Działania Antydyskryminacyjne realizowane
w Zespole Szkół w Ryńsku
w roku szkolnym 2015/2016, 2016/2017

CELE PROJEKTU :
Promocja wiedzy na temat przyczyn i przejawów dyskryminacji
− Szerzenie idei tolerancji, równości i szacunku
− Wzmacnianie postaw obywatelskich i odwagi cywilnej w występowaniu przeciwko aktom
dyskryminacji i przemocy

ZADANIA :
− wdrażanie problematyki antydyskryminacyjnej do działań edukacyjnych szkoły

SPOSOBY REALIZACJI:
− pogadanki z wychowawcą;
− współpraca z instytucjami i organizacjami (Caritas);
− udział w konkursach , gazetki szkolne promujących zasady równości i tolerancji;
− projekty edukacyjne.

PLAN DZIAŁAŃ
Temat

ABC dyskryminacji

Prawa dziecka
i prawa człowieka

„Inny nie znaczy
gorszy”.

Cel

Sposób realizacji

Pogłębienie wiedzy
i podniesienie
świadomości uczniów na
temat dyskryminacji
Zapoznanie dzieci
z Międzynarodową
Konwencją Praw Dziecka
i Powszechną Deklaracją
Praw Człowieka

Pogadanki,
Gazetka
tematyczna,
koło teatralne
Pogadanki,
Dyskusja,
Gazetka SU,

Kształtowanie w
uczniach tolerancji
i zrozumienia
dla szeroko pojętej
odmienności
oraz kształtowanie
wrażliwości
i umiejętności
zaakceptowania
odmienności.

Udział w projekcie
Inwestuj z FIO
,,Radość życia”
adresowanego
dla dzieci
posiadających
orzeczenia
o potrzebie
kształcenia
specjalnego

Rozbudzenie
odpowiedzialności
za siebie samego,
swoją przyszłość,
zwiększenie tolerancji
i otwartości wobec ludzi,
którzy urodzili się z
nierównymi szansami na
rozwój

Dzień Godności Osób
z
Niepełnosprawnością
Intelektualną

Budowanie świadomości
i kształtowanie postawy
uwrażliwiającej na
wszelkie przejawy
dyskryminacji

spotkania z
radnymi ,
wicestarostą
Wyjazdy uczniów
z koła
teatralnego do
Domu Pomocy
Społecznej,
na Warsztaty
Terapii
Zajęciowej do
Wąbrzeźna,
występy
szkolnych jasełek
w kościele
Zajęcia
warsztatowe
z uczniami,
rodzicami dzieci,
rodzicami
z Rady Rodziców,
dyrektorem.
-wycieczka do
Torunia i Solca
Kujawskiego
- konkurs
recytatorski
- konkurs
plastyczny

Odpowiedzialni
Wychowawcy klas
Pedagog,
Marzena
Kuczkowska
Opiekunowie SU
Wychowawcy
poszczególnych
klas

Planowy czas
realizacji
rok szkolny
2015/2016
2016/2017

rok szkolny
2015/2016

2016/2017

Opiekunowie SU,
Opiekunowie
kół Caritas,
Wychowawcy
poszczególnych
klas

rok szkolny
2015/2016
2016/2017
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