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WSTĘP

Mówiąc o pokoju lub jego braku często skupiamy się na konfliktach zbrojnych i polityce
międzynarodowej. Tak wąska definicja może prowadzić do poczucia (moim zdaniem
fałszywego), że obywatele i obywatelki, zwłaszcza ci młodzi, nie mają zbyt wielu możliwości
działania na rzecz pokoju. Warto pomyśleć więc o tym zagadnieniu nieco szerzej, zaczynając
od znaczenia pokoju w naszym codziennym życiu – relacjach z innymi, sposobie rozwiązywania
konfliktów i dyskutowania o różnych punktach widzenia, umiejętności współpracy
i wypracowywania wspólnych rozwiązań dla problemów, naszego stosunku do „Innego”.
Dobrą okazją do dyskusji może być dla Was tegoroczny Tydzień Edukacji Globalnej, który
odbędzie się w listopadzie pod hasłem „Razem dla Pokoju” oraz nasza nowa akcja „Zróbmy
Pokój”. Porozmawiajcie z uczniami i uczennicami o tym, czym jest dla Was pokój i jakie może
mieć znaczenie dla rozwoju człowieka oraz społeczeństw. Przejdźcie także od słów do czynów
i wspólnie zorganizujcie w swojej szkole pokojowe zawody sportowe!
Dlaczego właśnie zawody? Sport, zwłaszcza dyscypliny drużynowe, może okazać się świetnym
pretekstem do nauki wspólnego wypracowywania reguł gry, postępowania fair play oraz
promowania współpracy i doceniania różnych pomysłów na wzmocnienie zespołu. Atmosfera
dobrej zabawy sprzyja też zacieśnianiu więzi i budowania dobrych relacji między uczestnikami
i uczestniczkami wydarzenia. W naszym krótkim poradniku znajdziecie wskazówki dotyczące
organizacji zawodów i pomysły na przekucie sportowych emocji w prawdziwą lekcję porozumienia
między ludźmi. To porozumienie może okazać się ważną cegiełką, dzięki której wspólnie Zrobimy
Pokój. W naszym najbliższym otoczeniu i na całym świecie.
Powodzenia!

REGUŁY GRY

Formuła Pokojowych Zawodów Sportowych, którą chcemy Wam zaproponować różni się trochę
od klasycznych turniejów organizowanych w szkołach. Tym razem nie chcemy skupiać się
na duchu rywalizacji, dużo ważniejsze będą same przygotowania oraz to, co będzie dziać się
przy okazji rozgrywek.
Wybór dyscypliny
Nie narzucamy Wam konkretnej dyscypliny sportu, wokół której powinien odbyć się wasz turniej.
Wybierzcie grę zespołową, która będzie cieszyć się największym zainteresowaniem wśród
uczniów i uczennic Waszej szkoły. Możecie sprawdzić to np. za pomocą ankiety
przeprowadzonej w klasach. My proponujemy Wam organizację mini mistrzostw świata w piłce
nożnej. Możecie jednak wybrać inną dyscyplinę, taką jak siatkówka czy koszykówka. A może
młodzi wymyślą własną zabawę? Ważne, żeby wymagała ona od uczestników i uczestniczek gry
zespołowej i współpracy wszystkich członków i członkiń drużyny.
Drużyny
Im bardziej różnorodne tym lepiej! W czasie większości turniejów mecze chłopców i dziewcząt
organizowane są osobno. My zachęcamy Was do formowania mieszanych drużyn. Ważne jest
to, by członkowie i członkinie zespołu dbali o siebie nawzajem, motywowali się i współdziałali.
Każdej drużynie powinien zostać przydzielony kraj globalnego Południa, który drużyna będzie
reprezentować (możecie zrobić to za pomocą losowania). Jej zadaniem będzie zebranie jak
największej liczby informacji i ciekawostek o kraju. Zachęćcie młodych do przygotowania
specjalnych koszulek, które będą ich odróżniać od innych zespołów, poszukania piosenek
popularnych w danym kraju, które mogłyby stać się melodią zagrzewającą ich do gry. Ustalcie,
w jaki sposób drużyny mogą wymieniać się informacjami o swoich krajach w czasie, kiedy nie
będą akurat rozgrywały meczu w turnieju. Może nagrodzicie najciekawszy sposób prezentacji
kraju dodatkowymi punktami?
Ustalanie zasad
Zapomnijcie o zasadach, które znacie ze sportów zawodowych, zachęćcie uczniów i uczennice,
by przy Waszym wsparciu sami ustalili reguły, których będą się trzymać. Możecie zmieniać
absolutnie wszystko – warunki zwycięstwa, sposób rozwiązywania sytuacji konfliktowych (takich
jak faule czy wyjście piłki na aut), przebieg gry. Ważne jest to, żebyście znaleźli sposób
na wspólne wypracowanie tych zasad i włączyli w proces ich ustalania zawodników
i zawodniczki

wszystkich drużyn. Zadbajcie o to, aby każdy i każda mógł wyrazić swoje zdanie i zadbać
o swoje potrzeby. To może nie być szybki i łatwy proces, ale warto poświęcić na to czas,
by nauczyć się dążyć do konsensusu i uwzględniania różnych punktów widzenia.
INSPIRACJĄ DO WYJŚCI A POZA STANDARDOWE ZASADY GRY MOGĄ BYĆ DLA WAS
DZIAŁANIA KENIJSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWE J MATHARE YOUTH SPORT ASSOCIATION
(MYSA), KTÓRA ORGANI ZUJE MŁODZIEŻOWE LIGI PIŁKARSKIE. W TYCH ZAWODACH
O ZWYCIĘSTWIE DRUŻYNY DECYDUJĄ NIE TYLKO PUNKTY ZDOBYTE NA BOISKU, ALE
RÓWNIEŻ TE, KTÓRE MŁODZI PIŁKARZE OTRZYMUJĄ ZA PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ
SWOJEJ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W CZASIE WOLNYM ORAZ ZAANGAŻOWANIE W SWÓJ
ROZWÓJ. W EFEKCIE MŁ ODZI NIE TYLKO ODNOS ZĄ WSPANIAŁE SUKCESY SPORTOWE
(WIELU ZAWODOWYCH PI ŁKARZY W KENII ZACZYNAŁO WŁAŚNIE W LIDZE
ORGANIZOWANEJ PRZEZ MYSA), ALE TAKŻE ROB IĄ COŚ DOBREGO DLA SIEBIE I INNYCH.

Organizacja wydarzenia
 Ustalcie terminarz rozgrywek oraz sposób prezentacji krajów.
 Zarezerwujcie salę gimnastyczną lub boisko szkolne i zadbajcie o opiekę innych
nauczycieli i nauczycielek. O wsparcie możecie poprosić również rodziców.
 Przekażcie drużynom instrukcje dotyczące zawodów i przydzielania krajów oraz
zorganizujcie spotkanie, na którym ustalicie zasady gry.
 Zadbajcie o promocję wydarzenia, warto by zawody odbywały się przy wsparciu licznej
publiczności, która będzie zagrzewać drużyny do gry i uczestniczyć w prezentacjach
reprezentowanych przez nie krajów.
 Przygotujcie dekoracje i drobne upominki dla drużyn – mogą to być symboliczne dyplomy,
które zaprojektują Wasi uczniowie i uczennice albo drobne nagrody ufundowane
np. przez radę rodziców czy lokalną firmę.
 Poproście kogoś o robienie zdjęć lub nakręcenie filmu w czasie zawodów, napiszcie
również relację podsumowującą całą inicjatywę. Możecie również o swojej akcji
powiadomić media. Przygotujcie dla nich pakiet informacyjny zawierający najważniejsze
szczegóły oraz materiały promocyjne.
 Podsumujcie inicjatywę. Poproście o opinie uczestników i uczestniczki, a także wybrane
osoby z publiczności. Przeprowadźcie także ewaluację z młodzieżą, która wspólnie
z Wami organizowała wydarzenie.

WŁĄCZCIE DO DZIAŁANIA INNYCH

Pomyślcie o zaproszeniu drużyn z innych szkół. Może zorganizujecie turniej zespołów z całej
gminy? To może być świetna okazja do poznania nowych osób oraz promowania wartości

współpracy i gry fair play w jeszcze szerszym gronie osób. W takiej sytuacji warto poprosić
o wsparcie i patronat lokalne władze, media i firmy. Może gościnny udział w zawodach wzięliby
zawodnicy i zawodniczki profesjonalnych drużyn sportowych z waszej okolicy? Każdy pomysł
na urozmaicenie wydarzenia jest warty uwagi. Pamiętajcie jednak, żeby wśród atrakcji nie zgubić
głównego przekazu – gry na rzecz pokoju i lepszego poznania krajów globalnego Południa.

POŁĄCZCIE ZAWODY ZE ZBIÓRKĄ PIENIĘDZY

Zorganizujcie w czasie wydarzenia zbiórkę pieniędzy na cel ogłoszony w ramach akcji „Zróbmy
Pokój” – zebrane fundusze przeznaczymy na budowę biblioteczki dla dzieci w Sudanie
Południowym, w której najmłodsi będą mogli spędzać bezpiecznie czas i brać udział
w różnorodnych zajęciach. Skorzystajcie z naszych materiałów do akcji, scenariuszy zajęć i zdjęć.
Dzięki nim dowiecie się więcej o sytuacji mieszkańców i mieszkanek tego kraju oraz
o skutkach toczącego się tam konfliktu. W organizacji zbiórki pomoże wam nasz krótki poradnik
„Zbierać każdy może”.
DO PRZEPROWADZENIA ZBIÓRKI NA TERENIE SZKOŁY WYSTARCZY WAM
ZGODA DYREKCJI. JEŚLI JEDNAK CHCECIE ZBIERAĆ PIENIĄDZE W CZASIE
OTWARTEGO WYDARZENIA NA TERENIE WASZEJ MIEJSCOWOŚCI, MUSICIE
DOPEŁNIĆ KILKU FORMALNOŚCI – WSZELKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE NA TEN
TEMAT ZNAJDZIECIE TUTAJ.
Zebrane środki przelejcie na konto PAH: 88-1060-0076-0000-3310-0017-6063. Pamiętajcie
o wpisaniu w tytule przelewu "Zróbmy Pokój/Sudan Południowy" oraz podaniu nazwy i adresu
szkoły.

WYŚLIJCIE NAM RAPORT Z REALIZACJI AKCJI

Pochwalcie się swoimi sukcesami i wypełnijcie raport z realizacji akcji „Zróbmy Pokój”. Wyślijcie
nam również zdjęcia i filmy na adres: kampanie@pah.org.pl. Na podstawie tych materiałów
będziemy mogli przygotować dla Was podziękowania za udział oraz przyznać specjalne
odznaki potwierdzające wasze zaangażowanie oraz zdobytą wiedzę i umiejętności. Pozwolą
wam one również ubiegać się o tytuł Szkoły, która Niesie Pomoc. Powodzenia!

