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Wrocław reaguje.  

Bezpłatny Trening Antydyskryminacyjny dla mieszkańców i mieszkanek 
Wrocławia. 

 

3-4 września 2021 
  

 

 

 

 

 

 

 
Piątek (03.09.2021) 

 
8.30-9.00  Rejestracja uczestników i poranna kawa 

9.00-10.30 

Tożsamość i postrzeganie samego siebie: 
- 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 

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

14.00-14.30 Przerwa obiadowa 

14.30-16.00 

Język wobec uprzedzeń i dyskryminacji: 
- Język jako forma oddziaływania na mechanizmy stereotypizacji, 
uprzedzeń i dyskryminacji 
- Inkluzywność języka, czyli jak mówić i nie wykluczać 
- Feminatywy a widoczność kobiet w przestrzeni publicznej 

http://www.wroclaw.pl/
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Sobota (04.09.2021) 

 

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 dotycząca roli świadka dyskryminacji 
- zebranie i analiza różnych przypadków dyskryminacji 
- przygotowanie do aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji 
Prawo przeciw dyskryminacji: 
- aspekty prawne przeciwdziałania dyskryminacji w Polsce 
- zapisy antydyskryminacyjne w wybranych aktach prawnych 
- definicje molestowania, molestowania seksualnego, mobingu 
- wyjątki od reguły równego traktowania 

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 

14.00-14.30 Przerwa obiadowa 

14.30-16.00 

Mowa nienawiści – czym jest i jak jej przeciwdziałać 
- konsekwencje mowy nienawiści (omówienie na konkretnych 
przykładach) 
- zjawisko hejtu w internecie 
- jak rozpoznać mowę nienawiści i jak reagować i przeciwdziałać 
- co na to polskie i europejskie prawo? 
- mowa nienawiści a wolność słowa 
- kampanie i akcje przeciwdziałające mowie nienawiści 

 

 
 

Osoba prowadząca: 
Radosław Bednarski - Certyfikowany trener antydyskryminacyjny i międzykulturowy. Posiada 
wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla młodzieży i osób dorosłych z zakresu m.in. 
przeciwdziałania stereotypom, uprzedzeniom, dyskryminacji i mowie nienawiści a także tworzenia i 
rozliczania projektów społecznych, wolontariatu, elementów komunikacji i współpracy w zespole. 
Realizator wielu projektów społecznych o charakterze antydyskryminacyjnym, wielokulturowym i 
prawnoczłowieczym. Na co dzień doradca ds. zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych 
i koordynator ogólnopolskiego Programu “Dobry Wolontariat” certyfikującego organizacje i 
instytucje przyjazne wolontariuszom. Posiada licencjat z socjologii o specjalności psychosocjologia. 

http://www.wroclaw.pl/

