
  
spotkanie w spotkanie w duchu self-careduchu self-care

podsumowujące projekt "Dramowapodsumowujące projekt "Dramowa
Akademia Antydyskryminacyjna online"Akademia Antydyskryminacyjna online"

Otulić 
potrzeby

1.10 (sobota), Warszawa



wzmocnić swój dobrostan,
poznać nowych ludzi związanych z edukacją i nie tylko,
dowiedzieć się, jak dbać o siebie, by móc dbać o innych
oraz przetestować zdobytą wiedzę w praktyce,
dać sobie czas na wytchnienie i refleksję o swoich
potrzebach,

Jeśli chcesz:
 

 
to zapraszamy Cię serdecznie na otulające spotkanie

podsumowujące projekt „Dramowa Akademia
Antydyskryminacyjna online”! Odbędzie się ono 1.10.2022 r. 

w Warszawie w Centrum Konferencyjnym SWPS 
(ul. Chodakowska 19/31).



9:30 - 10:00

10:00 - 10:20

10:20 - 10:40

10:40 - 11:10

11:10 - 11:30

11:30 - 12:50

12:50 - 13:30

13:30 - 15:40

15:40 - 16:15

Rejestracja i powitalna kawa

Przywitanie, kilka słów o wnioskach z projektu Dramowa Akademia
Antydyskryminacyjna on-line

Model SCARF Davida Rocka w polskiej szkole

Język równościowy otulony SCARFem

Przerwa kawowa

Spektakl Teatru Forum stworzony przez osoby pracujące w edukacji

Obiad

Zanurzenie w SCARFIE - udział w pięciu interaktywnych pokojach - 
każdy dedykowany jednemu aspektowi z modelu

Otulenie własnych potrzeb

Status
Jak go czuję? Czego 

potrzebuję?

Przewidywalność 
O co zadbam 
w moim życiu?

Autonomia
Na co się 

decyduję?

Relacje
Ze sobą 

i otoczeniem

Poczucie
niesprawiedliwości

Moja moc 
w uruchamianiu machiny

sprawiedliwości



Zaprosimy Was do poznania siebie nawzajem w interaktywny
i dramowy sposób. 

Następnie koordynatorka projektu Dramowa Akademia 
Antydyskryminacyjna on-line przedstawi wnioski z ewaluacji 

naszych działań. W ramach Akademii uczyliśmy nauczycielki 
i nauczycieli oraz edukatorki i edukatorów wykorzystania 

metody dramy w budowaniu empatii i równości w grupie. 

Przywitanie osób uczestniczących, kilka słów o wnioskach 
z projektu Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna 

Prowadzenie: Agnieszka Buśk, Kamilla Gryszel,
Małgorzata Winiarek-Kołucka, Dominika Cieślikowska



W trakcie prezentacji opowiemy o modelu SCARF stworzonym
przez Davida Rocka oraz pokażemy jak edukatorzy/edukatorki 

i nauczyciele/lki, absolwenci i absolwentki Kursu na Relacje,
stosowali wiedzę o nim, pracując z klasami szkolnymi lub grupami. 

 
Zaprosimy do wspólnej refleksji nad korzyściami i wyzwaniami
wynikającymi z zastosowania modelu SCARF i metody dramy

stosowanej w pracy z grupą. 

Model SCARF Davida Rocka 
w polskiej szkole

Prowadzenie: Marta Sykut, Małgorzata Winiarek-Kołucka



W trakcie prezentacji pokażemy jak używać języka codziennej komunikacji, 
by zadbać o pięć obszarów potrzeb związanych z modelem SCARF.

 
Zaprosimy do krytycznej i twórczej refleksji nad pytaniami dotyczącymi 
sposobów używania języka w celu budowania równościowych relacji.

Może zastanawiasz się nad podobnymi kwestiami jak my lub masz swoje 
poglądy na temat języka, równości i antydyskryminacji.

 
Nas inspirują takie pytania, jak:

Język równościowy otulony SCARFem

Prowadzenie: Dominika Cieślikowska



STATUS: Czy rozmawiając z innymi wiesz jakie słowa obniżają status, jakie
podtrzymują status quo, a jak za pomocą języka dbać o symetrię w relacjach?  

 
PRZEWIDYWALNOŚĆ: Kiedy i jak język jest/bywa/może się stać sposobem
na utrzymanie przewidywalności świata, a kiedy wykorzystamy go jako nośnika

zmian ku większej równości?
 

AUTONOMIA: Jak z tą wolnością wyboru, swobodą i autentycznością 
w porozumiewaniu się ustalonym dawno temu kodem?

 
RELACJE: Czy, kogo i jaki język obraża? Jakie słowa zjednują nam przyjaciół, 
a kiedy budujemy sobie wrogów? Jak mówić o mniejszościach i większości? 

 
SPRAWIEDLIWOŚĆ: Jak to z tą sprawiedliwością w języku i nawykach

komunikacyjnych?
 

Wspólnie poszukamy odpowiedzi!
 



Spektakl Teatru Forum jest przestrzenią do społecznej dyskusji 
i szukania pomysłów na walkę z opresjami danego systemu. Aktorzy 
i aktorki spektaklu, prezentowanego podczas konferencji, to osoby
pracujące w edukacji. Na scenie pokażą, jak widzą i czują opresje,

które dotykają nauczycieli i nauczycielki w Polsce. Publiczność
zostanie zaproszona do interaktywnego udziału w spektaklu, aby

lepiej zrozumieć persketywę nauczcieli/lek oraz kreatywnie poszukać
pomysłów na jej poprawę. 

Prowadzenie: Agnieszka Buśk - jokerka, aktorzy i aktorki
tworzący spektakl oraz w nim grający

Spektakl Teatru Forum stworzony 
przez osoby pracujące w edukacji



Pokoje będą twórczą przestrzenią dla osób uczestniczących do 
eksplorowania własnego statusu, przewidywalności, autonomii, 

relacyjności oraz poczucia sprawiedliwości w życiu. Każdy pokój 
będzie dedykowany jednemu z aspektowi modelu SCARF:

Zanurzenie w SCARFIE - udział w pięciu
interaktywnych pokojach. Każdy

dedykowany jednemu aspektowi z modelu



STATUS 
Jak czuję swój osobisty status? Czego potrzebuję, aby go budować?

 
PRZEWIDYWALNOŚĆ

O co zadbam w moim życiu?
 

AUTONOMIA
Na co się decyduję w życiu?

 
RELACYJNOŚĆ

Co buduje moją relację ze sobą i otoczeniem?
 

POCZUCIE NIESPRAWIEDLIWOŚCI
Jaką mam moc w uruchamianiu machiny sprawiedliwości?

 
Dzięki twórczej pracy w przyjaznej atmosferze osoby uczestniczące zdobędą 
i podzielą się własnymi pomysłami na otulenie własnych potrzeb osobistych 

w obecnym roku szkolnym.



Ta część będzie otwartą przestrzenią dla każdej z osób
uczestniczących do refleksji i podsumowania sposobów spełnienie 

i zadbanie o własne potrzeby i dobrostan w najbliższym czsie. 
Będzie także okazją do zebrania wniosków z doświadczenia udziału 

w konferencji. 

Otulenie własnych potrzeb



Spotkanie realizowane w ramach projektu „Dramowa Akademia
Antydyskryminacyjna online”. Projekt realizowany z dotacji

programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego
przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy

EOG.



Serdecznie zapraszamy 1.10.2022 
do Centrum Konferencyjnego SWPS 

(ul. Chodakowska 19/31)!


