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The Democracy Cake 
Przepis na demokrację 



GRA „PRZEPIS NA DEMOKRACJĘ” 

• Twórca gry – norweska organizacja pozarządowa „Rafto” 
• Projekt „Democracy Cake – Promoting Youth 

Engagement Through Innovative Educational Tools” 
wspierany przez Ambasadę USA – tłumaczenie PL i UA 

• Polska: Fundacja Edukacja dla Demokracji 
• Ukraina: Stowarzyszenie „Inicjatywy Obywatelskie 

Ukrainy” 
• 550 egzemplarzy dla szkół polskich i ukraińskich 



ZASADY GRY „PRZEPIS NA 
DEMOKRACJĘ” 

• W „Przepis na demokrację” może zagrać każdy – 
wystarczy chęć do gry. Od tej zasady nie ma 
wyjątków! 

• „Przepis na demokrację” to gra edukacyjna, w której 
nie ma z góry określonych „jedynych prawidłowych” 
odpowiedzi. 

• Celem „Przepisu na demokrację” jest zbudowanie 
demokratycznego społeczeństwa. 





Krok 1 
Budowanie państwa 



KROK 1: BUDOWANIE PAŃSTWA (10’) 

• Ułóż składniki w 
kolejności 
chronologicznej. 

• Zastanówcie się jakie 
kolejne kroki należy 
podjąć w celu 
stworzenia państwa od 
podstaw? 



Krok 2 
Tworzenie tożsamości 

narodowej 



KROK 2: TWORZENIE TOŻSAMOŚCI 
NARODOWEJ (5-10’) 

• Nadaj swojemu 
państwu nazwę i 
narysuj flagę, która 
będzie symbolizować 
jego tożsamość. 



Krok 3 
Tworzenie demokracji 



KROK 3:  TWORZENIE DEMOKRACJI (20’) 

• Stwórz demokrację 
dzięki sześciu 
składnikom, które 
ułożysz w kolejności 
chronologicznej. 

• Przedyskutuj i wyjaśnij 
swoje odpowiedzi. 



Krok 4 
Złe składniki i ratowanie 

przepisu 



KROK 4:  ZŁE SKŁADNIKI I RATOWANIE 
PRZEPISU (5’) 

• Obroń demokrację: 
możesz wybrać jeden 
nowy składnik albo 
wyjaśnić w jaki sposób 
zmierzyć się z 
problemem dzięki tym 
składnikom, które już 
masz. 



Krok 5 
Kontynuacja dyskusji 



KROK 5: KONTYNUACJA DYSKUSJI 

• Które z tych składników są obecne w 
naszym społeczeństwie? 

• Czy czegoś nam brakuje? Czego? 
• Czy w naszym społeczeństwie obecne są 

jakieś złe składniki? Które? 
• Jakie są wady i zalety naszej demokracji? 

 



„W rzeczywistości 
stwierdzić trzeba, że 

demokracja jest najgorszą 
formą rządu, jeśli nie 

liczyć wszystkich innych 
form, których próbowano 

od czasu do czasu”  
 

Winston Churchill, 
11 listopada 1947 
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