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TREŚCI DYDAKTYCZNE
Koło na podłodze reprezentuje strefę komfortu. W niej uczestniczki czują się
swobodnie podczas wykonywania określonej czynności.Przestrzeń poza kołem to
strefa dyskomfortu. W tej strefie uczestniczki odczuwają wyzwanie na poziomie
emocjonalnym / psychologicznym w trakcie realizacji określonych działań.

CELE PLANU LEKCJI:

Uczestniczki mają możliwość lepszego
poznania siebie nawzajem. 
Dzięki poznaniu tego, co powoduje
komfort i dyskomfort u innych, każda
uczestniczka lepiej zrozumie zachowanie
innych i może zwiększyć swoje poczucie
empatii.Uczestniczki mogą zwiększyć
swoją wrażliwość kulturową odkrywając
wspólne motywy zachowań wśród swoich
koleżanek, jednocześnie mając
możliwość obserwacji i oceny
indywidualności każdego członka grupy.

ZAKŁĄDANE EFEKTY
UCZENIA SIĘ:

To ćwiczenie ma na celu
ułatwienie współpracy między
ludźmi z różnych środowisk
kulturowych, religijnych i
etnicznych. Dzięki temu, że
uczestniczki uświadamiają sobie,
jak dynamika pomiędzy nimi
kształtuje ich relacje, jakie
przywileje mają niektóre grupy i
jakie bariery muszą pokonać inne
grupy, będą lepiej przygotowani
do zaakceptowania
różnorodności. 
Zwrócenie uwagi na te kwestie
zwiększa zrozumienie i akceptację
uczestniczek wobec różnych
typów zachowań, co czyni ich
znacznie bardziej zdolnymi do
współpracy i pracy w zespole.

O PLANIE LEKCJI
Czas trwania – około 30-45 minut, w zależności od wielkości grupy

Materiały – Będziesz potrzebować taśmy lub liny, aby stworzyć na podłodze
krąg na tyle duży, aby zmieściły się w nim wszystkie uczestniczki.



Każda osoba z grupy wskazuje na konkretny aspekt zajęć lub projektów, w
których brała udział (na przykład: mówienie o sobie, uczenie się nowych
umiejętności, uprawianie nowego sportu, występowanie przed innymi ludźmi).
Osoba z grupy, która ma głos, zaprasza wszystkie uczestniczki do pozostania
wewnątrz koła lub poza nim, w zależności od tego, jak się czują. Każda osoba
ma możliwość podzielenia się swoją opinią za każdym razem, gdy wszystkie
osoby z grupy zajmą miejsce wewnątrz koła lub na poza nim.
Za każdym razem wszyscy z grupy mają okazję zaobserwować co sprawia, że
inne uczestniczki czują się komfortowo lub niekomfortowo i jak, to się różni lub
jest podobne do elementów, które powodują komfort lub dyskomfort u ich
koleżanek.
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