PROJEKT EDUKACYJNY

„Ośrodek tolerancji”edukacja równościowa
i antydyskryminacyjna
na poziomie
gimnazjum

Zespół ds. projektu: E. Jawgiel, E. Bukowiecka M. Gronowska, L. Krause, W. Sommerfeld
Cel główny:
- Zapoznanie z pojęciami: stereotyp, uprzedzenie, dyskryminacja, tolerancja, nietolerancja,
- Ukształtowanie tolerancyjnej postawy wobec „innego” wśród młodzieży ośrodka
- Promowanie postaw poprzez lepsze poznanie się , wspólną zabawę i pracę
- Zdobycie umiejętności dostrzegania nierówności, niesprawiedliwości, stereotypów, uprzedzeo
- Wzmocnienie poczucia własnej tożsamości w relacji „ja – inni”
-Wspieranie postaw poszanowania odmienności: -religijnej, rasowej, społecznej, kulturowej

Adresat: młodzież klas I- III gimnazjum
Metody:
 Podające
 Aktywizujące
 Problemowe-warsztaty
Formy:
 grupowe

indywidualne

Czas realizacji : I semestr 2016/2017 (październik 2016 – styczeo 2017)

Lp.

Klasa
gimnazjum

1.

Klasy I, II, Trudne pojęcia
III

2.

3.

Tematyka

Zadania
Wyjaśnienie podstawowych
pojęd:
-tolerancja
-nietolerancja
-innośd
-granice tolerancji

prezentacja
godz. wych
filmy

Czy jestem
tolerancyjny?

Przeprowadzenie ankiety
wśród rówieśników
„Czy ja jestem
tolerancyjny/tolerancyjna?”

ankieta
na początku
projektu
godz. wych.

Dni Otwarte
Tolerancji

Jesteśmy różni, ale równi.
„Taki sam- inny”:
Dlaczego warto byd
tolerancyjnym ?(przejawy
tolerancji i nietolerancji)

4.

Forma

Termin
realizacji
październik

Odpowiedzialni

Uwagi

M. Gronowska
wychowawcy
klas

październik
E. Jawgiel
E. Bukowiecka

warsztaty

październik

warsztaty

listopad

M. Gronowska
wych. klas

analiza ankiety

zdjęcia

pedagog
szkolny/
psycholog

kolaż

M. Gronowska

zdjęcia

Zrozumieć Innych Spotkanie z „inną kulturą”:
-wyobrażenie o ludziach
innych kultur
-obalenie stereotypów
- spotkanie z podróżnikiem
- odwiedzenie miejsc :
prawosławnej cerkwi
meczetu, synagogi

warsztaty

listopad

spotkanie

K. Falkowska

wycieczki

W. Sommerfeld
L. Krause

zdjęcia

wystawa zdjęd

5.

6.

Bądź
tolerancyjny
w szkole

Podsumowanie
realizacji zadao

„Czym jest dla mnie
tolerancja lub nietolerancja?”
Tolerancja to ……
Nietolerancja to …..
(zachowania w szkole i w
internacie)
-wygląd
-orientacja seksualna
-niepeł./choroba
-głusi/słabo słysz.
-migający/mówiący
-bogaty/biedny

grudzieo
warsztaty

Dlaczego warto byd
tolerancyjnym w szkole?

zaj. techniczne,
plastyka

Dekalog tolerancji dla OSW
- „Tolerancja jest OK”
- naklejek „Ośrodek
Tolerancji”

wspólne
opracowanie
( szkoła
podstawowa,
gimnazjum ,
ponadgimnazjalne)




Przygotowanie
wystawy
Ewaluacja:
powtórzenie ankiety

styczeo

M. Gronowska
Wychowawcy
w internacie

plakaty

J. Lewandowska
E. Majerczak

kolaż, makieta,
dowolna forma

nauczyciel
informatyki

zespół ds.
projektu

Wystawa
zdjęd, kolaży,
plakatów

rozdawanie
dekalogu
uczniom OSW,
naklejek.

