
1. Tytul zadania (do 15.wyrarzdw) 
Szkda bez dyskryminacji - edukacja r6wnoSciowa dla mlodzieQ 

2. Lokalizacja zadania (numer kiaiki, rodzaj wlasnaici i nawe osiedla, do bbrego r@eSSdana a5ialka 
n1o:na sprmdzit. nu mapce &stepnej pr=ez link na stronie www.lo&pVI,ud~~obywateIskinOI 7) 
Caie miasto - szkdy gimnazjalne 

3. Rodzaj zglaszanego zadania: 

x PONADOSIEDLOWE 

U OSIEDLOWE (wpisz ponifej na-wg osiedla) 

(W pnypadku bl-aku, name osiedla uzupelnia Biuro ds. Purl-vcypacji 
Spdennej w Deparlanrencie Komunikacji Spdennej i Zdrowia 

Utqdu Miasla Lodzi) 

4. Krotki opis zadania wraz z jego elementami skladowymi, np. ile iawek, ile i jakich 
drzcw: ma zosfat uwzglgdnione (do 60 wyrazbw) 
Projekt zaklada przeprowadzenie zajqC z edukacji antydyskryminacyjnej dla mlodzieiy i 
nauczycieli w 20 Mdzkich gimnazjach. Szkda w dukej mierze ksztaltuje postawy mtodziety, 
stqd niezbedne jest wprowadzenie do niej zajqC dotyczqcych respektowania praw czlowieka 
oraz przeciwdzialania uprzedzeniom i dyskryminacji ze wzglqdu na @eC, kolor skory, 
niepelnosprawnoSC, orientacjq seksualnq, wyznanie czy status materialny. 
Celem edukacji r6wnoSciowej i antydyskryminacyjnej jest szkola, w kt6rej k&dy moie czuC 
siq bezpiecznie. 

5. Szacunkowe koszty brutto zadania: 

I Skladowe czqSci zadania I Koszty szaeunkowc I 
I Koordynacja zadania i koszty administracyjne I 10000zl/ 

Koszty prowadzenia zaj$ w szkoiach (4 zajqcia x 20 szk64) 20 000 zl 

Szkolenia dla nauczycieli (20 szkoleli dwudniowych) .. , 20 000 zi 

Promocja zadania 5 OOOzl 

Druk i przygotowanie materialow 5 000 zl 



Szkola bez dyskryminacji - edukacja r6wnoiciowa dla mlodziezy 

Edukacja antydyskryminacyjna to Swiadome dzialanie podnoszqce wiedzq, umiejqtnoici i 
wplywajqce na postawy, kt6re ma na celu przeciwdzialanie dyskryminacji i przemocy 
niotywowanej uprzedzeniami oraz wspieranie r6wnoSci i r62norodnoSci. 

Edukacja antydyskryminacyjna: rozwija wiedzq na temat mechanizm6w dyskryminacji i 
wykluczenia. buduje kompetencje przeciwdzialania dyskryminacji, rozwija wiedzq na temat 
grup dyskryminowanych oraz ruch6w emancypacyjnych. wzmacnia grupy i osoby 
dyskryminowane i wykluczone na zasadach wlqczania i upodmiotowienia, stanowi otwarty 
katalog dzialan, opiera siq na osobach rzetelnie i z duzym wyczuciem jq prowadzqcych. 
 rodto to: www.tea.org.pl/pl/SiteContent?item=edukacja~antydyskryminacyjna) 

Szczeg6lowy opis zadania 

Dzialania 
W ramach projektu przeprowadzone zostanq nastqpujqce dzialania 
I . Rekrutacja 
2. Zajqcia dla mlodziezy (4 lekcje w kaidym z 20 gimnazj6w) 
3. Szkolenie dla nauczycieli w kaidej z 20 placbwek 
4. Promocja projektu w mediach/szkolach/na portalach spolecznoSciowych itp. 

Uzasadnienie podjecia dzialan 
W podstawie programowej ksztalcenia dla kaidego etapu edukacji przygotowanej przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej wyrainie wskazuje siq potrzebq podejmowania w szkole 
dzialan przeciwdzialajqcych dyskryminacji - cyt. ,,W rozwoju spolecznyrn bardio wazne jesf 
k.r:\rrl/o~vcinie yostmy obywatelskiej, postawy poszanowanio tradycji i kultury wlasnego 
~~ctr.o(h~, u rakze postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Szkola podejnruje 
o~~))oli~iednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej @skqvminacjiH. Takze zapis odnoinie 
realizacji dzialan antydyskryminacyjnych w wymaganiu 5 Systemu Ewaluacji OSwiaty 
wskazuje na koniecznoSC prowadzenia tego typu edukacji. Apelowala o to t a k e  Minister 
Edukacji Narodowej w liicie do szkdl na dzien 1 wrzeSnia 20 15r. Nauczyciele i nauczycielki. 
jakkolwiek otwarci na tematykq, czqsto nie majq wiedzy i umiejqtnoici potrzebnych do 
real izacj i dzialah r6wnoSciowych. 
A zatem system edukacji formalnej traktuje ten problem bardzo pobieznie. Rzadko 
podnoszone sq wqtki dotyczqce stereotypdw kobiecoSci i mqskoSci i wynikajqcych z nich 
nierownoici w r6znych obszarach iycia spolecznego. Kobiety i mqiczyini, dziewczqta i 
chlopcy, czqsto sq pokazywani i opisywani w tradycyjnych rolach, zwiqzanych ze 
stereotypowo przypisywanymi obu plciom cechami i zachowaniami. Wyrainie pokazuje to 
wydany ostatnio raport ,,Gender w podrqcznikach. Diagnoza w kierunku r6wnoSciowej i 
antydyskryminacyjnej edukacji szkolnej" (Feminoteka, 201 5). 
Trudno jest znalezd. w polskim systemie edukacji treSci dotyczqce grup mniejszoSciowych 
wyr6inianych ze wzglqdu np. orientacjq seksualnq czy wyznanie. 0 homoseksualnoSci mowa 
jest najczqiciej w kontekicie zaburzenia lub choroby, a o muzulmanach i muzulmankach 
mow i siq najczqiciej przy okazj i atakdw terrorystycznych. 
Przy czym, jak pokazuje raport Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej 
..Dyskryminacja w szkole - obecnoiC nieusprawiedliwiona. 0 budowaniu edukacji 



antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce. Raport z badari." (Warszawa 
201 5 ) ,  najgorzej w szkole majq osoby, kt6re sq postrzegane jako osoby homoseksualne illub 
biedne. 
Te treici powodujq zakrzywiony obraz rzeczywistoSci, dajqc przekazy uproszczone. 
wzmacniajqce stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacjq. Edukacja r6wnoSciowa ma takim 
postawom zapobiegak, ma by6 Swiadomq odpowiedziq na potrzeby r6inorodnego 
spoleczetistwa. Ma za zadanie przekazywak wiedzq dot. mechanizmbw tworzenia siq 
dyskryminacji, a jednoczeinie budowak kompetencje dzialania na rzecz wlqczania grup 
wykluczanych w S c i e  spoleczne na ka2dym jego poziomie. Warto dodaC, i e  nie tylko wSr6d 
dzieci i mlodziedy, ale takde kadry pedagogicznej znajdujq siq osoby nalekqce do mniejszoici. 
kt6re doSwiadczajq przemocy i dyskryminacji ze wzglqdu na cechy swojej tobsamoici. 

Program zajqC. i prowadzenie 
Zajecia dla uczni6w i uczennic oraz szkolenia dla nauczycieli bedq odbywaly siq w formach 
dyskusyjno-warsztatowych, w wiqkszoSci wykorzystujqcych aktywne metody uczenia siq. 
Proces edukacyjny odbywaC siq bqdzie na plaszczyznach budowania wiedzy, rozwoju 
umiejqtnoSci i ksztaftowania postaw. 
W ramach cyklu w ka2dej szkole odbywaC siq bed? 4 godziny zajeC dla ucznidw oraz jedno 
dwudniowe szkolenie dla nauczycieli, kt6re poruszaC bqdq nastqpujqce zagadnienia: 
- rozumienie mechanizm6w tworzenia siq stereotyp6wY uprzedzen i dyskryminacji i ich 
konsekwencj i, 
- umiejqtnoSC rozpoznawania sytuacji prowadzqcych do dyskryminacji oraz reagowania na 
nie, 
- analiza wtasnych postaw wobec przejaw6w uprzedzeti, 
- wypracowanie sposob6w konstruktywnego reagowania na nierdwne traktowanie w 
przestrzeni szkdy, 
- wypracowanie dzialari majqcych na celu promowanie postaw rownoiciowych na terenie 
szkoly . 
Zajecia prowadzone bqdq przez ekspert6w/ekspertki od edukacji antydyskryminacyjnej. 

Rekrutacja i uczestnictwo 
Do udzialu w programie, we wsp6ipracy z Wydzialem Edukacji UMt, zostanq zaproszone 
wszystkie Iodzkie gimnazja. 20 gimnazj6w, kt6re zgloszq wolq udzialu w programie zostanq 
zakwalifikowane do udzialu w projekcie. 
Informacje o zajqciach bqdq promowane w plac6wkach, kt6re zglosily siq do programu. w 
lokalnych mediach i w Internecie. Zajqcia z edukacji antydyskryminacyjnej bqdq 
dobrowolne, a o udziale mlodzieky w programie decydowak bqdq rodzice. 


