Klaus Waiditschka
OPIS METODY
Tytuł: Cztery narożniki
Cel(e): ukazanie realiów społecznych występujących w grupie
Liczba uczestników: dowolna
Materiały: brak
Opis (przebieg metody):
Moderator/ka odczytuje stwierdzenia i związane z nimi konkretne odpowiedzi, a te z kolei przypisuje
się do czterech narożników pomieszczenia; uczestniczki i uczestnicy są proszeni o zajęcie miejsca
w jednym z narożników odpowiednio do wypowiedzi, z którą się identyfikują, mogą też stanąć
pomiędzy narożnikami albo – jeżeli nie są w stanie zgodzić się (w pełni) z żadną z odpowiedzi – w ogóle
na środku sali. Można też poprosić uczestniczki i uczestników o uzasadnienie dokonanego wyboru (to
jednak tylko na zasadzie dobrowolności). Na koniec warto omówić z grupą wnioski
i obserwacje płynące z ćwiczenia, np. dotyczące różnic czy podobieństw w udzielanych odpowiedziach
oraz pogłębić wybrane zagadnienia.
Pomoce metodyczne:
Poniższa lista stwierdzeń z przypisanymi do nich odpowiedziami:
Wierzę w Boga / wyższą Istotę: a) nie, w ogóle nie wierzę, b) czasami, c) tak, nie mam wątpliwości,
d) nie jestem pewny/a
Świątynia / kościół to dla mnie: a) miejsce, gdzie odbywają się msze i rytuały religijne, b) muzeum
lub historyczny budynek, c) miejsce medytacji i osobistego spotkania z Bogiem, d) coś zupełnie innego
Wychowałem/am się jako: a) chrześcijanin/chrześcijanka,
c) żyd/żydówka, d) buddysta/buddystka e)zupełnie inaczej

b)

muzułmanin/muzułmanka,

Modlę się: a) wspólnie z innymi, b) w ogóle się nie modlę, c) tylko w samotności, d) tylko wtedy, gdy
ogarnia mnie rozpacz
Religia wpływa na moje codzienne życie: a) w bardzo dużym stopniu, b) trochę, c) w ogóle nie wpływa,
d) tylko w chwili osobistego kryzysu
Moja religia powinna być rozpoznawalna poprzez: a) symbole religijne i/lub ubiór, b) śpiew i modlitwę
w przestrzeni publicznej, c) przestrzeganie tradycji i zasad religijnych, d) w ogóle nie powinna być
rozpoznawalna, ponieważ jest sprawą prywatną
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