internetu.  

 

Cel: zapoznanie się z aktami prawnymi regulującymi status i zapewniającymi 

ochronę praw mniejszości w wybranym państwie/państwach europejskich oraz próba 

ich porównania z punktu widzenia sytuacji mniejszości, gwarancji ich praw, 

bezpieczeństwa i perspektyw rozwoju.   

 
Cele i efekty kształcenia realizowane/osiągane poprzez Szkolenie: 
 

CEL
E 

Ogól
ne  

Szczegóło
we 

EFEKTY 
KSZTAŁCE
NIA 

W 
zakresie 
wiedzy 

W 
zakresie  
umiejętno
ści 

W zakresie 
postaw 

 1, 3, 5 1, 5   2, 5 1, 2, 3, 4 2 

 
Przebieg:  

Rozwiązanie pretestu (10 minut, Szkolenie/Test nr 6).  

Prowadzący szkolenie winien zagaić rozmowę przypominając liczbę i rozmieszczenie 

mniejszości w porównywanych państwach, następnie zaś wymienić i krótko omówić 

te akty prawne i ich fragmenty (w zakresie ustawodawstwa wewnętrznego), które 

mówią o mniejszościach. Na tablicy wypisujemy lub rozdajemy uczestnikom 

kserokopie zawierające tabelaryczne zestawienie takich aktów. Przykład poniżej: 

 

Państwo Ustawa 
zasadnicza 

Inny akt prawny 

Polska - Konstytucja z  
1997 r. 

- Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o 
mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o 
języku regionalnym 
 
- Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu 
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RP z 2007 r. , powtórzone w Kodeksie wyborczym 
z 2011 r.  

Słowacja - Konstytucja z 
1992 r. 
 
 

- Ustawa o używaniu języków mniejszości 
narodowych z 1999 r. (nowelizacja w 2911 r.) 
 
- Ustawa o Radiu i Telewizji Słowackiej z 2010 r. 

Austria - Konstytucja 
federalna z 
2002 r. 

- Ustawa o położeniu prawnym grup 
narodowościowych w Austrii (ustawa o grupach 
narodowościowych)” z 1976 r.  

 
Następnie każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów zawierających kopie 

aktów prawnych i dokumentów dotyczących ochrony praw mniejszości z 

zaznaczonymi fragmentami mówiącymi o mniejszościach i ich prawach, po czym na 

rozdanych kartkach lub na tablicy wypisujemy zakres ochrony i rodzaj praw 

mniejszości gwarantowanych przez dany akt prawny. Przykład poniżej:  

 

Państwo Akt prawny Zakres ochrony/gwarancja praw* 

Polska - Konstytucja z  
1997 r.  
 
 
- Ustawa z dnia 6 
stycznia 2005 r. o 
mniejszościach 
narodowych i 
etnicznych oraz o 
języku 
regionalnym 
 
- Ordynacja 
wyborcza do 
Sejmu RP i do 
Senatu RP z 
2007 r. , 
powtórzone w 
Kodeksie 
wyborczym z 
2011 r. 

- gwarancje równości wszystkich obywateli bez 
względu na rasę, wyznanie, narodowości, 
przynależność etniczną 
 
 
- definiuje język regionalny i odsyła do przepisów, 
które  regulują kwestię liczby mieszkańców gminy, 
która w świetle spisu powszechnego należy uznać 
za wystarczającą np. do stosowania 
dwujęzycznego nazewnictwa 
 
 
 
- zwalnia komitety wyborcze utworzone przez 
organizacje mniejszości narodowych z wymogu 
przekroczenia 5 % progu wyborczego 

Słowacja - Konstytucja z 
1992 r. 
 
- Ustawa o 
używaniu języków 
mniejszości 
narodowych z 
1999 r. 
(nowelizacja w 

- gwarancje równości wszystkich obywateli bez 
względu na rasę, wyznanie, narodowości, 
przynależność etniczną 
 
- reguluje kwestie nazw topograficznych i 
toponimicznych oraz używania języka mniejszości 
jako drugiego języka urzędowego  
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2011 r.) 
 
-- Ustawa o Radiu 
i Telewizji 
Słowackiej z 2010 
r. 
 

 
 
- produkuje programy adresowane do mniejszości 
narodowych i mówi o „wyważeniu proporcji” emisji 
programów mniejszościowych w zależności od 
wielkości populacji mniejszościowej na danym 
terenie 

 
* W tej kolumnie (kursywa) uczestnicy na swoich kserokopiach lub na tablicy wpisują 

zakres praw, które wynikają z analizy poszczególnych aktów.  

 

Następnie próbujemy w trakcie dyskusji porównać poszczególne zapisy i wskazać 

elementy zbieżne. Kolejnym zadaniem uczestników jest próba porównania 

instrumentów ochrony praw mniejszości w świetle prawa wewnętrznego w 

omawianych państwach.  

Czas trwania: 150 minut. 

 
Pytania i dyskusja: 
- W  którym z omawianych państw najlepiej gwarantowane są prawa mniejszości i 

zapewniona swoboda i możliwości ich rozwoju kulturalnego? Omawiamy 

poszczególne elementy i dziedziny. 

- Czy istnieją w omawianych państwach takie grupy mniejszościowe (wyodrębnione 

na podstawie kryterium narodowego lub etnicznego), które nie posiadają praw 

mniejszości narodowych lub etnicznych?  

- W świetle posiadanej już wiedzy, w których z omawianych państw prawa 

mniejszości są według Was największe i najlepiej chronione? 

Rozwiązanie testu i omówienie jego wyników (10-15 minut).   

Czas trwania: 60 minut. 

 
Podsumowanie: Czas trwania: 30 minut. 
 
Uwagi: 
Prowadzący powinien kontrolować przebieg ewentualnej dyskusji. Sugerowane 

porównanie powinno dotyczyć optymalnie dwóch- trzech państw (w przypadku 

porównywania sytuacji w większej liczbie państw, należy zmodyfikować czas trwania 

szkolenia, dodając 30 minut na każde państwo, względnie podzielić szkolenia na 

dwa bloki po 3 państwa).  
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Bibliografia: 

- Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and 
Linguistic Minorities, 
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx 

- L. Farkas, The meaning of racial or ethnic origin in EU law: between stereotypes 
and identities, Luxembourg 2017, http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-
detail.cfm?item_id=54924 
 
- Wybrane akty prawne właściwe dla każdego z państw (konstytucja, dekret, ustawa 
etc.) 
 
- Opracowanie w ramach projektu Erasmus+ ‘Non-dominant languages and religions 
in Europe basing on the example of Jewish communities’ 
 
 
 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54924
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54924
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Szkolenie 7. 
 
Temat: Definiowanie potrzeb mniejszości.  
 
Przewidywany czas: 4 godz. 
 
Materiały: markery, notesy, tablica/kreda, kserokopie aktów prawnych właściwych 

dla danego państwa z poprzednich zajęć.  

 

Cel: zdefiniowanie najważniejszych potrzeb uczestników szkolenia jako 

przedstawicieli mniejszości i ocena państwa jako gwaranta bezpieczeństwa 

mniejszości i instytucji zaspokajającej jej potrzeby; uświadomienie uczestnikom, że 

to, co uznają za ważne, może się okazać mniej istotne dla innych.   

 
Cele i efekty kształcenia realizowane/osiągane poprzez Szkolenie: 
 

CEL
E 

Ogól
ne  

Szczegóło
we 

EFEKTY 
KSZTAŁCE
NIA 

W 
zakresie 
wiedzy 

W 
zakresie  
umiejętno
ści 

W zakresie 
postaw 

 5 5   1, 5 3, 4 1, 3, 4 

 
Przebieg:  

Rozwiązanie pretestu (5 minut, Szkolenie/Test nr 7).  

Prowadzący szkolenie winien zagaić rozmowę i objaśnić cel ćwiczenia oraz sposób, 

w jaki uczestnicy będą pracować. Prosimy, aby każdy z uczestników wybrał i 

usystematyzował hierarchicznie (od najważniejszej do najmniej istotnej) swe 

potrzeby z listy potrzeb i praw, jakie są dla niego ważne jako przedstawiciela 

mniejszości narodowej/etnicznej/językowej w danym państwie. Możemy wcześniej z 

grupą ułożyć listę takich potrzeb, względnie zasugerować ją. Przykładowo:  

- swoboda używania języka mniejszości w życiu prywatnym; 

- potrzeba uznania języka mniejszości jako języka oficjalnego w miejscu 

zamieszkania/urzędzie/nazewnictwie geograficznym;  

- prawo do nauki języka mniejszości w szkołach, do których uczęszczają dzieci i 

młodzież ze środowisk mniejszościowych; 

- prawo do zakładania szkół dla mniejszości; 

- prawo do organizowania się i  zrzeszania (np. zakładania towarzystw kulturalno-

oświatowych, chórów etc.); 
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- prawo do produkowania własnych programów radiowych i telewizyjnych, z pomocą 

finansową państwa jeśli zachodzi taka potrzeba, nadawanych w języku mniejszości 

i/lub adresowanych specjalnie do mniejszości; 

-  swoboda wyznawania kultu i utrzymywania obiektów i instytucji religijnych; 

- finansowanie lub dofinansowanie przez państwo utrzymania osób duchownych i 

odpowiedzialnych za posługę religijną;  

- utrzymywanie przez państwo miejsc kultu religijnego, zabytków związanych  daną 

mniejszością, cmentarzy etc.  

- fizyczna ochrona obiektów kultu i instytucji życia religijnego; 

- zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego zgromadzeniom przedstawicieli 

mniejszości; 

- penalizacja osób i instytucji, które negują prawa mniejszości, nawołują do 

dyskryminacji lub przemocy wobec mniejszości, podnoszą hasła szowinistyczne i o 

charakterze rasistowskim, uderzające w mniejszości; 

- zapewnienie udziału w samorządzie przedstawicielom mniejszości w regionach, w 

których stanowią wyraźny komponent ludności (niezależnie od wyborów);  

- zapewnienie stałej reprezentacji przedstawicielom mniejszości w rządzie i 

parlamencie (niezależnie od ogólnej ordynacji wyborczej); 

 

Następnie każdy z uczestników prezentuje swoją klasyfikację i wyjaśnia, dlaczego 

wybrał te, a nie inne potrzeby. Kiedy osoba prezentująca skończy, pytamy grupę, kto 

dokonał podobnego wyboru lub które elementy się powtórzyły na pierwszych trzech 

miejscach, a które na ostatnich.  

Prosimy kolejne osoby w grupie, aby podzieliły się swoim wyborem i ponownie 

pytamy, czy ktoś z sali wybrał podobne potrzeby. Liczba rund zależy od sytuacji w 

grupie i chęci współpracy uczestników. Następnie ustalamy, które z potrzeb/praw 

pojawiły się najczęściej na pierwszych miejscach, po czym rozpoczynamy dyskusję 

na temat, czy w danym państwie prawa te są przestrzegane a potrzeby zaspokajane 

i w jakim stopniu. Odwołujemy się przy tym do prawodawstwa, które uczestnicy 

poznali na poprzednich zajęciach, i konfrontujemy je z praktyką urzędniczą, wiedzą 

potoczną, informacjami zaczerpniętymi z różnych źródeł, względnie własnymi 

doświadczeniami. Na tej podstawie stawiamy diagnozę na temat potrzeb mniejszości 

narodowych i roli państwa w ich zaspokajaniu.  
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Następnie zadajemy pytanie grupie, co znaczy według niej autonomia, autonomia 

kulturalna, autonomia prawna, autonomia terytorialna, secesja (na zajęciach 

wcześniejszych możemy rozdać uczestnikom szkoleń artykuł np. Michaela Tkacika z 

zaznaczonymi fragmentami odpowiednich definicji – zob. Bibliografia) z prośbą o 

zapoznanie się z jego treścią, po czym zastanawiamy się, czy któreś ze zgłaszanych 

żądań/oczekiwań/potrzeb może być traktowane jako wykraczające poza ramy 

nakreślone przez państwo według poniższego wykresu (zmienna zależna ilustrująca 

skrajność żądań mniejszości): 1/ Wewnątrz państwa: działania afirmatywne i jako 

żądanie posunięte dalej autonomię kulturalną (Affirmative action i Cultural 

autonomy), czy z żądań wykraczających poza ramy określone przez państwo 

autonomię terytorialną i secesję/irredentę (Territorial autonomy i 

Secession/Irredentism).  

  

 

Rys. Zmienna skrajności żądań mniejszości etnicznych. 

 

 
 
 
Źródło: E. K. Jenne, Ethnic Bargaining. The Paradox of Minority Empowerment, 
Ithaca – London 2007, p. 40. 
 
 
Próbujemy również wskazać na przykłady powyższych działań z historii naszego 

kraju/Europy/świata. Przykładowo: utworzenie Instytutu Nauk Judaistycznych w 

Warszawie w 1925 r. jako przykład działań afirmatywnych w ramach państwa 

(Affirmative action), żądania autonomii kulturalnej dla mieszkających w Polsce Żydów 

Inside state 

framework 

Outside state 

framework 

Affirmative 

action 

Cultural 

autonomy Territorial 

autonomy 

Secession/ 

Irredentism 
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podnoszone przez niektóre żydowskie partie polityczne (Bund) w okresie 

międzywojennym (Cultural autonomy), żądania autonomii terytorialnej podnoszone 

przez Niemców sudeckich w okresie międzywojennym w Czechosłowacji (Territorial 

autonomy na styku uznania przynależności do państwa a jego negacją), secesja i 

utworzenie własnego państwa przez znajdujących się w mniejszości w 

międzywojennej Czechosłowacji Słowaków (Secession/Irredentism). Możemy także 

oczywiście sięgnąć do przykładów z najnowszej historii danego państwa.   

Czas trwania: 150 minut. 

 

Pytania i dyskusja: 

- Dlaczego ludzie różnie postrzegają potrzeby? 

- Które z omawianych/wymienionych potrzeb są fundamentalne dla każdego 

człowieka? 

- W jaki sposób (na podstawie jakich przesłanek, doświadczeń etc.) dokonywaliście 

wyboru? 

- Skąd różnice w postrzeganiu przez Was i ocenie potrzeb?  

- Czy Wasza (bądź – według Was – przedstawicieli danej mniejszości) lista potrzeb 

wyglądałaby inaczej pięć lat temu?  

- Czy przewidujecie, jak może wyglądać taka lista w danym kraju za pięć lat j?  

Rozwiązanie testu i omówienie jego wyników (5 -10 minut).  

Czas trwania: 45 minut. 

 

Podsumowanie: Czas trwania: 15 minut. 

 

Uwagi: 

Prowadzący powinien kontrolować przebieg dyskusji i reagować, jeśli dyskusja 

grupowa na temat ważności potrzeb zamieni się w ich ocenianie. Trzeba pamiętać, 

że i uświadamiać uczestnikom, że każdy wybór jest indywidualny i jego słuszność nie 

podlega dyskusji. 

 
Bibliografia: 
 
K. Jenne, Ethnic Bargaining. The Paradox of Minority Empowerment, Ithaca – 
London 2007 
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M. Tkacik, Characteristics of Forms of Autonomy, “International Journal on Minority 
and Group Rights” 15 (2008), p. 369–401. 
https://scholarworks.sfasu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.pl/&htt
psredir=1&article=1001&context=government 
 
- Wybrane akty prawne właściwe dla każdego z państw (konstytucja, dekret, ustawa 
etc.) 
 
- Opracowanie w ramach projektu Erasmus+ ‘Non-dominant languages and religions 
in Europe basing on the example of Jewish communities’ 
 
 
 

https://scholarworks.sfasu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.pl/&httpsredir=1&article=1001&context=government
https://scholarworks.sfasu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.pl/&httpsredir=1&article=1001&context=government
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Szkolenie 8. 
 
Temat: Mniejszości żydowskie w wybranych państwach europejskich. Rys 

historyczny i obraz współczesny.  

 

Przewidywany czas: 3 godziny. 

 

Materiały: mapa (kserokopie) z zaznaczonym rozmieszczeniem mniejszości 

narodowych, etnicznych i językowych w Europie (patrz: Bibliografia), dostęp do 

Internetu oraz egzemplarz opracowania ‘Non-dominant languages and religions in 

Europe basing on the example of Jewish communities’. 

  

Cel: wzrost/wyrównanie wiedzy uczestników szkolenia na temat mniejszości  

żydowskiej w wybranych państwach europejskich i na temat Holokaustu.   

 

Cele i efekty kształcenia realizowane/osiągane poprzez Szkolenie: 

 

CEL
E 

Ogól
ne  

Szczegóło
we 

EFEKTY 
KSZTAŁCE
NIA 

W 
zakresie 
wiedzy 

W 
zakresie  
umiejętno
ści 

W zakresie 
postaw 

 1, 3, 4 3, 4   3, 4, 5 1 1 

 
Przebieg:  

Rozwiązanie pretestu (10 minut, Szkolenie/Test nr 8).  

Prowadzący dzieli uczestników na 3-6 grup (w zależności od ich liczby) i prosi o 

zapoznanie się z materiałami w rozdziale „Jews Today” opracowania ‘Non-dominant 

languages and religions in Europe basing on the example of Jewish communities’ na 

temat mniejszości żydowskiej w poszczególnych państwach lub z inną literaturą 

znaną uczestnikom względnie wskazaną przez prowadzącego. Każda z grup 

przygotowuje jedno lub dwa państwa, a następnie wybrane osoby z grupy referują 

swoje podrozdziały kierując się odpowiedziami na pytania:  

1. Kiedy Żydzi zaczęli osiedlać się w danym państwie/na terenie dzisiejszego 

terytorium danego państwa? 

2. Jak wyglądała ich struktura społeczno-zawodowa w dawnych wiekach, a jak w 

czasach nowożytnych, zwłaszcza w okresie przed II wojną światową?  

3. Jak liczna była to społeczność?  



 36 

4. Jakie były losy Żydów w czasach Zagłady?  

5. Jak liczna jest ta społeczność dziś i gdzie znajdują się jej największe skupiska?  

Czas trwania: 90 minut. 

 

Pytania i dyskusja: 

- W którym z państw europejskich przed 1939 rokiem społeczność żydowska była 

najliczniejsza?   

- Jakie są synonimy określenia Holokaust? 

- Jak nazywa się zagładę Romów? 

- Jakie inne grupy podlegały eksterminacji w czasie II wojny światowej? 

- Gdzie, w jakich miejscach/obozach, dokonała się zagłada Żydów z poszczególnych 

państw? 

- Jakie obozy Zagłady funkcjonowały w Europie w okresie II wojny światowej?  

- Czy potraficie  dostrzec różnice w sytuacji ludności żydowskiej w państwach Europy 

Wschodniej i w Europie Zachodniej?  

- W którym z omawianych państw społeczność żydowska jest dziś najliczniejsza? 

Rozwiązanie testu i omówienie jego wyników (10-15 minut).  

Czas trwania: 60 minut. 

 

Podsumowanie: Czas trwania: 30 minut. 

 

Uwagi: 

Prowadzący powinien w podsumowaniu mocno podkreślić znaczenie Holokaustu dla 

sytuacji społeczno-demograficznej Żydów europejskich i zagładę ich dziedzictwa 

kulturowego i historycznego. Przy omawianiu zagadnień związanych z Holokaustem 

polecaną stroną jest Encyklopedia Holokaustu online na stronach united States 

Holocaust Museum (patrz: Bibliografia).    

 
Bibliografia: 
 
https://www.myjewishlearning.com/article/sephardic-ashkenazic-mizrahi-jews-jewish-
ethnic-diversity/ 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_concentration_camps 
 
https://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10005219 
 

https://www.myjewishlearning.com/article/sephardic-ashkenazic-mizrahi-jews-jewish-ethnic-diversity/
https://www.myjewishlearning.com/article/sephardic-ashkenazic-mizrahi-jews-jewish-ethnic-diversity/
https://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_concentration_camps
https://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10005219
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Szkolenie 9. 
 
Temat: Obraz mniejszości żydowskiej w świetle badań przeprowadzonych w ramach 

projektu Erasmus Plus ‘Non-dominant languages and religions in Europe basing on 

the example of Jewish communities’. Część 1: Język, religia, tożsamość. 

 

Przewidywany czas: 4 godziny. 

 

Materiały: markery, notesy, tablica/kreda, kserokopia/egzemplarz opracowania ‘Non-

dominant languages and religions in Europe basing on the example of Jewish 

communities’ powstałego w ramach projektu Erasmus Plus dla każdego uczestnika 

szkolenia; wydruk artykułu Rabbi Rachel M. Solomin Sephardic, Ashkenazic, Mizrahi 

and Ethiopian Jews. The Jewish world is more ethnically and racially diverse than 

many people realize dosteny online (patrz: Bibliografia). 

 

Cel: zapoznanie z sytuacją mniejszości żydowskiej w państwach objętych badaniami 

bazując na wynikach ankiet, próba zdefiniowania potrzeb mniejszości i oceny jej 

aktywności oraz polityki państwa w kwestiach zapewnienia swobód religijnych, 

oświaty dla mniejszości czy możliwości posługiwania się językami żydowskimi; 

uświadomienie uczestnikom sukcesów i bolączek mniejszości w poszczególnych 

państwach ze szczególnym uwzględnieniem miejsca swego zamieszkania.  

 
Cele i efekty kształcenia realizowane/osiągane poprzez Szkolenie: 
 

CEL
E 

Ogól
ne  

Szczegóło
we 

EFEKTY 
KSZTAŁCE
NIA 

W 
zakresie 
wiedzy 

W 
zakresie  
umiejętno
ści 

W zakresie 
postaw 

 1, 2, 
3, 4, 5 

1, 2, 3, 4  3, 4, 5 1, 3 1, 4 

 
Przebieg:  

Rozwiązanie pretestu (5 minut, Szkolenie/Test nr 9).  

Prowadzący szkolenie wyjaśnia cel i metodologię badań, powinien scharakteryzować 

grupę respondentów biorących udział w badaniach, nakreślić rys historyczny oraz 

status prawny i sytuację w danym państwie/państwach (czas trwania takiego 

wprowadzenia: ok. 30 minut).  

https://www.myjewishlearning.com/author/rabbi-rachel-m-solomin/
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Następnie analizujemy odpowiedzi udzielone przez respondentów na pytania 

dotyczące ich religijności, języka/języków używanych na co dzień i uważanych za 

ojczyste oraz odpowiedzi na pytania o tożsamość, stosunek do Unii Europejskiej i 

emigracji. Udzielone odpowiedzi konfrontujemy z własną wiedzą i wyobrażeniami na 

temat mniejszości żydowskiej w danym państwie. Alternatywnie, w zależności od 

liczby uczestników szkolenia, możemy podzielić ich na dwie grupy, z których każda 

zreferuje odpowiednią część badań: 1/ język; 2/ kwestie religijne. Nad trzecią częścią 

zastanawiamy się wspólnie i próbujemy odpowiedzieć na pytanie, na ile kwestie 

językowe, a na ile religijne zadecydowały w przypadku respondentów o ich poczuciu 

tożsamości z narodem żydowskim, a także nad ich stosunkiem do Izraela, UE i 

Europy. Możemy tu posłużyć się wnioskami autorów opracowania ‘Non-dominant 

languages and religions in Europe basing on the example of Jewish communities’, 

które staramy się krytycznie ocenić.     

Jeżeli wśród uczestników szkolenia znajdą się osoby należące do mniejszości 

żydowskiej, możemy zapytać – jeśli wyrażą zgodę i zechcą się podzielić swoimi 

przemyśleniami – o ich stosunek do kwestii poruszanych w kwestionariuszu i 

analizowanym opracowaniu.  

Czas trwania: 150 minut. 

 

Pytania i dyskusja: 

Zanim przystąpimy do dyskusji, prosimy uczestników oz apoznanie się z krótkim 

artykułem Rabbi Rachel M. Solomin Sephardic, Ashkenazic, Mizrahi and Ethiopian 

Jews. The Jewish world is more ethnically and racially diverse than many people 

(czas trwania: 10 minut). 

- Do której grupy, z wyróżnionych przez autorkę Sephardic, Ashkenazic, Mizrahi and 

Ethiopian Jews zalicza się większość mniejszości żydowskiej żyjącej w Waszym 

państwie?   

- W którym z analizowanych państw odsetek posługujących się językami żydowskimi 

jest najwyższy? Zastanówmy się dlaczego tak jest.  

– Czy generalnie rzecz biorąc, język jest istotnym wyznacznikiem żydowskiej 

tożsamości w wybranych państwach?  

- Jak istotnym wyznacznikiem definiowania mniejszości żydowskiej jest religia? 

- Czy według Was warunkiem niezbędnym do „bycia Żydem” jest 

znajomość/używanie języka żydowskiego czy wyznawanie religii mojżeszowej?  

https://www.myjewishlearning.com/author/rabbi-rachel-m-solomin/
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- Z czego może wynikać pozytywny stosunek do państwa Izrael wyłaniający się z 

większości udzielonych w ankietach odpowiedzi, niezależnie od państwa 

zamieszkania ankietowanych?  

- Z czego mogą wynikać różnice w postrzeganiu UE i poczuciu łączności z Europą w 

poszczególnych państwach? 

- Czy fakt przynależności poszczególnych państw do UE jest korzystny z punktu 

widzenia mniejszości żydowskiej (i mniejszości w ogóle)?   

- Jak na tle omawianych państw wygląda sytuacja mniejszości żydowskiej w Państwa 

ojczyźnie/kraju zamieszkania? W czym dostrzegalne są podobieństwa, a w czym 

różnice?  

- Jak oceniacie sytuację mniejszości żydowskiej w Waszym miejscu zamieszkania na 

tle innych państw objętych badaniami? 

- Czy ktoś z Was podjąłby się krótkiej charakterystyki społeczności żydowskiej 

zamieszkałej w Waszym państwie odwołując się do wyników badań ankietowych?   

Rozwiązanie testu i omówienie jego wyników (5 -10 minut).  

Czas trwania: 60 minut. 

 

Podsumowanie: Czas trwania: 30 minut. 

 

Uwagi: W przypadku Pytań i dyskusji należy ukierunkować je na próbę 

podsumowania i oceny sytuacji mniejszości  żydowskiej w każdym z analizowanych 

państw ze szczególnym uwzględnieniem kraju, w którym odbywa się szkolenie.  

 
 
Bibliografia: 
 
https://www.myjewishlearning.com/article/sephardic-ashkenazic-mizrahi-jews-jewish-
ethnic-diversity/ 
 
- Opracowanie w ramach projektu Erasmus+ „Non-dominant languages and religions 
in Europe basing on the example of Jewish communities” 
 
 
 

https://www.myjewishlearning.com/article/sephardic-ashkenazic-mizrahi-jews-jewish-ethnic-diversity/
https://www.myjewishlearning.com/article/sephardic-ashkenazic-mizrahi-jews-jewish-ethnic-diversity/
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Szkolenie 10. 
 
Temat: Obraz mniejszości żydowskiej w świetle badań przeprowadzonych w ramach 

projektu Erasmus Plus ‘Non-dominant languages and religions in Europe basing on 

the example of Jewish communities’. Część 2. Wobec innych. 

 

Przewidywany czas: 4 godziny. 

 

Materiały: markery, notesy, tablica/kreda, kserokopia/egzemplarz opracowania ‘Non-

dominant languages and religions in Europe basing on the example of Jewish 

communities’ powstałego w ramach projektu Erasmus Plus dla każdego uczestnika 

szkolenia; kopie raportów dotyczących mniejszości romskiej (patrz: Bibliografia).  

 

Cel: próba zdefiniowania stosunku respondentów (mniejszości żydowskiej) do nacji 

tytularnej oraz innych mniejszości (zwłaszcza romskiej, jako przykładu grupy 

etnicznej społecznie upośledzonej w całej Europie) ze szczególnym uwzględnieniem 

kraju/miejsca swego zamieszkania. 

 
Cele i efekty kształcenia realizowane/osiągane poprzez Szkolenie: 
 

CEL
E 

Ogól
ne  

Szczegóło
we 

EFEKTY 
KSZTAŁCE
NIA 

W 
zakresie 
wiedzy 

W 
zakresie  
umiejętno
ści 

W zakresie 
postaw 

 1, 2, 
3, 4, 5 

1, 2, 3, 4  3, 4, 5 1, 3 1, 2, 3, 4 

 
Przebieg:  

Rozwiązanie pretestu (5 minut, Szkolenie/Test nr 10).  

Prowadzący szkolenie winien zagaić rozmowę przypominając o strukturze 

narodowościowej poszczególnych państw objętych badaniami (Szkolenie nr 2) i 

objaśnić cel ćwiczenia oraz sposób, w jaki uczestnicy będą pracować.  

Następnie analizujemy odpowiedzi udzielone przez respondentów na pytania 

dotyczące ich stosunku do nacji tytularnej i innych mniejszości w poszczególnych 

państwach. Alternatywnie, w zależności od liczby uczestników szkolenia, możemy 

podzielić ich na grupy (3 lub 6), z których każda zreferuje część badań dotyczącą 

poszczególnych, wybranych państw, względnie na trzy grupy, z których jedna będzie 

analizować stosunek ankietowanych przedstawicieli mniejszości żydowskiej do nacji 
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tytularnych w poszczególnych państwach, zaś dwie pozostałe do innych mniejszości 

ujętych w kwestionariuszu.      Pytamy każdego z uczestników projektu o jego 

doświadczenia i obserwacje związane z postrzeganiem poszczególnych nacji.  

Czas trwania: 150 minut. 

 

Pytania i dyskusja: 

- Czy coś Was zaskoczyło w odpowiedziach respondentów w poszczególnych 

państwach? 

- Czy wyłaniającą się z badań postawę ankietowanych przedstawicieli mniejszości 

żydowskiej w poszczególnych państwach wobec innych nacji nazwalibyśmy otwartą 

czy raczej zamkniętą? 

- Czy, z uwagi na pamięć Holokaustu, dostrzegacie specjalny stosunek 

ankietowanych przedstawicieli mniejszości żydowskiej do narodu niemieckiego? Czy 

jest on różny w zależności od wieku respondentów i państwa ich zamieszkania? Z 

czego mogą wynikać różnice? 

- Jaki jest stosunek ankietowanych przedstawicieli mniejszości żydowskiej do nacji 

tytularnej i z czego mogą wynikać różnice?  

- Czy według waszej wiedzy potocznej, doświadczeń, wiedzy nabytej w trakcie 

edukacji stosunek ankietowanych Żydów w poszczególnych państwach do 

społeczności romskiej rożni się od stosunku innych nacji do Romów? 

- Jakie są przyczyny specjalnego postrzegania mniejszości romskiej? 

- W odpowiedziach respondentów często pojawiają się określenia „mniejszość 

islamska”, „mniejszość arabska”, „muzułmanie”, „uchodźcy z państw rabskich”, 

„uchodźcy z państw islamskich”. Czy fale emigrantów z państw muzułmańskich w 

Europie z ostatnich lat mają według Was jakiś wpływ na postrzeganie i 

bezpieczeństwo mniejszości żydowskiej i mniejszości w ogóle w zamieszkanych 

przez Was państwach? 

- Czy dostrzegacie związek między polityką państwa wobec uchodźców z państw 

afrykańskich i Bliskiego Wschodu a sytuacją mniejszości w państwie? 

Rozwiązanie testu i omówienie jego wyników (5 -10 minut).  

Czas trwania: 60 minut. 

 

Podsumowanie: Czas trwania: 30 minut. 
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Uwagi: 

Pytania mają charakter otwarty i skłaniają do dyskusji, stąd należy czuwać nad jej 

przebiegiem i nie dopuszczać do ewentualnych sporów czy kłótni, zwłaszcza w 

przypadku oceny zjawiska migracji ostatnich lat. Prowadzący winien mieć 

przygotowane podstawowe informacje na temat liczebności i sytuacji mniejszości 

romskiej i muzułmańskiej w poszczególnych państwach europejskich (złuszcza dane 

PEW Research Center, patrz: Bibliografia). 

 
Bibliografia: 
 
L. Farkas, The meaning of racial or ethnic origin in EU law: between stereotypes and 
identities, Luxembourg 2017, http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-
detail.cfm?item_id=54924 
 
Europe’s Ethnic Mosaic. A Short Guide to Minority Rights in Europe, ed. T. 
Benedikter, Bolzano/Bozen 2008, 
http://www.eurac.edu/en/research/autonomies/minrig/Documents/Eurasia/EuropesEt
hnicMosaic_FINAL_for_website.pdf 
 
Islam in the European Union: What is at stake in the future?', Thematic Department 
of Structural Policies and Cohesion, Brussels 2007  
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2007/369031/IPOL-
CULT_ET(2007)369031_EN.pdf 
 
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/11/29/5-facts-about-the-muslim-
population-in-europe/ 
 
http://www.pewforum.org/2017/11/29/europes-growing-muslim-population/ 
 
Report on the implementation of the EU framework for National Roma Integration 
Strategies, Bruxelles 2014 
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_implement_strategies2014_en.pd
f 
  
Roma people in Europe (Richardson Institute 2014) 
https://www.lancaster.ac.uk/fass/centres/richinst/docs/Formatted%20reports/The%20
Roma%20People%20in%20Europe.pdf 
 
 
 

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54924
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54924
http://www.eurac.edu/en/research/autonomies/minrig/Documents/Eurasia/EuropesEthnicMosaic_FINAL_for_website.pdf
http://www.eurac.edu/en/research/autonomies/minrig/Documents/Eurasia/EuropesEthnicMosaic_FINAL_for_website.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2007/369031/IPOL-CULT_ET(2007)369031_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2007/369031/IPOL-CULT_ET(2007)369031_EN.pdf
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/11/29/5-facts-about-the-muslim-population-in-europe/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/11/29/5-facts-about-the-muslim-population-in-europe/
http://www.pewforum.org/2017/11/29/europes-growing-muslim-population/
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_implement_strategies2014_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_implement_strategies2014_en.pdf
https://www.lancaster.ac.uk/fass/centres/richinst/docs/Formatted%20reports/The%20Roma%20People%20in%20Europe.pdf
https://www.lancaster.ac.uk/fass/centres/richinst/docs/Formatted%20reports/The%20Roma%20People%20in%20Europe.pdf
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Szkolenie 11. 
 
Temat: Obraz mniejszości żydowskiej w świetle badań przeprowadzonych w ramach 

projektu Erasmus Plus ‘Non-dominant languages and religions in Europe basing on 

the example of Jewish communities’. Część 3: Wobec antysemityzmu i ksenofobii. 

 

Przewidywany czas: 4 godziny. 

 

Materiały: markery, notesy, opracowanie ‘Non-dominant languages and religions in 

Europe basing on the example of Jewish communities’. 

  

Cel: zapoznanie z sytuacją mniejszości żydowskiej w państwach objętych badaniami; 

próba zdefiniowania jej stosunku do nacji tytularnej oraz innych mniejszości, ocena 

potrzeb mniejszości żydowskiej związanych z kwestiami bezpieczeństwa, ocena jej 

zaufania do państwa i jego agend, postrzegania antysemityzmu i częstotliwości 

pojawiania się zachowań antysemickich w poszczególnych państwach; próba 

zastanowienia się nad przyczynami tego zjawiska i sposobami jego zapobiegania; 

uświadomienie uczestnikom związanych z tym niebezpieczeństw ze szczególnym 

uwzględnieniem kraju/miejsca swego zamieszkania.   

 
Cele i efekty kształcenia realizowane/osiągane poprzez Szkolenie: 
 

CEL
E 

Ogól
ne  

Szczegóło
we 

EFEKTY 
KSZTAŁCE
NIA 

W 
zakresie 
wiedzy 

W 
zakresie  
umiejętno
ści 

W zakresie 
postaw 

 1, 2, 
4, 5 

1, 2  3, 4, 5 1, 3 1, 3, 4 

 
Przebieg:  

Rozwiązanie pretestu (5 minut, Szkolenie/Test nr 11).  

Prowadzący szkolenie winien zagaić rozmowę, nawiązać do pierwszej i drugiej 

części analizy wyników omawianych badań ankietowych. Następnie analizujemy 

odpowiedzi udzielone przez respondentów na pytania dotyczące ich stosunku do 

nacji tytularnej i innych mniejszości w poszczególnych państwach oraz odpowiedzi 

dotyczące kwestii antysemityzmu i stosunku do państwa zamieszkania. 

Alternatywnie, w zależności od liczby uczestników szkolenia, możemy podzielić ich 

na grupy (3 lub 6), z których każda zreferuje część badań dotyczącą 
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poszczególnych, wybranych państw. Pytamy każdego z uczestników projektu o jego 

doświadczenia i obserwacje związane ze zjawiskiem antysemityzmu czy innymi 

zachowaniami o charakterze skrajnie nacjonalistycznym i rasistowskim.  

Czas trwania: 150 minut. 

 

Pytania i dyskusja: 

- Czy dostrzegacie jeszcze inne, nie wskazane przez respondentów, przejawy 

zachowań o charakterze antysemickim, nacjonalistycznym, ksenofobicznym, 

rasistowskim? 

- Czy podzielacie opinie respondentów na temat antysemityzmu i ich poczucia 

bezpieczeństwa w Waszym kraju?  

- Czy coś Was zaskoczyło w odpowiedziach dotyczących przejawów antysemityzmu 

udzielonych przez respondentów? 

- W jakim stopniu sytuacja polityczna w danym kraju rzutuje na częstotliwość 

pojawiania się zachowań o charakterze antysemickim, nacjonalistycznym, 

ksenofobicznym, rasistowskim?  

- Czy według Was państwo i jego agendy skutecznie przeciwdziałają zjawiskom 

antysemityzmu, ksenofobii, rasizmu? 

- Czy 5 lat temu działania państwa i jego agend były bardziej czy mniej skuteczne w 

przeciwdziałaniu antysemityzmowi, ksenofobii, rasizmowi? 

- Czy fakt przynależności poszczególnych państw do UE jest korzystny z punktu 

widzenia bezpieczeństwa i praw mniejszości żydowskiej (i mniejszości w ogóle)? 

- Czy napływ imigrantów z krajów muzułmańskich ma wpływ na sytuację mniejszości 

żydowskiej?  

- Zastanówcie się, jakie środki należałoby podjąć celem zapobieżenia zjawiskom 

antysemityzmu, ksenofobii, rasizmu?  

Rozwiązanie testu i omówienie jego wyników (5 -10 minut).  

Czas trwania: 60 minut. 

 

Podsumowanie: Czas trwania: 30 minut. 

 

Uwagi: 

Dyskusję należy ukierunkować na ocenę sytuacji mniejszości żydowskiej ze 

szczególnym uwzględnieniem kraju, w którym odbywa się szkolenie. Pytania mają 
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charakter otwarty i skłaniają do dyskusji, stąd należy czuwać nad jej przebiegiem i 

nie dopuszczać do ostrzejszych sporów czy kłótni. 

 
Bibliografia: 
 
- Opracowanie w ramach projektu Erasmus+ „Non-dominant languages and religions 
in Europe basing on the example of Jewish communities” 
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Szkolenie 12. 
 
Temat: Ludobójstwo (genocide), politybójstwo (politicide), czystka etniczna (ethnic 

cleansing). 

 

Przewidywany czas: 3 godziny. 

 

Materiały: kserokopie odpowiednich artykułów i tekstów naukowych (patrz: 

Bibliografia), papier A4, markery, tablica/kreda, dostęp do Internetu.  

 

Cel: uświadomienie uczestnikom szkoleń najbardziej tragicznych skutków skrajnego 

nacjonalizmu i polityki dyskryminacji etnicznej, rasowej, religijnej, klasowej 

(przynależności do danej warstwy lub grupy społecznej) czy z powodu poglądów 

politycznych; wyczulenie na wczesne oznaki i przejawy polityki mogącej prowadzić 

do zbrodni ludobójstwa (genocide), politybójstwa (politicide), czystek etnicznych 

(ethnic cleansings) oraz uświadomienie konsekwencji biernej postawy wobec 

przejawów takiej polityki na przykładach wydarzeń mających miejsce w 20. wieku.  

 
Cele i efekty kształcenia realizowane/osiągane poprzez Szkolenie: 
 

CEL
E 

Ogól
ne  

Szczegóło
we 

EFEKTY 
KSZTAŁCE
NIA 

W 
zakresie 
wiedzy 

W 
zakresie  
umiejętno
ści 

W zakresie 
postaw 

 1, 2, 
3, 4, 5 

5  2 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 

 
Przebieg:  

Rozwiązanie pretestu (10 minut, Szkolenie/Test nr 12).  

Wyjaśniamy cel szkolenia i sposób, w jaki uczestnicy będą pracować. Zaczynamy od 

nawiązania do tematu szkoleń, w którym podkreślamy, że kwestie etniczne i 

mniejszościowe niejednokrotnie w historii doprowadzały do konfliktów, kończących 

się niekiedy zbrodnią ludobójstwa i czystkami etnicznymi. Zadajemy pytanie 

uczestnikom, czym według nich jest zbrodnia ludobójstwa i czym są czystki etniczne, 

oraz pytamy o ewentualne przykłady takich zbrodni w historii świata, Europy, ich 

kraju i narodu. Następnie przywołujemy postać Rafała Lemkina (patrz: Bibliografia) 

oraz definicję ludobójstwa według ONZ (uczestnicy szkolenia otrzymują kserokopie 

Konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa ONZ z 1948 r. (kopie w 
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języku, w jakim prowadzone jest szkolenie – poniżej fragmenty odpowiednich 

artykułów w j. angielskim): 

Articles II and III of the 1948 Convention on the Prevention and Punishment of 

Genocide.  

Article II describes two elements of the crime of genocide: 

1) the mental element, meaning the "intent to destroy, in whole or in part, a national, 

ethnical, racial or religious group; 

2) the physical element which includes five acts described in sections a, b, c, d and e. 

A crime must include both elements to be called "genocide." These 5 elements are: 

a. Killing members of the group;  

b. Causing serious bodily or mental harm to members of the group;  

c. Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about 

its physical destruction in whole or in part; 

d. Imposing measures intended to prevent births within the group;  

e. Forcibly transferring children of the group to another group.  

Staramy się uwypuklić fakt, że według definicji i prawa międzynarodowego winnym 

ludobójstwa nie jest tylko ten, kto jest odpowiedzialny za bezpośrednie sprawstwo 

zbrodni (np. zabijanie czy doprowadzenie do śmierci), ale również np. 

uniemożliwienie rozmnażania się grupy, odbieranie i transfer dzieci z jednej grupy do 

innej czy maltretowanie psychiczne – ważna jest intencja. Wspólnie zastanawiamy 

się, jakie działania można uznać według Konwencji ONZ za prowadzące do zbrodni 

ludobójstwa. Optymalnym jest, aby sami uczestnicy doszli do części z poniższych 

wniosków (należy tak poprowadzić dyskusję, względnie zadawać pytania, aby 

uczestnicy aktywnie uczestnicząc w dyskusji stwierdzili, iż za działania prowadzące 

do ludobójstwa uznać: a. bezpośrednie mordowanie członków danej grupy lub 

działania prowadzące do ich śmierci; b. powodowanie poważnych uszkodzeń ciała 

lub ran psychicznych, w tym traumy wśród członków grupy poprzez m.in. tortury, 

gwałty, przemoc seksualną, przymus zażywania narkotyków lub innych środków 
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odurzających, okaleczanie; c. tworzenie warunków życia skalkulowanych na 

zniszczenie danej grupy, poprzez np. pozbawianie  żywności, odcinanie dostępu do 

wody, medykamentów, lekarzy i dostępu do leczenia, schronienia, ubrania. 

Pozbawienie dostępu do środków życiowych oznacza też konfiskatę zbiorów, 

blokadę dostępu do zaopatrzenia, przetrzymywanie w obozach koncentracyjnych, 

przymusową relokację, ekspulsje na pustynię itp. d. uniemożliwienie rozmnażania się 

poprzez przymusową sterylizację i aborcję, zakaz małżeństw, długotrwałą separację  

kobiet od mężczyzn; e. przymusowy transfer dzieci z jednej grupy do innej, również 

pod groźbą terroru, opresji psychicznej, wskutek aresztowań, zatrzymań itp. 

(Konwencja Praw Dziecka ONZ definiuje dzieci jako osoby poniżej 18 roku życia).  

Następnie przywołujemy artykuł III Konwencji o ludobójstwie i na tablicy wypisujemy 

działania, które są zagrożone karą za ludobójstwo, planowanie ludobójstwa, 

nawoływanie do ludobójstwa, usiłowanie ludobójstwa, współudział w ludobójstwie. 

Działania powyższe są uznawane za ludobójcze jeśli dotyczą 

zniszczenia/zakończenia egzystencji grupy. Należy uczulić uczestników szkolenia na 

fakt, iż zagrożone karą za ludobójstwo są powyższe działania nawet wtedy, gdy się 

nie rozpoczną, ale są planowane. Czas trwania: 60 minut.  

Kolejny etap szkolenia to omówienie definicji ludobójstwa autorstwa znanych 

naukowców, socjologów etc. W tym celu dzielimy uczestników szkolenia na 6 grup, 

rozdajemy im fragmenty definicji poszczególnych autorów, po czym jeden z 

uczestników referuje swoją definicję i wpisuje ją w odpowiednim miejscu na tablicy: 

Autor/autorzy Definicja Uwagi 

Frank Chalk/ 
Kurt 
Jonassohn 

Genocide is a form of one-sided mass killing in 
which a state or other authority intends to 
destroy a group, as that group and membership 
in it are defined by the perpetrator 

 

Israel W. 
Charny 

Genocide in the generic sense is the mass 
killing of substantial numbers of human beings, 
when not in the course of military forces of an 
avowed enemy, under conditions of the 
essential defenselessness and helplessness of 
the victims 

 

Helen Fein Genocide is sustained purposeful action by a 
perpetrator to physically destroy a collectivity 
directly or indirectly, through interdiction of the 
biological and social reproduction of group 
members, sustained regardless of the surrender 
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or lack of threat offered by the victim 

Barbara Harff/ 
Ted R. Gurr 

By our definition, genocides and politicides are 
the promotion and execution of policies by a 
state or its agents which result in the deaths of a 
substantial portion of a group. The difference 
between genocides and politicides is in the 
characteristics by which members of the group 
are identified by the state. In genocides the 
victimized groups are defined primarily in terms 
of their communal characteristics, i.e., ethnicity, 
religion or nationality. In politicides the victim 
groups are defined primarily in terms of their 
hierarchical position or political opposition to the 
regime and dominant groups 

 

Steven T. 
Katz 

The concept of genocide applies only when 
there is an intent, however successfully carried 
out, to physically destroy an entire group (as 
such a group is defined by the perpetrators. 

 

Baruch 
Kimmerling 

The politicide of the Palestinian people, a 
gradual but systematic attempt to cause their 
annihilation as an independent political and 
social entity 

 

 
Uczestnicy szkoleń starają się porównać poszczególne definicje i ocenić ich 

użyteczność jako narzędzia definiującego ludobójstwo i pozwalającego je 

odpowiednio wcześnie zdiagnozować; prowadzący winien tak kierować dyskusją, aby 

zwrócić szczególną uwagę na podkreślone fragmenty w powyższych definicjach. 

Następnie staramy się wskazać na różnice w definiowaniu zbrodni ludobójstwa 

(genocide) i politybójstwa (politicide).  

Czas trwania w sumie: 120 minut.  

 

Pytania i dyskusja: 

- O jakich przypadkach ludobójstwa Państwo słyszeli?  

- Czy groźba ludobójstwa i czystek etnicznych wydaje się być realna w dzisiejszym 

świecie, zwłaszcza w Europie?  

- Jakie są zasadnicze różnice kryteriów przy definiowaniu ludobójstwa a 

politybójstwa?  

- Spróbujcie zdefiniować pojęcie czystek „etnicznych” i podać znane Wam przykłady. 

- Zastanówmy się, czy środki podejmowane przez państwa i instytucje 

międzynarodowe celem zapobieżenia groźbie ludobójstwa są wystarczające?  

Rozwiązanie testu i omówienie jego wyników (10 -15 minut).  
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Czas trwania: 60 minut.   

 

Podsumowanie: Czas trwania: 30 minut. 

 

Uwagi: 

Pytania mają charakter otwarty i skłaniają do dyskusji (np. o ocenę polityki Izraela 

wobec Palestyńczyków czy opinii Barucha Kimmerlinga), stąd należy czuwać nad jej 

przebiegiem i nie dopuszczać do jej wymknięcia się spod kontroli i przerodzenia w 

kłótnię. 

 
Bibliografia: 
 
E. K. Jenne, Ethnic Bargaining. The Paradox of Minority Empowerment, Ithaca – 
London 2007 
 
Lebor A., ‘Complicity with Evil’. The United Nations in the Age of Modern Genocide, 
New Haven – London 2006 
 
Midlarsky M. I., The Killing Trap. Genocide in the Twentieth Century, Cambridge 
2005 
 
Naimark N. M., Fires of Hatred. Ethnic Cleansing in the Twentieth-Century Europe, 
London 2001 
 
Nationalism and Ethnic Conflict (Revised Edition), ed. By M. E. Brown, O. R. Coté Jr., 
S. M. Lynn-Jones, S. E. Miller, Cambridge, MA 2001 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Raphael_Lemkin;  
 
https://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10007050 
 
http://internationalstudies.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190846626.001.0
001/acrefore-9780190846626-e-139?rskey=kqRH4W&result=9 
 
https://clg.portalxm.com/library/keytext.cfm?keytext_id=207 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Raphael_Lemkin
https://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10007050
http://internationalstudies.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190846626.001.0001/acrefore-9780190846626-e-139?rskey=kqRH4W&result=9
http://internationalstudies.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190846626.001.0001/acrefore-9780190846626-e-139?rskey=kqRH4W&result=9
https://clg.portalxm.com/library/keytext.cfm?keytext_id=207
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Szkolenie 13. 
 
Podsumowanie.  
 
Czas trwania: 1 godzina. 
 
Cele i efekty kształcenia realizowane/osiągane poprzez Szkolenie: 
 

CEL
E 

Ogól
ne  

Szczegóło
we 

EFEKTY 
KSZTAŁCE
NIA 

W 
zakresie 
wiedzy 

W 
zakresie  
umiejętno
ści 

W zakresie 
postaw 

 1, 2, 5 5  1, 5 2, 3, 4 1, 2, 3 

 
Przebieg:  

Prowadzący warsztaty powinien w kilku zdaniach podsumować ich przebieg i 

przypomnieć, jaki był cel badań, projektu, szkoleń. Następnie wskazanym jest, aby 

każdy z uczestników podzielił się własnymi refleksjami na ich temat starając się m.in. 

odpowiedzieć na pytanie: 

- Czego nauczył/dowiedział się podczas szkoleń? 

- Czy wyniesiona przezeń wiedza może być przydatna w jego dalszej pracy 

naukowe, edukacyjnej, społecznej? 

- Czy wyniesiona przezeń wiedza może być przydatna dla ewentualnych działań na 

rzecz poprawienia sytuacji mniejszości? 

Rozwiązanie testu końcowego (15 minut, Szkolenie/Test nr 13) i omówienie jego 

wyników.  

Uzupełnienie ankiety oceniającej szkolenie i poszczególnych prowadzących (10 

minut, ankieta końcowa). 


