SZKOŁA PRZYJAZNA PRAWOM CZŁOWIEKA

I.


Na czym polega projekt „Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka”?
Celem projektu jest zapobieganie prześladowaniom, dyskryminacji i przemocy w szkołach
poprzez edukację prawno-człowieczą. Rezultatem projektu będzie trwała wspólnota szkolna,
w której każdy członek/ członkini, będzie znał, przestrzegał i monitorował prawa człowieka;



Projekt zakłada pracę i zaangażowanie całej społeczności szkolnej: uczniów/uczennic,
nauczycieli/nauczycielek, pracowników/pracowniczek oraz rodziców na rzecz poprawy
sytuacji praw człowieka – głównie w kontekście jednego z najpoważniejszych i najbardziej
palących problemów współczesnej polskiej szkoły, tj. przemocy (np. dyskryminacja,
zastraszanie).



Projekt potrwa 24 miesiące i jest projektem międzynarodowym, obejmie swoim zasięgiem
wybrane szkoły z Polski, Włoch, Portugalii i Irlandii.

Z Polski do projektu

zakwalifikowanych zostanie pięć wyróżnionych szkół.
II.


Co zyska Twoja szkoła biorąc udział w projekcie?
Udział w projekcie zintegruje wszystkie grupy przynależące do wspólnoty szkolnej
i pozwoli na zbudowanie środowiska, którego spoiwem będą wartości wynikające z praw
człowieka;



W trakcie trwania projektu w Twojej szkole odbędzie się szereg szkoleń i warsztatów,
prowadzonych przy wsparciu aktywistów i aktywistek Amnesty International, które pozwolą
na poszerzenie wiedzy o prawach człowieka i pozytywną zmianę postaw wszystkich członków
wspólnoty szkoły. Pomogą także w zgromadzeniu informacji na temat dobrych lub złych
praktyk przestrzegania praw człowieka. Następnie, na podstawie zebranej wiedzy,
uczestnicy/czki stworzą strategię działania dla całej społeczności szkolnej - uczniów,
nauczycieli, rodziców, pracowników, której zadaniem będzie

rozwiązanie problemu

dyskryminacji oraz przemocy na gruncie lokalnym. Działania uwzględnione w strategii
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obejmą elementy ze wszystkich sfer życia szkoły, takie jak dokumenty,
demokrację uczniowską, relacje między uczniami, nauczycielami a
uczniami, rodzicami, działalność pozalekcyjną;


Twoja szkoła otrzyma przez cały czas trwania projektu merytoryczne
wsparcie ze strony Amnesty International; ze szkołą będzie pracowała
ekspertka z Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjnych i
Społecznych

oraz

aktywiści/aktywistki

facylitatorzy/facylitatorki

Amnesty International;


Przedstawiciele/ki Twojej szkoły wezmą udział w międzynarodowym obozie we Włoszech,
podczas którego będą mieli okazję wymienić doświadczenia z innymi uczestnikami i
uczestniczkami projektu ze wszystkich krajów partycypujących;



Uczestnicy/czki projektu w Twojej szkole stworzą dokument, Kartę Zachowań w Szkole
Przyjaznej Prawom Człowieka, który będzie służył, jako narzędzie do monitorowania praw
człowieka wśród społeczności szkolnej;



Twoja szkoła uzyska tytuł Szkoły Przyjaznej Prawom Człowieka i tym samym stanie się
częścią międzynarodowej sieci szkół o tym tytule;



Amnesty International zapewni Twojej szkole wsparcie finansowe na materiały szkoleniowe,
organizacje eventów, spotkań i warsztatów związanych z działaniami w ramach projektu;
Jakie działania planowane są w ramach projektu?

III.


Badanie wstępne; zdobywanie informacji na temat „temperatury praw człowieka”
w
z

szkole,

utworzenie

uczniów/uczennic,

grup

roboczych

zaangażowanych

nauczycieli/nauczycielek,

rodziców

pracowników/pracowniczek placówki szkolnej;
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Szkolenie dla nauczycieli w 5 wybranych szkołach w Polsce;

w

projekt,
oraz

złożonych
pozostałych



Warsztaty

dla

uczniów

z

aktywistami/aktywistkami

Amnesty

International;


Stworzenie strategii poprawy sytuacji praw człowieka w każdej ze
szkół, zaplanowanie działań lokalnych w szkołach;



Prezentacja planu naprawy całej społeczności szkolnej;



6-dniowy międzynarodowy obóz we Włoszech, w którym weźmie udział dwóch uczniów
i jeden nauczyciel z każdej z 17 szkół projektu z: Polski, Włoch, Irlandii i Portugalii. Podczas
obozu zostaną opracowane materiały szkoleniowe do podejmowania wspólnych akcji.
Powstanie także międzynarodowa sieć młodzieży służąca stałej wymianie doświadczeń;



Lokalne działania akcyjne prowadzone przez szkolne społeczności;



Opracowanie Karty Zachowań w Szkole Przyjaznej Prawom Człowieka, która zawierać
będzie system monitoringu zachowań dyskryminujących i związanych z przemocą w szkole;



Prezentacja

i demokratyczne przyjęcie Karty Zachowań w Szkole Przyjaznej Prawom

Człowieka przez całą społeczność szkolną.

Zespół projektu:
Anna Kulikowska: anna.kulikowska@amnesty.org.pl
Karolina Kochanowska: karolina.kochanowska@amnesty.org.pl
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