
Kampania społeczna, informacyjna na rzecz integracji i przeciwdziałaniu dyskryminacji 

„GŁUCHA MOC – ANIMACJA, INTEGRACJA” 

Scenariusz nr 3 
do projektu „Głucha moc” 

„Co wiemy o niepełnosprawnych? Jak zachować się w ich obecności,
jak im skutecznie pomagać? ”

Cel: ukazanie osób niepełnosprawnych jako ludzi samodzielnych, 
pełnowartościowych, poznanie sposobu funkcjonowania osób niepełnosprawnych, 
przeciwdziałanie stereotypom i uprzedzeniom, poznanie sposobów skutecznego 
pomagania osobom niepełnosprawnym

Metody: pokaz, rozmowa kierowana, quiz internetowy, 
Formy pracy: indywidualna, grupowa, 

Pomoce: 
komputer z dostępem do internetu. Poradnik http://niepelnosprawni.sggw.pl › 
MPIPS_Savoir_vivre wobec osób niepełnosprawnych... , ilustracje z poradnika 
wydrukowane i powiększone;
Strona główna z której pochodzą quizy: 
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/675506 

Przebieg zajęć:
1. Prowadzący zaprasza na zajęcia podczas których każdy będzie mógł przekonać się 
co wie o osobach niepełnosprawnych, jak zachować się w ich obecności, jak mądrze 
pomagać.
Jeśli to możliwe, każde dziecko samo rozwiązuje quiz, ale można zrobić to wspólnie 
na tablicy interaktywnej.
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Dla dzieci:
http://testintegracji.pl/ankieta/ankieta.php?
id=30f957b2&random=ccb79a792770dacc67d62a3dcbf828b8 

Dla starszych dzieci, młodzieży, dorosłych:
http://testintegracji.pl/ankieta/ankieta.php?
id=0faf6b39&random=7d5942ea08e728211c179075745dd617 

Po każdym teście można wybrać opcję pokaż odpowiedzi i razem z uczestnikami 
zajęć omówić pytania i odpowiedzi.

Ciekawostki – testy o niepełnosprawnych:
http://testintegracji.pl/ankieta/

2. Na podstawie poradnika http://niepelnosprawni.sggw.pl › MPIPS_Savoir_vivre 
wobec osób niepełnosprawnych...  prowadzący szczegółowo omawia sposób pomocy 
osobom z różnymi niepełnosprawnościami. W zależności od wieku uczestników, 
czasu jaki się dysponuje zajęcia można przeprowadzić w różny sposób.

• powiększone, wydrukowane ilustracje z poradnika prezentuje uczniom i razem 
omawiają różnice

• ilustracje rozdzielamy i uczestnicy dobierają zachowanie właściwe i 
niewłaściwe

• uczestnicy zajęć pracują w grupach. Dobierają parami ilustracje, zaznaczają na 
nich różnice 

• uczestnicy mogą pomalować właściwe ilustracje....

Podsumowanie:
Prowadzący prosi o wskazanie ilustracji, na których przedstawione jest właściwe 
zachowanie wobec osoby niepełnosprawnej, wspólnie z uczestnikami omawia je. Z 
ilustracji można przygotować tablicę informacyjną i wywiesić ją w widocznym dla 
innych miejscu. 
Prowadzący podsumowuje i kończy zajęcia. 
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