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Projekty antydyskryminacyjne w poznańskich szkołach 

Skąd idea zajęć antydyskryminacyjnych w poznańskich szkołach? 

Inicjatywa wprowadzenia do poznańskich szkół zajęć  

antydyskryminacyjnych pojawiła się w programie działań Pełnomocniczki 

Prezydenta Miasta Poznania ds. przecidwdziałania wykluczeniom. 

Współpraca w tym obszarze doprowadziła do opracowania w Wydziale 

Oświaty Regulaminu konkursu na zajęcia dodatkowe dla szkół 

podstawowych oraz ponadgimnazjalnych w zakresie przecidwdziałania 

dyskryminacji.  

Pierwsza edycja konkursu odbyła się w styczniu 2018 r. i wzięło w niej 

udział 37 szkół.  



Projekty antydyskryminacyjne w poznańskich szkołach 

W grudniu 2018 r. zakończyła się druga edycja konkursu, w której wzięło 

udział 47 szkół, w tym: 

 33 szkoły podstawowe, 

 11 liceów ogólnokształcących, 

 3 technika. 

Przeznaczono na ten cel łącznie 59 220 zł.   

Obecnie w 59 szkołach realizowana jest trzecia edycja konkursu (38 szkół 

podstawowych, 14 liceów ogólnokształcących, 6 techników, 1 szkoła 

branżowa). 

Przeznaczono na realizację tego zadania od II do VI 2019 r. łączną kwotę 

69 727 zł.  



Projekty antydyskryminacyjne w poznańskich szkołach 

Warto podkreślić, że autorami programów są nauczyciele szkół, którzy 

mogą przy realizacji projektu współpracować z instytucjami zewnętrznymi 

wspierającymi szkołę w podejmowaniu działań przeciwdziałających 

dyskryminacji.  

Tematy zajęć wskazują, że edukacja antydyskryminacyjna w szkołach 

skupia się na konkretnej rzeczywistości uczniów w szkole,                            

odwołuje się do współczesnego kontekstu problemów dyskryminacji i do                 

podejmowania działań, których celem jest zmniejszenie ryzyka możliwości 

wystąpienia dyskryminacji w danej szkole w przyszłości.  

Głównymi założeniami większości programów jest przełamywanie 

stereotypów i uprzedzeń oraz budowanie postaw szacunku i tolerancji.  



Projekty antydyskryminacyjne w poznańskich szkołach 

Edukacja antydyskryminacyjna, którą realizują poznańskie szkoły skupia się 

przede wszystkim na: 

1.wiedzy: uczeń wie/poznaje mechanizmy dyskryminacji, jej konsekwencje, 

zdobywa wiedzę na temat grup dyskryminowanych i ruchów emancypacyjnych, 

uczy się o prawach człowieka, 

2. umiejętnościach: uczeń wie/ uczy się jak przeciwdziałać dyskryminacji, jak 

skutecznie reagować na zachowania dyskrymiancyjne, rozwija/ poznaje 

umiejętności wzmacniania osób/grup dyskryminowanych, 

3. postawach: uczeń kształtuje postawę równościową uznającą godność, 

wolność i równość wszystkich osób, kształtowana jest świadomość  własnych 

uprzedzeń i stereotypów, rozwija odwagę cywilną (reagowanie na nawet 

najmniejsze formy przemocy  i wykluczenia).  

  

 



Projekty antydyskryminacyjne w poznańskich szkołach 

Oprócz organizacji konkursu na zajęcia dodatkowe z zakresu edukacji 

antydyskryminacyjnej Miasto Poznań podejmuje także inne inicjatywy w 

szkołach samorządowych.  

1. Przekazanie do szkół materiałów pomocniczych „Edukacja 

antydyskryminacyjna w szkole- pomocnik dydaktyczny”, 

3. Organizacja 3 cyklów warsztatów dla nauczycieli realizujących zajęcia 

antydyskryminacyjne.  

 

 

 




