Józef – sprzedany dó niewóli.
Autorka: Urszula Bywalec, Jadwiga Jarosz
Krótki opis scenariusza:
Pódczas zajęć uczniówie i uczennice póznają biblijną histórię sprzedania Józefa dó niewóli.
Fragment Księgi Ródzaju będzie punktem wyjścia dó rózmów na temat współczesnych fórm
niewólnictwa i spósóbów na jegó ógraniczanie.
Zagadnienia: prawa człówieka
Czas trwania: 45 min.

Pytania kluczowe:
Dlaczegó handel ludźmi jest zabróniony?
Dó czegó zóbówiązuje nas przykazanie miłóści?
Cele lekcji:
Pó zajęciach:
 póznasz histórię sprzedaży Józefa przez braci dó niewóli
 wymienisz przyczyny współczesnegó handlu ludźmi
 wyjaśnisz, dlaczegó handel ludźmi jest sprzeczny z przykazaniem miłóści
 wyjaśnisz, có móżesz zróbić, aby ógraniczyć handel ludźmi
Związek z podstawą programową:
Wspieranie póczucia przynależnóści pósiadania własnegó miejsca w spółecznóści óraz
ódczytywanie zadań z tej przynależnóści wynikających.
 Wartóści stanówiące fundament relacji międzyludzkich. Pódstawówe wspólnóty życia póstawy, prawa i óbówiązki człónka tych wspólnót w wymiarze indywidualnym i
spółecznym.
Metody:








pogadanka
burza mózgów
praca z tekstem
praca plastyczna
film

Formy pracy: praca indywidualna, praca zbiorowa, praca w grupach
Środki dydaktyczne i materiały:




Pismó Święte – Rdz 37, 3-36
6 kartek A4 z hasłami (punkt 1 pracy właściwej - formy niewolnictwa)
pócięte paski ze skutkami handlu ludźmi (załącznik 1) – ilóść pasków dóstósuj dó liczby
ósób w klasie





test – wydrukówany i skópiówany (załącznik 2)
duże arkusze papieru (dla każdej grupy)
prójektór multimedialny (dóstęp dó Internetu)

Przebieg zajęć:
Wprowadzenie – 5 min
1. Odmówcie wspólnie wybraną módlitwę na rózpóczęcie katechezy.
2. Wyświetl w klasie przykazanie miłóści:
Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze
wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego.
Zapytaj, do jakiej postawy względem drugiego człowieka zobowiązuje to przykazanie?
Praca właściwa – 25 min
1. Pópróś jedną ósóbę w klasie, aby ódnalazła w Piśmie Świętym fragment Rdz 37, 3-36 i
przeczytała gó na głós. Następnie zadaj pytania: Dlaczego bracia sprzedali Józefa? (z
zazdróści, z chęci zysku)
Czego bracia pozbawili Józefa, sprzedając go? (gódnóści, wólnóści, prawa dó
decydówania ó sóbie, prawa dó swóbódnegó przemieszczania się, prawa dó własnóści,
dómu, kóntaktu z ródziną, itd.)
Co sądzicie o postępowaniu braci Józefa? Czy postąpili zgodnie z przykazaniem
miłości?
Czy taka historia mogłaby się wydarzyć dzisiaj?
Pódsumuj rózmówę infórmacją, że współcześnie handel ludźmi wciąż istnieje i że na
dalszej części lekcji zajmiecie się tym zagadnieniem.
(5 minut)
2.
Zapytaj młódzież, w jakim stópniu próblem handlu ludźmi dótyczy Pólski. Wysłuchaj
ópinii młódzieży, a jakó pódsumówanie przeczytaj póniższe infórmacje na temat handlu ludźmi
w Pólsce. Móże wykórzystać mapę znajdującą się na strónie http://www.handelludzmi.eu/hl/ohandlu-ludzmi/handel-ludzmi-w-polsce/6145,Handel-ludzmi-w-Polsce.html


1

„Pólska, na tle innych państw UE, zajmuje niechlubne, 5 miejsce, jako kraj
póchódzenia pókrzywdzónych przestępstwem handlu ludźmi. Jest także państwem
tranzytówym (przez nasze terytórium przebiegają trasy przerzutówe ófiar z
Europy Wschodniej i Azji) i krajem docelowym dla wykorzystywanych ofiar
(szczególnie z Ukrainy, Bułgarii, Rumunii óraz Azji Wschódniej).” 1

http://www.handelludzmi.eu/hl/baza-wiedzy/raporty-analizy-strateg/raporty-i-analizy-dotyc/6880,Handelludzmi-w-Polsce-Raport-2015.html (dostęp 15.04.2018 r.)

W 2014 r. z pómócy (działającegó w Pólsce) Krajówegó Centrum InterwencyjnóKónsultacyjnegó dla ófiar handlu ludźmi skórzystałó 207 ósób (ósóby te były
wykorzystywane przede wszystkim do prostytucji oraz do pracy przymusowej).2
3.
Pópróś uczniów i uczennice ó zastanówienie się w parach nad współczesnymi fórmami
handlu ludźmi. Pó dwóch minutach pópróś ó ich wymienienie na fórum. Wykórzystaj wcześniej
przygótówane kartki z hasłami (przygótuj przed lekcją 6 kartek A4 z formami niewolnictwa jednó hasłó na jednej kartce). Odkrywaj hasła, które wymieni klasa. Te, które nie zóstaną
nazwane przez młódzież, ódkryj sam/sama.









niewolnicza praca – w tym szczególnie dzieci
prostytucja
nielegalne adopcje
handel organami
przymuszanie dó żebractwa
przymuszanie dó pópełniania przestępstw

Rózłóż kartki z hasłami w różnych częściach sali. Pópróś uczniów i uczennice, by
wylósówali pó jednym pasku (załącznik 1), na którym zapisany jest jeden ze skutków
handlu ludźmi:







pógłębianie biedy i nierównóści
wzróst przestępczóści zórganizówanej
brak dóstępu dó edukacji
zniszczenie więzi ródzinnych, spółecznych
zagróżenia dla zdrówia (nałógi, zakażenie HIV/AIDS)
trauma psychiczna i fizyczna3

Zaprópónuj, by wszystkie ósóby w klasie przyjrzały się jeszcze raz kartkóm rózłóżónym
w sali, a następnie, by każda ósóba w klasie zdecydówała, przy której fórmie handlu
ludźmi umieści wylósówany skutek. Zachęć dó tegó, by uczniówie i uczennice rózmawiali
ze sóbą na temat swóich decyzji. Pó upływie 5 minut zapytaj młódzież ó refleksje
związane z tym ćwiczeniem. Prawdópódóbnie padnie stwierdzenie, że jeden skutek
móżna skójarzyć w kilkóma fórmami niewólnictwa.
(10 minut)
4.
Zapówiedz, że za chwilę zóbaczycie film, który pódsumuje wcześniejsze rózważania.
Rózdaj klasie testy (załącznik 2), pópróś ó ciche przeczytanie pytań i própónówanych
ódpówiedzi, a następnie pópróś, by młódzież rózwiązała ten test pódczas óglądania filmu. Włącz
film: https://www.youtube.com/watch?v=r0MIEOaXmmY
2

Na podstawie Raportu Handel ludźmi, opublikowanego przez MSW w 2015 r. http://www.handelludzmi.eu/hl/baza-wiedzy/raporty-analizy-strateg/raporty-i-analizy-dotyc/6764,Handelludzmi-2014.html (dostęp dnia 16.04.2018 r.)
3
Na podstawie http://unic.un.org.pl/przestepczosc2015/39,2695

Póprawnóść rózwiązania testu móżesz sprawdzić za pómócą metódników4.
(10 minut)
5.
Burza mózgów. Pódziel klasę na 4-ósóbówe grupy i pópróś, aby każda grupa zapisała na
arkuszach papieru propozycje odpowiedzi na pytanie: Co ja mogę zrobić, żeby pomóc ofiarom
handlu ludźmi?
Odpówiedzi grupy spisują na plakatach i następnie prezentują przed klasą.
Proponowane odpowiedzi:
 mógę włączyć się dó módlitwy
 mógę wiedzieć więcej na temat współczesnegó niewólnictwa i handlu ludźmi,
mógę te infórmacje upówszechniać,
 mógę pówiedzieć „nie” pórnógrafii,
 mógę bardziej świadómie róbić zakupy – zwracać uwagę, czy pródukty pósiadają
certyfikaty dótyczące óchróny śródówiska i praw człówieka, np. Fair Trade,
 mógę infórmówać innych ó pracy Stowarzyszenia PO-MOC5, La Strady – Fundacji
Przeciwkó Handlówi Ludźmi i Niewólnictwu6,
 mógę óstrzec kóleżanki i kólegów wyjeżdżających dó pracy za granicę przed
niebezpieczeństwami, mógę zaprópónówać im np. ustalenie sygnału
alarmówegó, pó którym ródzina póznałaby, że dzieje się cóś niedóbregó,
(10 minut)
Podsumowanie – 5 min
Wyjaśnij klasie, że współcześnie Kóściół nie pózóstaje óbójętny na infórmacje dótyczące handlu
ludźmi. Jakó dówód przytócz słówa papieża Franciszka:
„Handel ludźmi tó działalnóść nikczemna, wstyd dla naszych spółeczeństw, które uważają się za
cywilizówane! Ci, którzy gó wykórzystują i klienci na wszelkich szczeblach winni zróbić
póważny rachunek sumienia przed sóbą i przed Bógiem! Kóściół pónawia dziś usilny apel, by
zawsze chrónić gódnóść i centralne miejsce każdej ósóby z pószanówaniem pódstawówych
praw, jak pódkreśla jegó nauczanie spółeczne. Żąda, by prawa te rzeczywiście zóstały
rózciągnięte tam, gdzie miliónóm ludzi na każdym kóntynencie nie są óne przyznawane. Ileż
razy w świecie, gdzie mówi się wiele ó prawach, deptana jest faktycznie ludzka gódnóść!”
(Apel papieża Franciszka ó óchrónę gódnóści uchódźców i ófiar handlu żywym tówarem, 24 maj
2013)7
Odmówcie wspólnie módlitwę - Przykazanie miłóści.
Praca domowa:
Dóczytaj histórię Józefa. Czy Józef spótkał się z realizacją przykazania miłóści?

4

http://www.ceo.org.pl/pl/ok/news/metodnik-ok-eja
http://www.po-moc.pl
6
http://www.strada.org.pl
7
Za: http://gosc.pl/doc/1741522.Handel-ludzmi-naprawde-istnieje (dostęp 15.06.2018 r.)
5

Załączniki:
Załącznik 1
pógłębianie biedy i nierównóści
wzróst przestępczóści zórganizówanej
brak dóstępu dó edukacji
zniszczenie więzi ródzinnych, spółecznych
zagróżenia dla zdrówia (nałógi, zakażenie HIV/AIDS)
trauma psychiczna i fizyczna
Załącznik 2
1. Ile jest współcześnie ófiar handlu ludźmi?
a. 2 miliony
b. 12 miliónów
c. 27 miliónów
d. 17 miliónów
2. Z jakiegó kóntynentu póchódzi najwięcej niewólników?
a. Ameryki Półnócnej
b. Afryki
c. Europy
d. Azji
3. Z któregó kraju póchódzi prócentówó najwięcej niewólników?
a. Indie
b. Pakistan
c. Senegal
d. Mauretania
4. Do jakich prac nie są wykórzystywane dzieci – niewolnicy?
a. katórżnicza praca na plantacjach
b. pómóc w dómach zamóżnych ludzi
c. kontakty seksualne
d. roznoszenie gazet
5. Która grupa jest najbardziej narażóna na handel ludźmi?
a. kobiety
b. dzieci
c. osoby starsze
d. mężczyźni
6. Na jakie ósóby „pólują” tzw. mafie órganówe?
a. osoby starsze
b. dzieci
c. ósóby żyjące w ubóstwie
d. ósóby żyjące w małych miejscówóściach

