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PROGRAM WARSZTATU 
 

„Poznaj nieznane:  
Jak rozpoznać mowę nienawiści i jak jej przeciwdziałać?” 

Godzina Zakres tematyczny warsztatu  
Wtorek (19.02.2019) 

8.30-9.00  Rejestracja uczestników i poranna kawa 

9.00-10.30 

Tożsamość i postrzeganie samego siebie: 
- wzajemne poznanie się 
- refleksja na temat własnej identyfikacji z różnymi grupami i postrzegania własnego siebie 
- rozpoznawanie różnorodności w ramach grupy 
- doświadczenie etykietowania z powodu przynależności do jakiejś grupy 

10.30-10.45 Przerwa kawowa 

10.45-12.15 

Mechanizmy powstawania i funkcjonowania stereotypów: 
- mechanizmy stereotypowego myślenia o różnych grupach społecznych 
- wprowadzenie do zagadnienia etykietyzacji 
- dyskusja na temat stereotypowego traktowania ludzi 
- konfrontacja różnych stereotypów 

12.15-12.30 Przerwa kawowa 

12.30-14.00 

Mechanizmy powstawania i funkcjonowania stereotypów: 
- mechanizmy stereotypowego myślenia o różnych grupach społecznych 
- wprowadzenie do zagadnienia etykietyzacji 
- dyskusja na temat stereotypowego traktowania ludzi 
- konfrontacja różnych stereotypów 

14.00-14.30 Przerwa obiadowa 

14.30-16.00 

Powstawanie uprzedzeń: 
- odkrywanie uprzedzeń i reakcji na nie 
- mechanizmy powstawania uprzedzeń 
- wpływ mechanizmu stereotypizacji na powstawanie uprzedzeń 

Środa (20.02.2019) 

9.00-10.30 

Dyskryminacja i metody jej przeciwdziałania: 
- refleksja nad przyczynami i skutkami dyskryminacji 
- analiza „błędnego koła dyskryminacji” 
- prezentacja różnych definicji dyskryminacji 
- doświadczenie dyskryminacji i stygmatyzacji z powodu określonej cechy 
- refleksja nad mechanizmami powstawania systemu dyskryminacyjnego 

10.30-10.45 Przerwa kawowa 

10.45-12.15 

Dyskryminacja i metody jej przeciwdziałania: 
- refleksja na temat różnych aspektów dyskryminacji 
- refleksja dotycząca roli świadka dyskryminacji 
- zebranie i analiza różnych przypadków dyskryminacji 
- przygotowanie do aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji 
- poszukiwanie prawnych rozwiązań w różnych przypadkach dyskryminacji 

12.15-12.30 Przerwa kawowa 

12.30-14.00 

Mowa nienawiści – czym jest i jak jej przeciwdziałać 
- czym jest mowa nienawiści 
- gdzie najczęściej spotykamy się z mową nienawiści 
- jakich grup społecznych najczęściej dotyczy 
- konsekwencje mowy nienawiści (omówienie na konkretnych przykładach) 
- zjawisko hejtu w internecie 

14.00-14.30 Przerwa obiadowa 

14.30-16.00 

Mowa nienawiści – czym jest i jak jej przeciwdziałać 
- jak rozpoznać mowę nienawiści 
- jak reagować i przeciwdziałać temu zjawisku 
- co na to polskie i europejskie prawo? 
- mowa nienawiści a wolność słowa 
- kampanie i akcje przeciwdziałające mowie nienawiści 

 


