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INFORMATOR

Szkoła Równego Traktowania (w skrócie SRT) to ogólnopolski projekt antydyskryminacyjny skierowany
do nauczycielek i nauczycieli. Celem przedsięwzięcia jest budowanie przyjaznego i bezpiecznego środowiska
szkolnego, wolnego od dyskryminacji, przemocy i wykluczenia. Chcemy to osiągnąć działając od podstaw, czyli
za sprawą aktywności nauczycielek i nauczycieli. To właśnie one i oni, po uprzednim przeszkoleniu, staną
się równościowym motorem napędowym w swoim środowisku lokalnym.
Obecna, III edycja, będzie realizowana przez cały 2022 rok. 60 nauczycielek i nauczycieli z całej Polski weźmie
udział w warsztatach o tematyce równościowej – stacjonarnych i online. Następnie uczestniczki i uczestnicy
przeprowadzą własny projekt antydyskryminacyjny w swojej placówce edukacyjnej lub społeczności lokalnej.
Na

koniec

odbędzie

się konferencja podsumowują III

edycję SRT. Zostanie

również

wydana

publikacja opisująca efekty projektu.
Ponadto, każdej osobie zakwalifikowanej do projektu będzie przysługiwało bezpłatne wsparcie psychologiczne
oraz tutoring.
Organizatorem SRT jest Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka z siedzibą w Warszawie. Projekt
został sfinansowany ze środków programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. Udział w projekcie jest
bezpłatny.
Do udziału w projekcie zapraszamy czynne nauczycielki i nauczycielki. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić
i

dostarczyć do

12

grudnia

2021 na

adres koordynatorki,

Agnieszki Bąder-Chudy: agnieszka.bader-

chudy@geremek.pl. Wszelkie szczegóły na temat projektu znajdują się w załączonych plikach – Regulaminie,
Harmonogramie i Kwestionariuszu zgłoszeniowym.
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W programie przewidzieliśmy:
1. Dwa weekendowe szkolenia

dla

nauczycieli prowadzone

przez

doświadczonych

trenerów - odbędą się w dniach 28-30 stycznia 2022 oraz 18-19 listopada 2022 w Warszawie lub
najbliższych okolicach. W planach zajęć znajdziemy m.in. trening poszerzania świadomości w
obszarze przeciwdziałania dyskryminacji. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie, wyżywienie,
zwrot kosztów dojazdu do Warszawy oraz transport ze stolicy na miejsce spotkania.
2. Cykl 5 szkoleń online na temat przeciwdziałania dyskryminacji – spotkania będą
kontynuacją styczniowego zjazdu. Szkolenia będą odbywały się w lutym i marcu, w poniedziałki (I
grupa) lub czwartki (II grupa) w godz. 16:30-19:30.
3. Szkolenie online z zakresu psychoedukacji.
4. Szkolenie online z zakresu bezpieczeństwa społecznego (radykalizacji młodzieży).
5. Tutoring i wsparcie psychologiczne dla uczestników - ich celem jest wzmocnienie motywacji
uczestniczek i uczestników, uwrażliwienie ich na dyskryminację, nauczenie radzenia sobie z
konfliktami, wzbudzenie poczucia bezpieczeństwa. Zdalne konsultacje poprowadzą doświadczone
psycholożki, edukatorki i trenerki/ doświadczeni psycholodzy, edukatorzy i trenerzy. Działanie to
będzie realizowane od stycznia do października 2022.
6. Realizację

projektów

antydyskryminacyjnych

w

szkołach

i

społecznościach

lokalnych - jest to zadanie dla uczestniczek i uczestników. Do ich obowiązków będzie
należało: opracowanie pomysłu, zebranie grupy roboczej, przeprowadzenie projektu i zrobienie
krótkiego sprawozdania z jego realizacji. Działania należy przeprowadzić między majem a
wrześniem 2022.
7. Konferencję na temat dyskryminacji w szkole - odbędzie się ona podczas drugiego
zjazdu szkoleniowego,

czyli

uczestnicy podsumują

III

19

listopada

edycję SRT,

2022.

Podczas

zaprezentują

i

wydarzenia uczestniczki
omówią

efekty

i

działań

lokalnych i otrzymają odznaki Szkół Równego Traktowania.

Zapraszamy do udziału w projekcie!
Agnieszka Bąder-Chudy
Koordynatorka projektu
E-mail: agnieszka.bader-chudy@geremek.pl
Tel: 22 628 83 63
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