
Ocean Różnorodności -
oferta warsztatu antydyskryminacyjnego

dla Uczniów i Uczennic

Bazując na wieloletnich doświadczeniach pracy z młodzieżą, głównie w obszarach przeciw-
działania wykluczeniu społecznemu oraz wyrównywania szans edukacyjnych, dostrzegamy
silną potrzebę rozmawiania na temat szeroko rozumianej różnorodności społecznej i towa-
rzyszącym jej  często  zachowaniom nierównościowym. Wedle  standardów  rozporządzenia
Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. wszystkie szkoły i inne placówki
systemu oświaty zobowiązane są do prowadzenia „działań antydyskryminacyjnych skierowa-
nych do całej społeczności szkolnej”. O potrzebie tej przypomina także zeszłoroczny raport 
Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej pt. „Dyskryminacja w szkole – obecność nie-
usprawiedliwiona”, wyraźnie sygnalizujący konieczność włączenia edukacji antydyskrymina-
cyjnej jako jednego z kluczowych elementów edukacji obywatelskiej do systemu edukacji  
formalnej w Polsce. 

Wychodząc naprzeciw potrzebie rozszerzania i promowania działań podnoszących świado-
mość w obszarze powstawania i funkcjonowania mechanizmów wykluczenia i dyskryminacji
oraz kształtowania wrażliwości społecznej, proponujemy cykl warsztatów w ww. tematyce,
adresowanych do młodzieży szkolnej. 

Dla kogo? 

- uczniowie i uczennice klas podstawowych 4-6;
- uczniowie i uczennice gimnazjum;
- uczniowie i uczennice szkół ponadgimnazjalnych.

Formuła i treści wprowadzane na warsztatach ulegają
modyfikacjom w zależności od wieku, dotychczasowych
doświadczeń z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej i
zdiagnozowanej przez nas wcześniej gotowości uczest-
ników i uczestniczek do warsztatów.
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Co proponujemy?

 warsztaty interaktywne w oparciu o uczenie się przez doświadczenie (Cykl Kolba)    
oraz zasadę dobrowolności, odpowiedzialności za własny proces uczenia się;

 praca grupowa (małe zespoły, cała grupa/klasa), praca indywidualna; 
 refleksja, burza mózgów, dyskusje, omówienia;
 dzielenie się doświadczeniami;
 narzędzia multimedialne (filmy, fotografia), artystyczne środki wyrazu 

(drama, plastyka, muzyka).

Korzyści z udziału w warsztacie

-   nabycie wiedzy dotyczącej mechanizmów dyskryminacji;
-   zwiększenie poziomu empatii i wrażliwości społecznej uczestników;
-  nabycie  umiejętność  identyfikacji  sytuacji  dyskryminacji  w  najbliższym  otoczeniu
(klasie,  szkole)  i  poznanie  możliwości  adekwatnego  reagowania  świadka/świadkini;
- stworzenie planu działania jak przeciwdziałać zidentyfikowanym sytuacjom dyskryminacji  
 w  szkole  lub  małych  inicjatyw  dla  społeczności  szkolnej  dot.  różnorodności.  
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Warianty warsztatów

Prezentujemy III-stopniowy program warsztatów, realizowanych metodą krok po kroku. 
Każda kolejna oferta jest rozszerzeniem wiadomości prezentowanych we wcześniejszej 
ofercie.

Wariant I  - 1 spotkanie 4 godziny dydaktyczne

Wariant II - 2 spotkania po 3 godziny dydaktyczne (w odstępie maksymalnie co 2 tygodnie)

Wariant III  - 3 spotkania po 3 godziny dydaktyczne (w odstępie maksymalnie co 2 tygodnie)

Indywidualne podejście 

W celu doprecyzowania zakresu treści warsztatów proponujemy spotkanie z dyrekcją/
wychowawcą klasy/pedagogiem/psychologiem. 
Pozwoli to dostosować ofertę do potrzeb i oczekiwań konkretnej klasy/szkoły.

Prowadzenie:

- w grupie do 14 osób - jedna trenerka z obszaru edukacji międzykulturowej 
i antydyskryminacyjnej
- w grupie 15 osób i więcej - dwie trenerki z obszaru edukacji międzykulturowej 
i antydyskryminacyjnej

Koszt realizacji warsztatów:
Zależny od ilości zamówionych modułów, ilości osób prowadzących.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Maria Lebioda   -   lebioda.maria@gmail.com
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