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KONSPEKT LEKCJI

TEMAT: UWAŻAJ! SEKTY

Konspekt poniższej lekcji przeznaczony jest przede wszystkim
dla uczniów III klasy gimnazjum lub dla młodzieży szkółśrednich.

CELE OGÓLNE

- Ukazanie niebezpieczeństw, na które narażona jest młodzież
podczas wakacji ze strony sekt;

- Zwrócenie uwagi na sposoby werbowania;
- Podanie podstawowych metod radzenia sobie z werbownikami;
- Uświadomienie młodzieży, gdzie mogą spotkać przedstawicieli sekt.

METODA

Reklama, dialog, wykład, praca z tekstem, praca w grupach.

POMOCE

Rolka papieru toaletowego, szampondo mycia włosów (bez etykietki)
Buty sportowe, krawat, okulary, nagranie z dwoma fragmentami
reklam telewizyjnych, radiowych lub wycinków prasowych, rzutnik.
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WPROWADZENIE

Na początku omawiamy wraz z młodzieżą rolę reklamy w handlu.
Następnie dzielimy klasę na pięć zespołów, którym zlecamy
zaprojektowanie reklamy jednego z przygotowanych artykułów.
Dobór przedmiotów do zareklamowania jest dowolny.
Określamy czas pracy –10 minut.

ROZWINI ĘCIE

Każda grupa w ciągu 30 sekund (tyle mniej więcej trwają reklamy w
telewizji) przedstawia swój pomysł reklamy - wcześniej można
ustalić, że najlepsza reklama zostanie nagrodzona oceną.

Następnie wyświetlamy za pomocą rzutnikatabelkę (lub rozdajemy
kserokopie),przedstawiającą porównanie reklamy z działalnością
agitacyjną sekt. Podajemy temat lekcji i przechodzimy do omawiania
poszczególnych części tabeli.

W trakcie wyjaśniania poszczególnych części tabelki można
posłużyć się materiałami, które zostały zamieszczone na końcu.
Ważne by młodzież zdała sobie sprawę z faktu działalności sekt,
szczególnie w okresie wakacyjnym oraz zagrożeń z tego
wynikaj ących. Trzeba pamiętać, przedstawiciele wielu sekt nie
wyszukują specjalnie osób, które według nich nadają się do
zwerbowania, ale rozmawiają z wszystkimi, którzy się na to
godzą.



3

PODSUMOWANIE

W końcowej części lekcji należy zauważyć, że ze zjawiskiem
reklamy spotykamy się każdego dnia w różnych miejscach. Podobnie
może być z sektą. Należy więc się dowiedzieć, kto przykładowo
organizuje wakacyjny kurs językowy czy tani wyjazd rekreacyjny.
Sekty podszywają się pod różne instytucje w celu pozyskiwania
nowych adeptów. Znane są przypadki prowadzenia przez niektóre
ruchy religijne kursów językowych – to proponują między innymi
Mormoni. Można spotkać przedstawicieli sekt także podczas zjazdów
młodzieży chrześcijańskiej, a nawet w trakcie pielgrzymek na Jasną
Górę. Niektóre ruchy działają także pod szyldem pomocy
charytatywnej jak np. przedstawiciele Międzynarodowego
TowarzystwaŚwiadomości Kryszny, którzy rozdają darmowe posiłki
podczas wielu imprez.

Nowe ruch religijne z kręgu New Age wykorzystują do głoszenia swej
nauki nawetświątynie katolickie. Wielu duchownych pozwala, aby w
ich kościołach przyjmowali bioenergoterapeuci.

Co młodzież powinna zrobić w momencie spotkania się z
przedstawicielami sekt?

Osoby te powinny skontaktować się z:

- duchownym;
- rodzicami;
- nauczycielem;
- pedagogiem szkolnym;
- przyjacielem.
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MATERIAŁY POMOCNICZE

W trakcie zajęć może pojawić się pytanie w jaki sposób rozpoznać
sektę ?
Oto kilka punktów na które należy zwrócić uwagę:

1. Sekta stanowi elitę ludzkości podczas gdy reszta społeczeństwa
jest chora i pogrążona w grzechu.

2. Na czele sekty stoi przywódca, który ma całkowitą władzę nad
grupą i wszyscy jej członkowie są mu bezwzględnie posłuszni.

3. To,że są krytykowanie przez otoczenie jest dla grupy
potwierdzeniem,że mają rację.

4. Sekta wierzy,że posiada całkowitą prawdę.
5. Grupa kontroluje sposób myślenia, zachowań swoich członków.
6. Nakłania do zerwania więzi z rodziną i znajomymi.
7. Odrzuca racjonalne myślenie.
8. Narzuca swym członkom ostrą dyscyplinę jako drogę do

osiągnięcia zbawienia.
9. Ingeruje wżycie intymne swych członków.
10. Wymaga finansowania swej działalności przez członków grupy.
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REKLAMA AGITACJA SEKTY
Typy reklam
-Pozytywna– ukazuje produkt jako

skuteczny
-Negatywna– ukazuje produkt jako
lepszy od „zwykłych” produktów tego
typu dostępnych na rynku.

Typy reklamy

-Negatywny- Sekta jest przekonana,
że posiada monopol naprawdę,
szczęście i zbawienie. Inne religie są
w błędzie i tylko oni mogą cię
oświecić.

Adresat
To człowiek, który w swej aktualnej
sytuacjiżyciowej potrzebuje właśnie tego
artykułu. Najlepiej by był to ktoś jeszcze nie
zdecydowany, komu reklama pomoże
dokonać właściwego wyboru.

Adresat
Z jednej strony sekty poszukują ludzi
inteligentnych, idealistów, dobrze
sytuowanych finansowo, a z drugiej strony
wyszukują ludzi doświadczanych przez
życie, którym ofiarowuj ą pomoc i poczucie
akceptacji.

Cena
Zawsze jest najtańsza i najatrakcyjniejsza.

Cena
W porównaniu z efektami przystąpienia do
nich cena „nie jest wielka” (ograniczenie, a
nawet zerwanie więzi z rodziną i przyjaciółmi
czy religią).

Promocja
Tylko teraz można nabyć dany artykuł na tak
korzystnych warunkach i po tak atrakcyjnej
cenie. Pośpiesz się!

Promocja
Właśnie teraz jest idealna okazja
byś mógł nawiązać kontakt z
sektą, wystarczy tylko chcieć.
Pospiesz się!

Łatwość nabycia
Artykuł jest dostępny w każdym sklepie, bez
recepty lub wysyłkowo z dostawą do domu.

Łatwość nabycia
Sekta oferuje ci wszystkie konieczne pomoce
i środki, wystarczy tylko utrzymywać kontakt.

Skuteczność
Nawet jeśli ta sama firma wypuściła na rynek
podobny produkt, to nowy i tak jest o niebo
lepszy. Bardzo łatwo osiągniemy upragniony
cel lub odczujemy natychmiast skutki
działania nowego produktu.

Skuteczność
Sekta zna odpowiedzi na najbardziej drażliwe
pytania i pragnienia człowieka. Mimo,że jest
tak wiele religii, tylko oni są wybrani i jeśli
do nich dołączysz, twojeżycie nabierze
prawdziwego sensu.

Osoba reklamująca
To najczęściej ktoś młody, uśmiechnięty,
człowiek sukcesu, kto wyróżnia się z
anonimowego tłumu. Czasami jest to ktoś, kto
wcześniej był taki jak ty, ale po zakupie
artykułu jegożycie pozytywnie się odmieniło.

Osoba reklamująca
To osoba, która doskonale wie jak
zaimponować swojemu rozmówcy. To ktoś
podobny do ciebie, kto odkrył prawdę w
swoimżyciu i teraz może ci pomóc przejść tę
drogę.

Terminologia
Im więcej nowych słów, niezrozumiałych dla
laika tym produkt jawi się jako lepszy.
Przykładem może być reklama kosmetyków,
czy chemii gospodarczej.

Terminologia
Sekty mają swoją terminologię, która dla osób
z zewnątrz wydaje się natchniona i
tajemnicza. Jeśli ktoś posługuje się tak
trudnym językiem, to musi być to osoba
kompetentna i pewna.
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ŹRÓDŁA POPULARNO ŚCI SEKT

1.Kryzys cywilizacji – w imię poszukiwani wolności i jedności
odrzucają wszelkie systemy filozoficzne i religijne tworząc swój
„uniwersalny”światopogląd.
2. Kryzys Religii i Kościoła – zbytni liberalizm w uprawianiu teologii;
kryzys moralno-etyczny wierzących; coraz większa ignorancja ludzi
wierzących w sprawach religii oraz kryzys instytucji w tym i kościoła.
3.Kryzys rodziny:

- rozwody,
- separacje,
- pogoń za dobrami materialnymi kosztem kontaktów z

najbliższymi.

Sekty natomiast w doskonały sposób wypełniają tę pustkę
ofiaruj ąc wspólnotę, gdzie każdy czuje się potrzebny i kochany,

Opracowała:

Zofia Jurek


