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Streszczenie 

 

Ta broszura pedagogiczna ma na celu pomóc nauczycielom w organizacji zajęć w klasie z wykorzystaniem 

poważnej grze o nazwie „Gender Adventure”. Gra i podręcznik powstały w ramach projektu Citizen Games, 

współpracy organizacji pozarządowych i uniwersytetów z całej Europy, finansowanego przez program 

Erasmus+. 

Proponowane zajęcia skierowane są do uczniów szkół średnich (15-18 lat) i obejmują krótką grę cyfrową, 

która dotyczy równości płci i dyskryminacji w miejscach publicznych. Sama gra składa się z trzech minigier, z 

których każda odgrywa rolę w szerszej narracji o równości płci i dyskryminacji w miejscach publicznych. 

Pierwsza część tej broszury wyjaśnia cele gry, a także jak zaplanować lekcję z grą „Gender Adventure”. 

Po samej grze przewidziana jest dyskusja w klasie, podczas której uczniowie mogą skonfrontować swoje 

spostrzeżenia i opinie. Aby ułatwić dyskusję w klasie, ta broszura pedagogiczna zawiera przykłady pytań 

podsumowujących i dodatkowe informacje na temat kwestii związanych z płcią, aby pomóc nauczycielom w 

prowadzeniu debaty. 

 

PRZYDATNE LINKI: 
 

W grę można zagrać za pomocą przeglądarki internetowej Chrome lub Opera 
https://play.citizengames.eu/high_school_game/  

Uzupełnieniem niniejszego podręcznika jest moduł e-learningowy (szkolenie online) dla nauczycieli: 
https://view.genial.ly/628e28c6244f73001795b2bf/interactive-content-en-genderadventure-citizen-
games 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej projektu: www.citizengames.eu 

 

 

 

 

  

https://play.citizengames.eu/high_school_game/
https://citizengames.eu/
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Wstęp 

 

Dwie francuskie oraz jedna holenderska organizacje pozarządowe (NGO), a także pięć instytucji szkolnictwa 

wyższego z krajów europejskich (Belgia, Niemcy, Polska, Irlandia i Portugalia) połączyły siły, aby podnieść 

świadomość młodych ludzi i ich nauczycieli na temat zagadnień społecznych (środowisko, równość płci, itp.). 

Wspólnie zaprojektowali i stworzyli poważne gry, które mogą być wykorzystane w klasie – narzędzia 

edukacyjne, które pozwalają uczniom uczyć się przez rozgrywkę. 

Ta inicjatywa, nazwana Citizen Games (Gry Obywatelskie), jest kontynuacją projektu „Szkoła obywatelska, 

poważne gry dla lepszej Europy” (ang. Citizen School, Serious Gaming for a better Europe), realizowanego w 

latach 2016-2019. To pierwsze wspólne doświadczenie między partnerskimi organizacjami pozarządowymi i 

uniwersytetami zapewniło kompletny materiał edukacyjny pakiet na temat migracji, który można teraz 

bezpłatnie pobrać ze strony www.citizenschool.eu. Jego celem było przyczynienie się do stworzenia 

społeczeństwa europejskiego, które będzie bardziej integracyjne i szanujące wszystkich ludzi. Podobnie jak 

Citizen School, Citizen Games zostało sfinansowane przez program Erasmus+; a jego wyniki są bezpłatne i 

dostępne na stronie www.citizengames.eu. 

Wynikiem tej odnowionej współpracy są dwie cyfrowe gry edukacyjne. Pierwsza, przeznaczona dla uczniów 

gimnazjów (11-14 lat), powstała w 2021 roku. Ta gra o nazwie „#YouToo” dotyczy cyberprzemocy i 

cyberseksizmu. Drugi projekt przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich (15-18 lat). Aby stworzyć tę grę, 

partnerzy najpierw przeprowadzili ankietę wśród uczniów szkół średnich, aby dowiedzieć się, jakie tematy 

chcieliby poznać. W wyniku tej ankiety pojawiły się trzy tematy: zanieczyszenie plastikiem mórz i oceanów, 

dyskryminacja ze względu na płeć w miejscach publicznych oraz walka z ekstremizmem. Później studenci z 

partnerskich uczelni zostali przeszkoleni w tych tematach i spotkali się w Porto na dziesięć dni, aby 

zaprojektować koncepcję poważnej gry. Było to wspaniałe doświadczenie, zwłaszcza że studenci pochodzili 

z różnych kierunków studiów (informatyka, turystyka, zarządzanie, inżynieria i socjologia) oraz różnych 

krajów w Europie. Zwycięska koncepcja została zaprojektowana przez zespół Maverick i dotyczyła tematu 

równości płci – stała się punktem wyjścia do stworzenia ostatecznej poważnej gry. Wreszcie partnerskie 

uczelnie oraz organizacje opracowały finalną wersję gry, ten przewodnik oraz modułu e-learningowego dla 

nauczycieli, aby informować uczniów szkół średnich o nierównościach płci i dyskryminacji. 

Uwaga! 

Gra „Gender Adventure” dotyczy tematu tożsamości płciowych. Nie zajmuje się jednak orientacją 
seksualną, chociaż ten temat może być również częścią kwestii związanych z płcią i dyskryminacją. 

 

http://www.citizenschool.eu/
http://www.citizengames.eu/


 6
 

Celem tego podręcznika edukacyjnego (dostępnego w sześciu językach projektu) jest ułatwienie organizacji 

zajęć w klasie wokół poważnej gry dla licealistów „Gender Adventure” przez nauczycieli z całej Europy, a tym 

samym wspieranie ich w przyswajaniu technicznych aspektów i teoretycznej treści gry. Zaprojektowana jako 

globalne narzędzie edukacji, gra osiąga swoje cele edukacyjne tylko wtedy, gdy następuje po niej rozmowa 

podsumowująca i dyskusja w klasie z uczniami i między nimi. Oprócz wyjaśnień, jak grać w tę grę, w tym 

podręczniku znajdują się podstawowe informacje do wykorzystania w dyskusji z uczniami. 

 

Uwaga! 
 
Gra jest dostępna wyłącznie w wersji na komputery stacjonarne i laptopy. Nie została przystosowana do 

telefonów komórkowych czy tabletów z kilku powodów. Po pierwsze, w tę grę należy grać w szkole, jako 

część zajęć w klasie. Biorąc pod uwagę szkoły w krajach partnerskich, założono, że większość szkół jest 

wyposażona w salę komputerową. Tym samym nie jest to czynnik ograniczający dla nauczycieli w 

korzystaniu z gry. Ponadto nie wszyscy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych posiadają smartfona z 

dostępem do internetu i byłoby niesprawiedliwe oczekiwać, że zdobędą takie urządzenie, aby wziąć udział 

w zajęciach klasowych. Wreszcie, gracze będą mniej rozpraszani na szkolnym komputerze niż na własnym 

smartfonie, gdzie w każdej chwili mogą otrzymywać powiadomienia. 
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Definicje 

Poniżej znajdują się podstawowe definicje niezbędne do zrozumienia gry i prowadzenia dyskusji w klasie. 

Płeć odnosi się do zestawu cech biologicznych przy urodzeniu (chromosomy, ekspresja genów, poziomy i 

funkcje hormonów oraz anatomia rozrodczo-płciowa). Płeć jest zwykle klasyfikowana jako kobieta lub 

mężczyzna, ale istnieją różnice w atrybutach biologicznych, które składają się na płeć i jak te atrybuty są 

wyrażane. 

Gender (płeć kulturowa, społeczna) odnosi się do społecznie konstruowanych ról, zachowań, ekspresji i 

tożsamości dziewcząt, chłopców i osób zróżnicowanych pod względem płci. Wpływa na to, jak ludzie 

postrzegają siebie i siebie nawzajem. Będziemy w tym przewodniku często używać słowa płeć zamiennika 

gender. 

Seksizm definiuje się jako „postawy, przekonania i zachowanie jednostki oraz praktyki organizacyjne, 

instytucjonalne i kulturowe, które albo odzwierciedlają negatywną ocenę jednostek ze względu na ich płeć, 

albo wspierają nierówny status kobiet i mężczyzn”. 

Dyskryminacja to “niesprawiedliwe traktowanie danej osoby ze względu na jej płeć, rasę, wiek, itd.”1 . 

Tożsamość płciowa to“poczucie przynależności danej osoby do określonej płci”2.  

Bycie niebinarnym oznacza brak identyfikacji z płcią męską lub żeńską. 

Bycie osobą cispłciową oznacza, że twoja tożsamość płciowa jest zgodna z tą, którą znajdziesz w akcie 

urodzenia.  

Bycie osobą transpłciową oznacza, że płeć przypisana po urodzeniu i ta, z którą się identyfikujesz są różne. 

Patriarchy to „forma organizacji społecznej, w której ojcowie lub inni mężczyźni kontrolują rodzinę, klan, 

plemię lub większą jednostkę społeczną, albo całe społeczeństwo zorganizowane jest w ten sposób. 

Patriarchat to także kontrola i posiadanie przez mężczyzn, a nie kobiety lub zarówno mężczyzn, jak i kobiety, 

większości władzy i autorytetu w społeczeństwie”3.     

 
1Cambridge dictionary, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/essential-british-english/discrimination - 
25/05/2022 
2 Cambridge dictionary, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/gender-identity - 25/05/2022 
3 Cambridge dictionary, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/patriarchy - 19/05/2022 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/essential-british-english/discrimination
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/gender-identity
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/patriarchy
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Wygwizdywanie (ang. catcall); też: uliczne molestowanie to „głośny krzyk lub gwizdanie wyrażające 

dezaprobatę, zwłaszcza wydawane przez ludzi w tłumie”4.  

Toksyczna męskość to zbiór „wyobrażeń na temat tego, jak powinni się zachowywać mężczyźni, które 

postrzegane są jako szkodliwe. Na przykład stereotyp, że mężczyźni nie powinni płakać ani przyznawać się do 

słabości”5.  

Cele i metodologia 

 

I – Koncept gry 

‘Gender Adventure’ jest poważną grą, która umożliwia graczowi zapoznanie się z doświadczeniem 

dyskryminacji ze względu na płeć w miejscach publicznych.  

W tej poważnej grze każdy student gra jako Maverick, kosmitę, który znalazł Tabliczkę Pionierów6 w 

kosmosie. Dwie ludzkie sylwetki są zaprezentowane na tej tabliczce, kobieca i męska: 

 
4 Cambridge dictionary, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/catcall - 25/05/2022 
5 Cambridge dictionary, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/toxic-masculinity - 25/05/2022 
6 https://en.wikipedia.org/wiki/Pioneer_plaque 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/catcall
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/toxic-masculinity
https://en.wikipedia.org/wiki/Pioneer_plaque
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Ponieważ wszyscy kosmici nie posiadają płci i wyglądają podobnie po urodzeniu, Maverick był zaintrygowany 

tymi przedstawieniami. Maverick postanowił więc przyjechać i odwiedzić Ziemię, aby przeprowadzić mały 

eksperyment dotyczący tego, jak płeć oddziałuje na ludzi w codziennym życiu. 

Uwaga! 
 
Gra dotyczy tylko dyskryminacji ze względu na płeć w miejscach publicznych, a nie w kręgach prywatnych, 

takich jak rodzina. Nie zajmuje się również bezpośrednio dyskryminacją i cyberprzemocą w Internecie. 

Można jednak posunąć dyskusję dalej, poruszywszy również te kwestie. 

 

 

Maverick ma szansę śledzić trzech ludzi w ich codziennym życiu, jedną osobę identyfikującą się jako kobieta, 

jedną jako mężczyzna, jedną jako osoba niebinarna. Bardziej szczegółowe wprowadzenie do gry, takie jak w 

wersji online, można znaleźć w Załączniku 1. 

 
7 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pioneer_plaque.svg  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pioneer_plaque.svg
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Te trzy scenariusze zostały wybrane, aby pokazać codzienne sytuacje, w których powstają stereotypy płci i 

prowadzą do zachowań dyskryminacyjnych. Zostały zaprojektowane tak, aby jak najlepiej odzwierciedlały 

sytuacje z życia wzięte i jak najdokładniej przedstawiały dyskryminację ze względu na płeć. 

Scenariusz z postacią kobiecą: Pójdźmy ulicą! 

 

Tutaj Maverick idzie ulicą jako kobieta i doświadcza nawoływania i gwizdania (ang. catcalling). Ten rodzaj 

dyskryminacji został wybrany do konfrontacji z kobiecą postacią, ponieważ jest to poważny problem i jedno 

z głównych źródeł nękania, z którym kobiety muszą sobie radzić w codziennej rzeczywistości. Zrodzony z 

hiperseksualizacji kobiecych ciał w ogólnie patriarchalnym kontekście, nawoływanie i gwizdanie 

najintensywniej ukazuje dyskryminację, jakiej kobiety mogą doświadczać w miejscach publicznych. 

Scenariusz z męską postacią: Czas na sport! 
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Tutaj Maverick jako mężczyzna konfrontuje się z koncepcją toksycznej męskości. Maverick chce zająć się 

kilkoma zajęciami sportowymi i idzie na bieżnię, potem na siłownię, a na koniec na boisko piłkarskie. Ten 

scenariusz został zaprojektowany wokół sytuacji, które opierają się wokół znaczenia siły fizycznej, w których 

mężczyźni są szczególnie skonfrontowani z tym, jacy powinni lub nie powinni być. 

Scenariusz z postacią niebinarną: Witaj w naszej szkole 

 

Tutaj Maverick jest niebinarnym uczniem liceum. Kosmita doświadcza codziennego życia w różnych 

miejscach liceum: rejestracji, klasie, dziedzińcu szkolnym, łazience, stołówce i bibliotece. Scenariusz ten 

został zaprojektowany tak, aby pokazać trudności, jakie osoby o różnych tożsamościach płciowych mogą 

napotkać w życiu codziennym, gdy niektórzy ludzie wykazują dyskryminujące zachowania wobec tych, 

którzy nie identyfikują się z płcią, którą otrzymali po urodzeniu. Podsumowując, ta poważna gra ma na celu 

podniesienie świadomości na temat dyskryminacji ze względu na płeć, której doświadczają nie tylko kobiety, 

ale także mężczyźni i osoby niebinarne. Choć kobiety nadal bardziej cierpią z powodu nierówności płci i 

przemocy ze względu na płeć, stereotypy płciowe oraz role i zachowania konstruowane społecznie dotyczą 

wszystkich. 

Uwaga! 

Gra „Gender Adventure” została zaprojektowana w ramach projektu europejskiego, dlatego 

odzwierciedla poglądy, które mogą nie być jeszcze powszechnie omawiane we wszystkich państwach. 

Podręcznik został zaprojektowany jako narzędzie, które nauczyciele mogą dostosować do swojej 

rzeczywistości i poziomu wiedzy w zakresie pojęć związanych z płcią. Chociaż ważne jest, aby przenieść 

dyskusję na nowy poziom i zakwestionować reprezentacje płci, konieczne jest również, aby nauczyciele 

opanowali pojęcia na tyle dobrze, aby czuć się komfortowo podczas prowadzenia dyskusji na ten temat. 

Moduł e-learningowy (szkolenie online) jest także dostępny dla nauczycieli na stronie projektu 

(www.citizengames.eu), oraz bezpośrednio pod tym linkiem: 

https://view.genial.ly/628e28c6244f73001795b2bf/interactive-content-en-genderadventure-citizen-

games.  

 

http://www.citizengames.eu/
https://view.genial.ly/628e28c6244f73001795b2bf/interactive-content-en-genderadventure-citizen-games
https://view.genial.ly/628e28c6244f73001795b2bf/interactive-content-en-genderadventure-citizen-games
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II – Beneficjenci i cele gry 

Głównymi beneficjentami tego projektu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ich nauczyciele. Gra może 

być również używana ze starszymi nastolatkami poza szkołą, ale ten podręcznik koncentruje się na udzielaniu 

porad dotyczących zorganizowania zajęć w klasie. 

Ogólnym celem jest omówienie przez uczniów przekonań dotyczących stereotypów płciowych i 

dyskryminacji. Cele szczegółowe to: 

➢ Uczniowie będą mogli zrozumieć, w jaki sposób stereotypy płciowe i dyskryminacja istnieją w życiu 

codziennym ; 

➢ Uczniowie będą mogli przedyskutować konsekwencje nierówności płci w różnych sytuacjach ; 

➢ Uczniowie będą w stanie zidentyfikować zachowania, które pozwolą przeciwstawić się stereotypom płci 

i dyskryminacji. 

 

 

III – Planowanie zajęć 

Ta sekcja zawiera kluczowe elementy do zaplanowania godzinnej lekcji z uczniami szkoły średniej. Wytyczne 

są elastyczne, a ćwiczenia mogą być dostosowane do krótszej lub dłuższej lekcji, albo mogą być włączone do 

szerszego projektu z działaniami uzupełniającymi. 

Praktyczne infromacje 

Uczniowie mogą grać w poważną grę tylko na komputerach lub laptopach (nie jest przystosowana do 

tabletów ani telefonów komórkowych).  

Korzystając z przeglądarki Chrome lub Opera, sprawdź, czy gra może zostać załadowana na szkolne 

komputery: https://play.citizengames.eu/high_school_game/. Możliwe, że gracz napotka pewne 

opóźnienie na końcu każdego scenariusza, zanim gra wyświetli pytania podsumowujące quiz. Zaleca się 

nie odświeżać strony zbyt często i uzbroić się w cierpliwość! 

 

A – Przed lekcją 

Zaleca się grać w poważną grę w odpowiednim środowisku, takim jak szkolna sala komputerowa. Zaleca się 

również wykorzystanie przestronnej sali, tak aby po zagraniu uczniowie mogli usiąść w kręgu, a nauczyciel 

mógł rozpocząć klasową debatę.  

https://play.citizengames.eu/high_school_game/
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Jeśli w sali komputerowej nie ma wystarczającej liczby komputerów, zaleca się podział klasy tak, aby każdy 

uczeń miał dostęp do jednego komputera. Mniejsza grupa, do około 15 uczniów, również ułatwi moderowanie 

dyskusji i pozostawi więcej miejsca dla wszystkich do udziału w dyskusji. 

 

B – Lekcja krok 1: Wprowadzenie (10 min.) 

Przed rozpoczęciem gry uważnie przeczytaj wprowadzenie do poważnej gry i instrukcje wraz z uczniami, aby 

zbyt szybko nie uruchomili.  

Poproś uczniów, aby załadowali poważną grę w przeglądarce Google Chrome lub Opera. Pierwszy ekran 

poprosi gracza o wybranie języka, w którym chce grać. 

 

C – Lekcja krok 2: Gameplay (10 min.) 

Uczniowie zagrają w trzy minigry w wybranej przez nich kolejności. Ważne jest, aby mogli wybierać i nie 

ograniczać się do kolejności trzech scenariuszy, ponieważ ich wybór zostanie omówiony na późniejszym 

etapie. 

 

Zaleca się zachęcenie uczniów do zastanowienia się nad sensem gry podczas gry.  

W każdym scenariuszu celem gracza jest przeskakiwanie przez komentarze, które uważa za pozytywne, przy 

jednoczesnym unikaniu tych, które uznają za negatywne. Po drodze muszą unikać wiązek laserowych 

umieszczonych pod komentarzami; to dlatego, że nie mogą po prostu biegać bez wybrania któregokolwiek 

z komentarzy. Dodatkową energię można zebrać, skacząc przez serca.  

Pod koniec każdej gry gracz będzie musiał odpowiedzieć na trzy pytania podsumowujące quiz, które są 

związane ze scenariuszem. Pozwala to graczowi odkryć fakty dotyczące dyskryminacji danej płci (w 
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zależności od każdej postaci), a tym samym wywołać refleksję na temat nierówności płci. Każda poprawna 

odpowiedź dodaje graczowi dodatkową energię. Te trzy pytania mają zachęcić gracza do zastanowienia się, 

w jaki sposób gra odnosi się do rzeczywistych sytuacji.  

Wszystkie instrukcje są podane w Zał. 1, a komentarze w Zał. 2. 

D – Lekcja krok 3: Koniec gry I debata (40 min.) 

Gdy uczniowie ukończą trzy minigry i odpowiedzą na wszystkie pytania podsumowujące (quiz), nauczyciel 

zaprasza ich do odejścia od komputerów i zajęcia miejsc w taki sposób, aby wszyscy mogli się widzieć (np. 

koło) w celu otwarcia dyskusji. Informacje zawarte w tym podręczniku są wskazówkami, które mają pomóc 

nauczycielowi w rozwiązaniu omawianych kwestii; następny rozdział zawiera szczegółową propozycję pytań, 

które można wykorzystać do prowadzenia debaty. W sekcji „Dodatkowe informacje” możesz znaleźć treści, 

które pozwolą pogłębić niektóre koncepcje w ramach dyskusji i lepiej przygotować się do moderacji debaty. 

Zaleca się rozpoczęcie tej aktywności klasowej od ustalenia pewnych zasad. 

Wskazówki dla przeprowadzenia konstruktywnej debaty 
 

• Każda osoba wypowiada się jedynie we własnym imieniu; 

• Każda osoba ma prawo do wyrażania swojej opinii, o ile szanuje swoich kolegów i innych ludzi (nie 

należy tolerować dyskryminacji ani znieważania); 

• Każda osoba powinna szanować opinie innych, nawet jeśli się z nimi nie zgadza ; 

• Każda osoba ma równe prawa wypowiedzi i dlatego powinna upewnić się, że każdy ma możliwość 

wyrażenia swojego zdania. 

 

Celem nie jest ustalenie, kto ma rację, a kto nie, ale wymiana opinii w celu pogłębienia zrozumienia przez 

wszystkich sytuacji związanych z dyskryminacją ze względu na płeć. 

 

 

 

IV – Dyskusja w klasie 

A – Pierwsze wrażenie, odczucia I zrozumienie gry  

Przede wszystkim zalecamy zachęcenie do wyrażenia pierwszych wrażeń i odczuć uczniów na temat 

poważnej gry. Oto kilka przykładowych pytań, które pomogą rozpocząć dyskusję: 

➢ Jak się czujesz po tym, czego właśnie doświadczyłeś w grze? 

➢ Jakbyś się czuł, gdybyś faktycznie powiedział taki komentarz? Czemu? 
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➢ Jak byś się czuł, gdybyś otrzymał takie komenatrze? Czemu? Jakie inne uczucia może 

reprezentować miernik frustracji? 

Następnie, zanim przejdziemy do omówienia każdego scenariusza, a dokładniej zbadania różnych kwestii 

związanych z płcią poruszanych w grze, ważne jest, aby wyjaśnić główną ideę i strukturę gry. Oto kilka 

ogólnych pytań, które mogą pomóc w wywołaniu tej dyskusji. 

➢ Jak zrozumiałeś grę? Co się działo? Jaki był ogólny cel gry? 

Uwaga! 

Zaleca się rozpoczęcie dyskusji na temat scenariusza postaci żeńskiej, następnie przejście do omówienia 

scenariusza postaci męskiej, a na końcu scenariusza postaci niebinarnej. Pozwala to grupie śledzić postępy 

w dyskusji i pomaga w łatwiejszym zrozumieniu pojęć. 

Początek debaty skupia się na najczęstszym (i dobrze znanym) rodzaju dyskryminacji, skierowanej wobec 

kobiet. Kontynuując dyskusję o tym, jak wszyscy, a również mężczyźni, mogą cierpieć z powodu 

konieczności dostosowania się do przypisanej im roli płciowej. Dyskusja może następnie przejść do rzadziej 

poruszanych, ale niemniej ważnych tematów: płeć jest bardziej zróżnicowana niż tylko mężczyzna czy 

kobieta, a ci, którzy nie identyfikują się z płcią, którą otrzymali przy urodzeniu, również cierpią z powodu 

sytuacji dyskryminacyjnych. Następnie można omówić ogólne koncepcje płci, aby zakwestionować 

poglądy uczniów na temat społecznej konstrukcji ekspresji płciowej i ról płciowych. 

 

B – Omówienie scenariusza postaci kobiecej 

Scenariusz z postaciami kobiecymi dotyczy nawoływania i gwizdania. Podczas tej dyskusji oczekuje się, że 

uczniowie zrozumieją, jak mogą się czuć kobiety, gdy są ofiarami ulicznego nękania. Opierając się na tej 

sytuacji, możesz poprowadzić dyskusję w kierunku omówienia patriarchatu i tego, jak legitymizuje on 

kontrolowanie ciał kobiet przez mężczyzn. 

Oto kilka przykładowych pytań i części odpowiedzi, które pomogą Ci moderować dyskusję: 

➢ Co to jest catcalling lub uliczne molestowanie? 

Catcalling to “nawoływanie lub gwizdanie wyrażające dezaprobatę”, często będące przejawem seksizmu 

➢ Dlaczego kobiety częściej spotykają się z sytuacją, kiedy ktoś za nimi gwiżdże lub je nawołuje? 

Czy możesz sobie wyobrazić usłyszenie takiego samego komentarza idąc ulicą? Dlaczego? 

Ogólnie rzecz biorąc, w społeczeństwach europejskich kobiety doświadczają większej nierówności płci i 

dyskryminacji niż mężczyźni. Jednym z przejawów dyskryminacji jest nękanie przez nawoływanie. Wiąże się to z 
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seksualizacją kobiecego ciała, chociażby w mediach i sztuce. W konsekwencji niektórzy niestety uważają za 

normalne naśladowanie tej seksualizacji w miejscach publicznych, takich jak ulice. 

➢ Jakie są konsekwencje catcalling, inaczej nazywanego ulicznym molestowaniem? Dlaczego tego 

typu zachowanie jest dyskryminujące? 

Kobiety obawiają się podróżowania samotnie ulicami, szczególnie w nocy lub za pośrednictwem publicznego 

transportu. Z tego powodu mogą rzadziej wychodzić z domu lub wybierać taksówki (przez co muszą płacić więcej 

za wyjście na miasto). Mogą zastanawiać się, czy ich strój nie jest zbyt prowokujący. Kobiety mogą czuć się 

odpowiedzialne za wywołanie takiego zachowania i utracić pewność siebie. Nawoływanie i gwizdanie może być 

także pierwszym korkiem do przemocy fizycznej i fizycznego molestowania. Jest to zachowanie dyskryminujące 

kobiety ponieważ zmniejsza poczucie wolności i swobody ofiar. 

➢ Czego się nauczyliście i czy zaskoczyły was odpowiedzi na pytania w podsumowującym quizie ? 

PYTANIA oraz ODPOWIEDZI z podsumowującego quizu 

1.         Zapytane w irlandzkiej ankiecie przeprowadzonej przez uczniów szkół średnich 60% młodych kobiet i 

dziewcząt poniżej 20 roku życia odpowiedziało, że były przedmiotem „catcallingu” w poprzednim tygodniu. 

A. Prawda. To jest poprawna odpowiedź8 

B. Fałsz 

 2.         Francuskie przepisy dotyczące nękania na ulicach różnią się od przepisów wielu innych krajów. We 

Francji... 

 A. … karzą surowszymi wyrokami sądowymi 

 B. … wręcza się mandaty na miejscu zdarzenia. To poprawna odpowiedź. Funkcjonariusze policji karzą 

mandatami sprawców na ulicy9. 

3.         „Catcalls of …” to ogólnoświatowa inicjatywa na rzecz świadomości i walki z tym zjawiskiem. Jej tytuł 

ma uzupełniać nazwa miasta, w którym jest używany. Koncentruje się na… 

A. … uwidacznianiu catcallingu. To jest poprawna odpowiedź. Catcalling identyfikowany jest na 

miejscu zdarzenia, na przykład poprzez zapisywanie na chodniku kredą komentarzy, aby uświadomić 

jak są szkodliwe10. 

B. … potępianiu sprawców. 

 
8 https://www.irishtimes.com/news/education/it-s-scary-and-uncomfortable-schoolgirls-seek-end-to-catcalling-1.4520281 
9https://www.forbes.com/sites/stephaniefillion/2021/01/26/2-years-later-what-we-can-learn-from-frances-anti-catcalling-
law/?sh=7c90569b75dc 
10 Catcalling: Sexuelle Belästigung ankreiden - ZDFheute 

https://www.irishtimes.com/news/education/it-s-scary-and-uncomfortable-schoolgirls-seek-end-to-catcalling-1.4520281
https://www.forbes.com/sites/stephaniefillion/2021/01/26/2-years-later-what-we-can-learn-from-frances-anti-catcalling-law/?sh=7c90569b75dc
https://www.forbes.com/sites/stephaniefillion/2021/01/26/2-years-later-what-we-can-learn-from-frances-anti-catcalling-law/?sh=7c90569b75dc
https://www.zdf.de/nachrichten/video/panorama-cat-calls-of-mainz-100.html
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C – Omówienie scenariusza z męską postacią 

Scenariusz z męskim bohaterem podkreśla konsekwencje socjalizacji płci dla mężczyzn. Ma na celu 

omówienie zagadnienia krzywdzących stereotypów płciowych w stosunku do mężczyzn.  

Oto kilka przykładowych pytań i części odpowiedzi, które pomogą moderować dyskusję: 

➢ Czy słyszeliście kiedyś o pojęciu toksycznej męskości? Co ono oznacza? 

Toksyczna męskość. to zbiór „wyobrażeń na temat tego, jak powinni się zachowywać mężczyźni, które 

postrzegane są jako szkodliwe. Na przykład stereotyp, że mężczyźni nie powinni płakać ani przyznawać się do 

słabości lub dzielić się emocjami. 

➢ Czy potraficie wyobrazić sobie kobietę słyszącą podobne komentarze? Dlaczego? 

Społeczeństwo nie oczekuje, że kobiety będą silne lub dobre w sporcie. Wręcz przeciwnie, stereotypy płciowe 

przedstawiają kobiety jako słabsze i bardziej pasywne niż mężczyźni. 

➢ Jakie są konsekwencje toksycznej męskości? Dlaczego jest ona dyskryminująca? 

Mężczyźni czują się zawstydzeni I tracą wiarę w siebie jeśli nie pasują do stereotypu „mężczyźni są silni”. Oczekuje 

się od nich, że nie będą okazywać emocji przez co jest im trudno rozmawiać z przyjaciółmi, rodziną lub 

specjalistami na temat problemów. 

Tłumienie emocji może również prowadzić do tego, że mężczyźni nie reagują na dyskryminację i nie rozwijają na 

tyle empatii, by kwestionować model relacji międzyludzkich opartych o męską dominację nad zdominowanymi 

(kobietami). 

Toksyczna męskość prowadzi do dyskryminacji ponieważ zmniejsza wolność i swobodę jej ofiary.  

➢ Czego się nauczyliście i czy zaskoczyły was odpowiedzi na pytania w podsumowującym quizie ? 

PYTANIA oraz ODPOWIEDZI z podsumowującego quizu 

1.   Który z tych dwóch przykładów „toksycznego męskości” znajduje się najwyżej w pierwszej dziesiątce 

szkodliwych postaw, według brytyjskiej feministycznej organizacji wspierającej ofiary przemocy? 

A. Bycie stoickim. To jest poprawna odpowiedź. Mężczyźni nieustannie otrzymują komunikat, że muszą 

być samowystarczalni, niezależni, fizycznie wytrzymali 11. 

B. Bycie dominującym 

 
11 https://www.aurorand.org.uk/news/top-10-toxic-masculinity-behaviours 

https://www.aurorand.org.uk/news/top-10-toxic-masculinity-behaviours
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2. W luksemburskim centrum informacji o płci „gender drop,” reklama wideo Gillette zatytułowana „Chłpcy 

będą chłopcami” jest prezentowana jako … 

A.        … pozytywną kampanię . 

B.        … mylącą kampanię. To jest poprawna odpowiedź. Ta reklama udaje pozytywną kampanię 

społeczną dla celów biznesowych12. 

3.         Irlandzka strona z informacjami “Spunout” wspomina różne sposoby radzenia sobie z toksyczną 

męskością. Najbardziej skutecznym jest…  

A.        … rozmowa na ten temat. To jest poprawna odpowiedź. Rozmowa prowadzi do uświadomienia 

sobie istnienia toksycznej męskości i jej wpływania na ludzi.13 

B.       … rzucanie jej wyzwania. 

 

D – Omówienie scenariusza z postacią niebinarną 

Scenariusz postaci niebinarnej ma na celu przedyskutowanie kategoryzacji jako kobieta lub mężczyzna. 

Ponieważ płeć jest konstruowana społecznie, jej binarność jest również konstruowana społecznie. A 

wykluczenie innej płci oznacza, że niektórzy ludzie cierpią z powodu zmuszania do definiowania siebie jako 

kobiety lub mężczyzny. 

Poza tym uznawanie tylko dwóch płci za naturalne często prowadzi do dyskryminacji. 

Oto kilka przykładowych pytań i części odpowiedzi, które pomogą Ci moderować dyskusję: 

➢ Jaka jest różnica pomiędzy pojęciami określającymi czyjąś płeć (ang. sex) a rodzaj/płci  (ang. 

gender), czyli płcią zdefiniowaną biologicznie a społecznie-kulturowo? 

Płeć (ang. sex) odnosi się do aspektów biologicznych, podczas gdy płeć jako gender (ang. gender) jest 

konstruowana społecznie. Żadna z tych opcji nie jest opcjami binarnymi, ale bardziej złożonymi koncepcjami, 

zwłaszcza dotyczącymi przynależności do płci (tzn. gender). 

➢ Co to znaczy być niebinarnym? 

Oznacza to, że nie określasz siebie ani jako mężczyzny, ani jako kobiety. 

➢ Dlaczego te komentarze są skierowane do osób niebinarnych? Kto jeszcze mógłby otrzymywać 

tego typu komentarze? 

 
12 #8: Boys will be boys?! | CID Fraen an Gender (cid-fg.lu) 
13 https://spunout.ie/life/bullying/how-to-challenge-toxic-masculinity 

https://cid-fg.lu/en/drops/8-boys-will-be-boys/
https://spunout.ie/life/bullying/how-to-challenge-toxic-masculinity
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 W naszych obecnych społeczeństwach nauczyliśmy się, że istnieją tylko dwie płcie (ang. sex)  i że te dwie płcie 

muszą być równoważne poczuciu płci (ang. gender), której doświadczamy. Tak więc tylko dwie płcie (ang. gender) 

są postrzegane jako akceptowalne, co może uzasadniać dyskryminację każdego, kto nie pasuje do binarnej 

kategoryzacji: osób, które określają się jako niebinarne, ale także kobiet, które wydają się zbyt męskie, mężczyzn, 

którzy wydają się zbyt kobiecy itp. 

 

 

 

Aby iść dalej … 

Bycie transpłciowym oznacza, że płeć (ang. sex) przypisana przy urodzeniu i płeć (ang. gender), w której 

mieszkasz, są różne. Zatem transpłciowość nie jest samą poczuciem płci (ang. gender). 

Możesz urodzić się mężczyzną i identyfikować się jako kobieta lub osoba niebinarna. Lub możesz urodzić 

się kobietą i identyfikować się jako mężczyzna lub niebinarny. 

 

➢ Czego się nauczyłeś i czy zaskoczyła Cię odpowiedź na pytania podsumowujące quiz? 

Quiz podsumowujący  

1.     EIGE, Europejski Instytut ds. Równości Płci, twierdzi, że „… edukacja jest kluczem do przełamywania 

stereotypów płci (ang. gender)”. Nowe badania wskazują, że głównym wyzwaniem jest… 

A.     … nierówności płciowe. 

B.     …tradycyjne wybory zawodowe. To prawidłowa odpowiedź. Młodzi ludzie wybierają karierę w 

oparciu o tradycyjne role płciowe (ang. gender)14. 

2.         Do 2025 r. holenderskie dowody osobiste będą wolne od płci. ILGA (Międzynarodowe Stowarzyszenie 

Lesbijek, Gejów, Biseksualistów, Transseksualne i Interseksualne)  z zadowoleniem przyjmuje to jako …  

A. … pierwszy krok w kierunku rejestracji niebinarnej. To jest prawidłowa odpowiedź. Dobre tylko dla 

Holandii 15. 

B. … przełom w rejestracji niebinarnej.  

3.         14 lipca jest Międzynarodowym Dniem Ludzi Niebinarnych. Kampanie Stonewall z siedzibą w Wielkiej 

Brytanii dotyczące niebinarnego włączenia i silnie koncentrują się na… 

A. … doświadczeniach ludzi 

 
14 Education is key for breaking gender stereotypes | European Institute for Gender Equality (europa.eu) 
15 Education is key for breaking gender stereotypes | European Institute for Gender Equality (europa.eu) 

https://eige.europa.eu/news/education-key-breaking-gender-stereotypes
https://eige.europa.eu/news/education-key-breaking-gender-stereotypes
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B. … języku ludzi. Prawidłowa odpowiedź. Inkluzywne używanie języka jest silnym narzędziem, które 

pomaga stać się sojusznikiem osób niebinarnych. 16.  

     

E - Definicja socjalizacji płci 

W związku z powyższym ważne jest, aby uczniowie rozumieli, czym jest socjalizacja płci oraz jak jest 

rozwijana i dzielona w społeczeństwie. Oto kilka przykładowych pytań i elementów odpowiedzi, które 

pomogą Ci przejść przez dyskusję: 

➢ W jakiej kolejności rozegrałeś trzy scenariusze? Czemu? Czy czułeś się komfortowo grając każdą 

postacią? Dlaczego (nie)? 

Czy uczniowie wybrali scenariusz odpowiadający ich płci, aby rozpocząć grę? 

➢ W społeczeństwie, w życiu codziennym, co może wpływać na nasze postrzeganie każdej płci i na 

nasze reprezentacje tego, co to oznacza? 

Na przykład: media, zabawki, sztuka (w tym kino i piosenki), reklama, bajki, język (gramatyka). 

Dwa wyraźne przykłady, aby podkreślić, jak bardzo zależy nam na płci i jak daleko można ją posunąć, poza 

różnicami biologicznymi związanymi z płcią: 

• Jakie jest (jedno z) pierwszych pytań, które zadajemy na temat dziecka? „Czy to chłopiec czy dziewczynka”? 

• Dlaczego rozdzielamy toalety męskie i żeńskie (nawet jeśli nie ma pisuaru) w niektórych miejscach 

publicznych, podczas gdy nie mamy toalet „płciowych” w innych miejscach (w domu, w pociągu, w 

samolocie)? 

 

F – Walka z nierównością płci 

W trzech mini-grach kilka dobrych komentarzy jest przykładami walki ze stereotypami i nierównościami 

dotyczącymi płci. 

Odnośnie elementów gry 

Niektóre elementy gry mogą pomóc poprowadzić dyskusję na temat rozwiązań, jak zapobiegać i jak 

zatrzymać dyskryminację. Pytania i elementy odpowiedzi, które mogą pomóc je zidentyfikować, są 

następujące: 

 
16 10 ways to step up as an ally to non-binary people | Stonewall 

https://www.stonewall.org.uk/about-us/news/10-ways-step-ally-non-binary-people
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➢ Co w grze może pomóc graczowi nabrać energii? Co reprezentują serca? Jak ważne są pozytywne 

komentarze? 

Wsparcie, miłość, … 

Otwarcie dyskusji na prawdziwe życie 

➢ Czy potrafisz sobie wyobrazić rozwiązania, które pozwolą uniknąć negatywnych sytuacji z gry w 

rzeczywistości? 

➢ Czy znasz lub słyszałeś o inicjatywach mających na celu walkę z takimi sytuacjami? 

Istnieją stowarzyszenia, których celem jest walka z jakąkolwiek dyskryminacją. Dokładniej, niektóre 

stowarzyszenia chronią kobiety cierpiące z powodu dyskryminacji i/lub przemocy ze względu na płeć, podczas 

gdy inne chronią ludzi przed dyskryminacją i przemocą ze względu na ich tożsamość płciową. 

Coraz więcej jest także influencerów (w mediach społecznościowych), znanych postaci medialnych i artystów 

(zwłaszcza w muzyce), którzy pojawiają się jako modele kwestionujące socjalizację płci. 

Przeczytaj część „Załącznik 3 – Dodatkowe zasoby”, aby zapoznać się z przykładami w swoim kraju i 

sprawdź organizacje wymienione w pytaniach podsumowujących quiz. 

 

➢ Czy masz osobiste doświadczenie, jak można zaradzić negatywnym sytuacjom? 

➢ Czy znasz politykę swojej szkoły w tych kwestiach? 

➢ Jakie zachowania należy przyjąć lub których należy unikać? 

Przyjęte: rozwijanie empatii, zwracanie uwagi na złe zachowanie, kwestionowanie, dlaczego uważamy, że 

niektóre rzeczy są „męskie”, inne „kobiece”. Unikano: działania w sposób, który mógłby zaszkodzić innym, … 

 

 

 

* 

 

 

Mamy nadzieję, że nasza gra spodoba się Tobie i Twoim uczniom 

i że pomoże im to lepiej zrozumieć kwestie równości płci (gender equality).  
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Dodatkowe informacje 

 

Moduł e-learningowy (szkolenie online) jest również dostępny dla nauczycieli na stronie projektu 

(www.citizengames.eu), lub bezpośrednio na stronie: 

https://view.genial.ly/628e28c6244f73001795b2bf/interactive-content-en-genderadventure-citizen-games.  

Ta sekcja jest oferowana jako uzupełnienie, dające dodatkowe tło i informacje teoretyczne na temat 

koncepcji i sytuacji przedstawionych w grze. 

 

I - Socjalizacja z rolą płci: jak społeczeństwa tworzą mężczyzn i kobiety? 

A – Różnica pomiędzy płacią biologiczną (ang. sex) a społeczno-kulturową (ang. gender) 

Główna idea: Płeć (sex) odnosi się do cech anatomicznych, natomiast płeć (gender) odpowiada 

tożsamości i ekspresji siebie. 

 

Przede wszystkim ważne jest rozróżnienie między „płcią biologiczną” a „płcią kulturowo społeczną”. 

Rzeczywiście, „sex” i „gender” są często używane zamiennie, mimo że mają różne znaczenia. Z jednej strony 

płeć (ang. sex) odnosi się do zestawu cech biologicznych przy urodzeniu (chromosomy, ekspresja genów, 

poziom i funkcja hormonów oraz anatomia rozrodczo-płciowa). Płeć jest zwykle klasyfikowana jako kobieta 

lub mężczyzna, ale istnieją różnice w cechach biologicznych, które składają się na płeć i jak te cechy są 

wyrażane, na przykład osoby interpłciowe. Z drugiej strony płeć społeczno-kulturowa (ang. gender) odnosi 

się do społecznie konstruowanych ról, zachowań, ekspresji i tożsamości dziewcząt, chłopców i osób 

zróżnicowanych pod względem płci (takich jak osoby niebinarne, które nie identyfikują się ani jako 

mężczyźni, ani jako kobiety). Wpływa na to, jak ludzie postrzegają siebie i siebie nawzajem. Tożsamość 

płciowa (ang. gender identity) nie ogranicza się do wyboru binarnego (dziewczyna/kobieta lub 

chłopiec/mężczyzna); istnieje raczej w kontinuum. Taka tożsamość płciowa również nie jest statyczna i może 

się zmieniać w czasie. Istnieje znaczna różnorodność w sposobie, w jaki jednostki i grupy rozumieją, 

doświadczają i wyrażają płeć (ang. gender) poprzez przyjmowane role, stawiane im oczekiwania, relacje z 

innymi i złożone sposoby instytucjonalizacji płci (ang. gender) w społeczeństwie17. 

 
17 Canadian Institutes of Health Research, (2020). What is gender? What is sex? 

http://www.citizengames.eu/
https://view.genial.ly/628e28c6244f73001795b2bf/interactive-content-en-genderadventure-citizen-games
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Ważne jest, aby odróżnić tożsamość płciową (kobieta, mężczyzna, osoba niebinarna itp.) od bycia osobą 

trans lub cis. Bycie cis-płciowym oznacza, że twoja tożsamość płciowa jest zgodna z tą, którą znajdziesz w 

metrykach urodzenia. Bycie trans oznacza, że płeć przypisana przy urodzeniu i płeć żyjąca są różne. Bycie cis- 

lub trans- nie jest płcią samą w sobie. Ludzie mogą być raczej cis-męskimi (jeśli urodzili się „mężczyzną” i 

czują się „mężczyzną”), cis-kobiecymi (jeśli urodzili się „kobietą” i czują się „kobietą”), transmęskimi (jeśli 

urodzili się „kobietą” i czują się „mężczyzną”), transfemale (jeśli urodzili się „mężczyzną”, ale czują się 

„kobietą”), albo… 

 

B - Społeczna konstrukcja tożsamości płciowych 

W młodym wieku dzieci uczą się najpierw, że mają zachowywać się jak chłopiec lub dziewczynka, w zależności 

od płci po urodzeniu. Następnie uczą się, co to znaczy być chłopcem lub dziewczynką w naszym 

społeczeństwie poprzez niezliczoną ilość zajęć, możliwości, zachęty, zniechęcenia, sugestii, jawnego 

zachowania, ukrytego zachowania i różnych form przewodnictwa: w ten sposób dzieci doświadczają tego 

procesu socjalizacji ról płci. Socjalizacja w najszerszym znaczeniu wprowadza dzieci w wartości społeczne 

oraz przykłady zachowań akceptowalnych społecznie i ról dla ich płci18. 

Zgodnie z teorią zróżnicowanej socjalizacji ludzie nabywają różne tożsamości płciowe, obejmujące style 

poznawcze, emocjonalne, postawy i zachowania oraz stereotypowe reguły zachowania przypisane do każdej 

płci19. Ta socjalizacja wpływa na związki i pary, ponieważ dowiadujemy się, co oznacza zakochiwanie się, jakie 

uczucia są odpowiednie, jak powinien wyglądać związek i jak powinniśmy się w nim zachowywać. Dlatego, 

jak stwierdzają ci autorzy, jeśli tożsamość płciowa jest konstruowana w sposób seksistowski, młodzież może 

identyfikować się z problemami tradycyjnie związanymi ze stereotypami mężczyzn i kobiet – biernością, 

zależnością i uległością w przypadku kobiet; oraz kontrola, twardość i użycie przemocy w przypadku 

mężczyzn. 

Na socjalizację płci może mieć wpływ wiele czynników. Niektóre są zinstytucjonalizowane: kontekst prawny, 

religia, a nawet język (w zależności od męskiej i żeńskiej widoczności w regułach gramatycznych i 

słownictwie; niektóre języki mają nawet jedno słowo określające płeć biologiczną i płeć społeczną). Inne nie 

są tak oficjalne, ale mimo wszystko mogą być bardzo złowieszcze: reklama, sztuka, bajki, zabawki, media. 

Wszystko to może być nośnikiem stereotypów płci; na przykład: kobiety nic nie robiące i czekające na ich 

uratowanie przez swojego Księcia z Bajki lub mężczyźni, którzy muszą walczyć i zabijać potwory, aby poślubić 

Księżniczkę. 

 
18 Hoffman, L. W. (1977). Changes in family roles, socialization, and sex differences. American Psychologist, 32(8), 644. 
19 Walker, S., & Barton, L. (1983). Gender, class and education: a personal view. Gender, Class and Education. New York: 
Falmer. 
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Na koniec należy zauważyć, że socjalizacja z rolą płci istnieje we wszystkich krajach, ale z różnicami, ponieważ 

jest konstruowana społecznie i kulturowo. W związku z tym role przypisane do każdej płci i sposób, w jaki 

tożsamości są powszechnie definiowane, będą się różnić w zależności od części świata i często mogą również 

zaobserwować różnice wewnątrz tego samego kraju. Na przykład w niektórych krajach rodzina pana 

młodego musi przekazać posag pannie młodej; podczas gdy w innych to rodzina panny młodej musi wnieść 

posag mężczyźnie. 

Podobnie socjalizacja płci może zmieniać się z czasem. Na przykład w historycznie chrześcijańskich narodach 

niebieski był kiedyś kolorem żeńskim (spokrewnionym z Maryją Panną), podczas gdy obecnie kojarzy się 

głównie z męskością.  

 

II - Konsekwencje: jak różnice prowadzą do nierówności i dyskryminacji? 

A - Wpływ socjalizacji płci (ang. The impact of gender socialisation) 

1- Role płci (ang. Gender roles) 

Główna idea: Socjalizacja płci wpływa na każdą osobę na różne sposoby. 

 

Socjalizacja płci to nie tylko definiowanie różnic społecznych i kulturowych między mężczyznami i kobietami. 

Usprawiedliwia dominację jednej płci nad drugą. W społeczeństwach europejskich (i większości) uzasadnia to 

od wieków męską dominację w polityce, gospodarce, życiu rodzinnym itp. 

Jednym z przykładów tej dominacji jest to, że ciała kobiet są uważane za należące do mężczyzn i są 

seksualizowane w celu zaspokojenia tak zwanego pożądania mężczyzn. Catcalling opiera się na tej idei. 

Najczęściej skierowany jest do kobiet, często ograniczając ich prawo do bezpieczeństwa w przestrzeni 

publicznej. Kobiety często spotykają się z taką sytuacją w miejscach publicznych, co sprawia, że czują się 

niekomfortowo, a czasem nawet winne i tracą pewność siebie. Od 2018 roku kociaki są we Francji nielegalne, 

chociaż niektórzy wcześniej uważali gwizdanie za część francuskiego romantyzmu. 

Definiowanie relacji między mężczyznami i kobietami w kategoriach dominacji oznacza również, że 

mężczyźni muszą dopasować się do wzorca zachowania polegającego na dominacji. Toksyczna męskość to 

presja społeczna skierowana na mężczyzn, wymagająca od nich bycia silnymi, niedzielenia się emocjami i 

nieprzyznawania się do słabości. Warto zauważyć, że w różnych krajach mężczyźni statystycznie częściej 

popełniają samobójstwa niż kobiety. Na przykład we Francji w 2016 roku było 27,7 samobójstw na 100000 
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mieszkańców mężczyzn i 8,1 kobiet20. Kilka powodów może wyjaśnić ten niefortunny trend, jednym z nich 

jest toksyczna męskość. Trzeba jednak przyznać, że tego niefortunnego trendu nie można przypisać 

wyłącznie toksycznej męskości; w rzeczywistości w niektórych krajach kobiety próbują popełnić 

samobójstwo częściej niż mężczyźni. 

 

2 - Dyskryminacje ze względu na płeć (ang. Gender-based discriminations) 

Główna idea: Socjalizacja płci prowadzi również do zachowań dyskryminacyjnych i agresywnych. 

 

Seksizm definiuje się jako „postawy, przekonania i zachowania jednostki oraz praktyki organizacyjne, 

instytucjonalne i kulturowe, które albo odzwierciedlają negatywną ocenę jednostek ze względu na ich płeć, 

albo wspierają nierówny status kobiet i mężczyzn”.21. Opiera się na postawach, stereotypach i praktykach 

kulturowych, które promują przekonanie, że kobiety są mniej kompetentne i mniej zasługują na władzę i 

status niż mężczyźni. Seksizm jest powszechny w dzisiejszym społeczeństwie i stanowi zagrożenie dla 

społecznej równości płci. 

Seksizm ma dwie formy 22: wrogi i życzliwy. Podczas gdy wrogi seksizm charakteryzuje się wyraźnie 

negatywnym nastawieniem, życzliwy seksizm jest subtelniejszy. Wrogi seksizm jest zły i wyraża 

jednoznacznie negatywny punkt widzenia. Z drugiej strony, życzliwy seksizm jest często maskowany jako 

komplement. Do tego dochodzi podziw dla stereotypowej roli kobiet jako matek, córek i żon, stawiających 

kobiety na piedestale, ale wzmacniających ich podporządkowanie. Chociaż przekonania te mogą być 

postrzegane jako subiektywnie czułe, są one protekcjonalne, ponieważ kobiety są postrzegane jako słabe i 

niekompetentne. W konsekwencji życzliwa ideologia seksistowska wzmacnia różnice władzy między 

kobietami a mężczyznami. Na przykład życzliwe usprawiedliwienia seksistowskie zwiększają akceptację 

przez kobiety aktów dyskryminacji23. Co więcej, w stosunku do rażąco wrogiego seksizmu, narażenie na 

życzliwy seksizm zwiększa satysfakcję kobiet z systemu społecznego24 i podważa udział kobiet w zbiorowych 

działaniach na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć. 

Kobiety i mężczyźni popierają seksistowskie przekonania, ponieważ nie są świadomi rozpowszechnienia 

różnych rodzajów seksizmu w ich życiu osobistym, ale kiedy kobiety są zachęcane do zwracania uwagi na 

 
20 https://www.vie-publique.fr/en-bref/21976-suicide-donnees-chiffrees 
21 Swim, J. K., & Hyers, L. L. (2009). Sexism.  
22 Glick, P., & Fiske, S. T. (1996). The ambivalent sexism inventory: Differentiating hostile and benevolent sexism. Journal 
of personality and social psychology, 70(3), 491.  
23 Moya, M., Glick, P., Expósito, F., De Lemus, S., & Hart, J. (2007). It's for your own good: Benevolent sexism and 
women's reactions to protectively justified restrictions. Personality and Social Psychology Bulletin, 33(10), 1421-1434  
24 Jost, J. T., & Kay, A. C. (2005). Exposure to benevolent sexism and complementary gender stereotypes: consequences 
for specific and diffuse forms of system justification. Journal of personality and social psychology, 88(3), 498.  

https://www.vie-publique.fr/en-bref/21976-suicide-donnees-chiffrees
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seksizm, wykazują silniejsze odrzucenie seksizmu. W przeciwieństwie do mężczyzn zwracających uwagę na 

seksizm nie miał takich efektów. Poparcie mężczyzn dla przekonań seksistowskich można zmniejszyć, jeśli 

zachęca się do zwracania uwagi na seksizm i empatię emocjonalną wobec ofiary dyskryminacji. 

 

B - Normalizacja płci (ang. Gender normalisation) 

Główna idea: Poprzez socjalizację płci uczymy się, że musimy zachowywać się jak mężczyzna lub 

kobieta, w zależności od tego, jak się urodziliśmy: mężczyzną lub kobietą. Ale istnieją inne sytuacje. 

Te sytuacje wydają się nienaturalne dla niektórych osób, które mają tendencję do ich odrzucania. 

 

W naszych obecnych społeczeństwach za najbardziej normalne uważa się dwie płcie: męską i żeńską. 

Jednak tożsamości niebinarne istnieją i istniały na całym świecie od dziesięcioleci, a nawet stuleci. Trzy 

przykłady: 

• W Europie jedną z tradycji kulturowych wykraczającą poza nasze współczesne rozumienie 

trans/niebinarnych są „zaprzysiężone dziewice” w Albanii i jej okolicach. Kobiety składające przysięgę i 

przybierające męską tożsamość, która jest rygorystycznie narzucana im, ale także innym25.  

• W niektórych starożytnych rdzennych kulturach Ameryki Północnej byli ludzie „dwóch duchów”. Mieli 

tożsamość społeczną i role społeczne wykraczające poza oczekiwane obowiązki przez kobiety lub 

mężczyzn26.  

• W Indiach i krajach sąsiednich Hijiras są uznawane za trzecią płeć, ani męską, ani żeńską, co można 

doświadczyć na różne sposoby 27.  

Poza tym w 2010 r. zalecenie Rady Europy zachęcało państwa członkowskie do podjęcia środków w celu 

zagwarantowania prawnego uznania korekty płci danej osoby. Na przykład zmiana nazwiska i płci w 

oficjalnych dokumentach. 

Do 2025 r. holenderskie dowody osobiste będą wolne od płci. Pokazuje to, że uznanie różnorodności między 

społecznościami może prowadzić do zmian prawnych, a tym samym ustąpić miejsca ograniczaniu 

dyskryminacji. 

 

 
25 https://en.wikipedia.org/wiki/Albanian_sworn_virgins - 07/06/2022 
26 https://www.nicoa.org/two-spirit-persons/ - 07/06/2022 
27 https://en.wikipedia.org/wiki/Hijra_(South_Asia) – 07/06/2022  

https://en.wikipedia.org/wiki/Albanian_sworn_virgins
https://www.nicoa.org/two-spirit-persons/
https://en.wikipedia.org/wiki/Hijra_(South_Asia)
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III - Zapobieganie i reagowanie: jakie są rozwiązania przeciwko dyskryminacji 

ze względu na płeć? 

Empatia jest definiowana jako przyjmowanie perspektywy innej osoby i wyobrażanie sobie, jak okoliczności 

tej osoby wpływają na nią 28. Wywoływanie empatii wobec celów uprzedzeń i dyskryminacji jest cechą wielu 

skutecznych interwencji mających na celu zmniejszenie uprzedzeń. Podążając za tymi elementami, Cundiff i 

in.45 (2014) ustanowili empiryczne uczenie się w celu zmniejszenia poparcia dla seksizmu, a następnie 

stworzono warsztaty na temat symulacji równości płci (WAGES), aby zademonstrować skumulowany efekt 

powszechnych i pozornie nieistotnych doświadczeń uprzedzeń i dyskryminacji doświadczanych przez 

kobiety w miejscu pracy. Podczas gry ludzie doświadczają wpływu uprzedzeń związanych z płcią na rozwój 

osobisty. Dyskusja kończy się rozważeniem działań, które można podjąć na poziomie instytucjonalnym i 

indywidualnym, aby przeciwdziałać działaniu nieświadomych uprzedzeń płciowych. Ta metoda dostarczania 

informacji o uprzedzeniach ze względu na płeć sprzyja empatii i przyjęciu wielu perspektyw, a informacje są 

przyswajane w sposób, który jest mniej prawdopodobny, aby wywołać reakcję. WAGES wykorzystuje 

również grę do prezentowania wiedzy w zajmującej formie. Co ważne, sugeruje się wykorzystanie rozrywki 

podczas edukacji w celu zmniejszenia reaktancji. 

Poza empatią do ofiar dyskryminacji ze względu na płeć, obywatele mogą wspierać podmioty walczące z 

dyskryminacją, uczestnicząc w ich działaniach i/lub rozpowszechniając swoje informacje. 

Ponadto bycie informowanym o kontekście prawnym i jego ewolucji jest konieczne, aby stanąć w obronie 

nowych praw. 

  

 
28 Coke, J. S., Batson, C. D., & McDavis, K. (1978). Empathic mediation of helping: a two-stage model. Journal of 
personality and social psychology, 36(7), 752 
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Załączniki 

 

Załącznik 1: Wprowadzenie do gry i instrukcje 

Wprowadzenie 

Jesteś Maverick, młody kosmita, który zawsze bada wszechświat w swoim statku kosmicznym. Podczas 

jednej ze swoich ekspedycji znalazłeś „Tabliczki Pioniera” (ang. Pioneer plaques), którą ludzie wysłali w 

kosmos kilkadziesiąt lat temu. 

Kiedy podzieliłeś się tym odkryciem z innymi kosmitami, stali się bardzo zaciekawieni. Ty i twoi towarzysze-

kosmici byliście szczególnie zaintrygowani różnymi typami ludzkich ciał, które pokazuje Tabliczka Pioniera, i 

dwoma różnymi ludzkimi płciami, które one sugerują. Dzieje się tak, ponieważ na twojej asteroidzie wszyscy 

kosmici są podobni w chwili urodzenia i tylko ich osobiste wybory określają tożsamość każdego kosmity. 

Aby dowiedzieć się więcej o ludziach, ty i niektórzy kosmici podróżujecie teraz na planetę Ziemię. Twój 

oddział obcych postanawia wysłać zwiadowcę, aby spróbował nawiązać kontakt. Ty, Maverick, zgłaszasz się 

na ochotnika i udaje ci się skontaktować z trzema ludźmi. 

Z kolei zgadzają się dołączyć do twojego statku kosmicznego. Proponują ci dołączenie do nich na Ziemi w 

małym eksperymencie dotyczącym tego, jak płeć działa na ludzi w codziennym życiu. 

Będziesz podążać za każdym z trzech ludzi podczas codziennej aktywności. W ciągu 90 sekund napotkasz 

wiele „sytuacji i komentarzy”. W zależności od płci postaci, niektóre mogą Cię frustrować, a inne rozweselić. 

Od Ciebie zależy, czy dokonasz mądrego wyboru! 

W zależności od twoich wyborów twój „miernik frustracji” będzie odzwierciedlał, jak dobrze uda ci się 

utrzymać na duchu i frustrację w dół. Twój MIERNIK FRUSTRACJI będzie odzwierciedlał Twoją rozgrywkę: 

kierunek ZIELONY (100) to dobra wiadomość, w kierunku CZERWONY (0) odwrotnie. 

Menu gry 

Tutaj wybierasz jeden z trzech scenariuszy, klikając jeden z 3 symboli płci: żeński, męski lub niebinarny. 

➢ Chodźmy po ulicy – scenariusz postaci kobiecej 

➢ Czas na sport! – scenariusz postaci męskiej 

➢ Witamy w naszym liceum – niebinarny scenariusz postaci 
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Instrukcje 

Twoim celem jest przeskakiwanie przez komentarze, które uważasz za POZYTYWNE, jednocześnie unikając 

tych, które uważasz za NEGATYWNE. 

Staraj się unikać wszystkich wiązek laserowych i zbieraj po drodze dodatkową energię, skacząc przez SERCA. 

Możesz skakać za pomocą KLAWISZY W GÓRĘ i W DÓŁ. 

Naciskając ‘p’ lub ‘P’ zatrzymujemy grę  

 

Załącznik 2: Tabela z komentarzami 

 

Komentarze w scenariuszu postaci kobiecej 

 
Comments 

 
Impact 

 
Remarks 

Cześć kochanie -1 Zbytnie spoufalanie 

Ładne cycki! -2 Seksualizacja 

Daj mi swój numer telefonu, 
kochanie 

-2  

Nie znaczy nie! +2  

Czy mogę z tobą porozmawiać? 0 Uprzejmie, ale może to przeszkadzać  

Chodzące tu dziewczyny są 
gorące 

-1 Seksualizacja 

Kochanie wygląda seksownie -1 Seksualizacja 

Ładne nogi! -1  

Siema!! 0  

kocham suki -2 Seksualizacja 

Moja sukienka to nie tak! +2  

Ech!! Kochanie!!       -1 Zbytnie spoufalanie 

Zabawmy się! -2 Seksualizacja 

Hej kochanie, gdzie idziesz? -2 Zbytnie spoufalanie and intrusive 

Moje ciało, mój wybór! +2  

Bezpieczne ulice dla wszystkich +2  

Chcesz uprawiać seks? -2 Seksualizacja 

Życzę miłego dnia  +1  

Chodź, daj mi uśmiech -2  

Spójrz na ten tyłek! -2 Seksualizacja 

Cześć słoneczko -1 Zbytnie spoufalanie 

Wiem, że tego chcesz! -2 Seksualizacja 

Hej, gorący towar -2 Seksualizacja 
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Przestań nękać! +2  

Łaa, łaa! -1  

Dzień dobry pani' +1 Uprzejmość 

Przestań się z nią bawić +2  

Nie wstydź się -2 Seksualizacja 

Jesteś brzydki, nic nie jesteś 
wart! 

-2  

Ooo! -1  

Swietnie ruchy, seksowna pani! -2 Seksualizacja 

Psst! -1 Zbytnie spoufalanie 

Cześć, dobrze wyglądasz! -1  

Zostaw ją w spokoju +2  

Czy mogę zapytać o twoje imię? 0 Uprzejmie, ale może to przeszkadzać 

Uśmiechnij się dla mnie! -2  

 

Komentarze w scenariuszu postaci męskiej 

 
Comments 

 
Impact Remarks 

Badz mezczyzna! -1  

Nic ci nie jest? +1  

Dziewczyny tylko lubią 
umięśnionych chłopców 

-1 
 

Stereotyp (ang. Gender stereotype) 

Skaczesz jak mały chłopiec! -1  

Przegrany! -1  

Nigdy się nie poddawaj! +1  

Po prostu daj z siebie wszystko +1  

Jesteś taką cipką! -2  

Nie bądź maminsynkiem! -2  

Bądź ostrożny +1  

Dziewczyny nie lubią słabeuszy -1 Stereotyp (ang. Gender stereotype) 

Chłopcy muszą być silni -1 Stereotyp (ang. Gender stereotype) 

Biegasz jak dziewczyna! -2  

Dlaczego nie możesz biegać 
szybciej? 

-2  

Maminsynek -1  

Dbać! +2  

Haha, ona jest szybsza od ciebie! -2  

Słaby słaby -2  

Można płakać +2  

Jesteś taką porażką! -1  

Jak się czujesz? +1  

Nigdy nie będziesz wystarczająco 
silny 

-2  

Jesteś taki słaby -2  
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Mężczyźni górą! -1  

Dawaj, bądź silny! 0 Może wspierać, ale nadal spełniać 
oczekiwania społeczeństwa wobec mężczyzn 

Możesz to zrobić 0 Może wspierać, ale nadal spełniać 
oczekiwania społeczeństwa wobec mężczyzn 

Wszyscy chłopcy lubią piłkę  -1 Stereotyp (ang. Gender stereotype) 

Czy jesteś niepełnosprawny? -2  

Płacz kochanie -2  

Czy chcesz z nami zagrać? +2  

Jesteś zbyt emocjonalny -1  

Jesteś kroplówką! -2  

Zrób to, jeśli jesteś mężczyzną! -1  

Odpocznij, jeśli chcesz +1  

Nie rób sobie krzywdy +2  

Straciłeś jaja? -2  

 

Komentarze w scenariuszu dla postaci niebinarnej 

 
Comments 

 
Impact Remarks 

Witaj anomalioi! -2 Sugeruje, że bycie niebinarnym nie jest 
normalne. 

Jesteś dziewczyną czy 
chłopakiem? 

-1  

Przepraszam, nie mogę ci pomóc. -1  

Jakie imię wolisz? +2  

To nie jest cyrk! -2 Sugeruje, że bycie niebinarnym nie jest 
normalne. 

Zapraszam do zadawania pytań. 0  

Nie rozumiem cię -1  

Podoba mi się twoja pewność 
siebie. 

+2  

Nie powinieneś istnieć! -2 Sugeruje, że bycie niebinarnym nie jest 
normalne. 

Zamknij się obcy! -2 Sugeruje, że bycie niebinarnym nie jest 
normalne. 

Wolisz on czy ona? +1  

Jakie jest Twoje zdanie? 0  

Bycie niebinarnym to nowy 
trend. 

-1 Sugeruje, że bycie niebinarnym nie jest 
normalne. 

Nie jesteśmy na festiwalu. -2 Sugeruje, że bycie niebinarnym nie jest 
normalne. 

Jesteś nienormalny! -2 Sugeruje, że bycie niebinarnym nie jest 
normalne. 

Co tam? 0  

Rozumiem cię. +1  

Czy możesz potańczyć w modzie? -2 Stereotyp (ang. Gender stereotype) 
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Nikt się z tobą nie umówi -2  

Zawsze kochaj siebie. +2  

Wybierz łazienkę, którą wolisz +1  

Czy jesteś chory psychicznie? -2 Sugeruje, że bycie niebinarnym nie jest 
normalne. 

Moje ciało, mój wybór. +2  

To nie twoja łazienka. -1  

Żadnego potwora w naszej 
szkole! 

-2 Sugeruje, że bycie niebinarnym nie jest 
normalne. 

Przyjdź i zjedz z nami. +1  

Zakaz „wstydu dla ciała”! +2  

O nie, spójrz, kto nadchodzi! -1  

Dziwak! -2 Sugeruje, że bycie niebinarnym nie jest 
normalne. 

Przestań nękać! +2  

Dziwadło! -2 Sugeruje, że bycie niebinarnym nie jest 
normalne. 

Chcesz z nami studiować? +1  

Musisz tylko być sobą +2  

Czy chcesz dla siebie książki o 
projektowaniu mody? 

-2 Stereotyp (ang. Gender stereotype) 

Czy mogę pomóc Ci coś znaleźć? +1  

Co to za wygląd? -2  
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Annex 3: Dodatkowe zasoby 

 

Ogólne zasoby 

Po angielsku 

• Seksistowskie obelgi 
• Obelgi na tle płci w interfejsie semantyka-pragmatyka 
• Gender: definicje 
• The Genderbread Person 
• Lista 10 toksycznych zachowań męskości 

 

Po polsku 

Kampania przeciw homofobii 

 

Międzynarodowe święta29 

  
11 lutego: Międzynarodowy Dzień Dziewcząt i Kobiet w Nauce 

1 marca: Dzień zerowej dyskryminacji 

8 marca: Międzynarodowy Dzień Kobiet 

17 maja: Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Bifobii i Transfobii 

14 lipca, Międzynarodowy Dzień Niebinarnych Osób 

11 października: Międzynarodowy Dzień Dziewczynek 

15 października: Międzynarodowy Dzień Gospodyń Wiejskich 

25 listopada: Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet 

10 grudnia: Dzień Praw Człowieka 

 

 

 

 

 

  

 
29 https://www.un.org/en/observances/list-days-weeks - 7/06/2022 

https://www.ihemi.fr/sites/default/files/inline-files/GA_47_sexist_insults.pdf
https://ling.yale.edu/sites/default/files/files/alumni%20senior%20essays/Scruton_Eliza%20Senior%20Essay%20Final.pdf
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/gender/gender-definitions
https://www.genderbread.org/
https://www.aurorand.org.uk/news/top-10-toxic-masculinity-behaviours
mailto:https://kph.org.pl/
https://www.un.org/en/observances/list-days-weeks
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