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Wprowadzenie 
Doświadczanie różnorodności nie jest czymś niezwykłym – to rzeczy-
wistość, w której żyjemy. W zglobalizowanym świecie, interakcje międzykul-
turowe pojawiają się na co dzień we wszystkich sferach życia oraz na wszyst-
kich poziomach, rozpoczynając od najmniejszej jednostki, jaką jest rodzina.

Obszar edukacji nie jest wyjątkiem. Pomimo tego, że w przeszłości większość szkół 
nazywano tzw. monokulturową wyspą, gdzie jedyny związek z różnorodnością miał 
miejsce na lekcjach geografii lub historii, w dzisiejszych czasach środowiska szkolne 
wyglądają nieco inaczej, w znacznej mierze odzwierciedlając różnorodność społec-
zną. Dzieci pochodzące z różnych grup etnicznych uczęszczają na wspólne lekcje 
oraz nierzadko są nauczane przez grono nauczycieli pochodzących z różnych kultur.

Na poziomie europejskim, konieczność wprowadzenia różnorodności, jako war-
tości oraz rozwój umiejętności międzykulturowych wśród uczniów została ofic-
jalnie uznana i włączona do Strategii Europa 2020.  W celu wdrożenia tej Strate-
gii, wiele krajów członkowskich wprowadziło lekcje, aby pomóc uczniom osiągnąć 
nowe standardy komunikacji i interakcji, oraz zwiększyć ich tolerancję i szacunek 
wobec różnorodności. Jednocześnie, mało zostało poczynione, aby wesprzeć nauczy-
cieli oraz szkoły w zrozumieniu, dlaczego ta kwestia jest tak istotna, jak mogą być 
bardziej skuteczni w swojej pracy oraz jak zarządzać różnorodnością na co dzień. Co 
więcej, istnieje mała świadomość na temat tego, że zarządzanie różnorodnością wy-
chodzi poza wielokulturowe klasy szkolne i  obejmuje swym zasięgiem również in-
terakcje z rodzicami, tworzenie procedur przeciwdziałania dyskryminacji, struktury 
instytucjonalne oraz ogólnie rzecz ujmując metody sprawnego zarządzania szkołą.

Celem projektu TEACH-D oraz JEGO głównego rezultatu – Podręcznika „Naucza-
nie w różnorodności” – jest wypełnienie tej luki. PODRĘCZNIK stanowi suple-
ment do kursu i został opracowany, jako dodatek do modułów szkolenio-
wych: zarządzania różnorodnością w szkole, praw mniejszości w edukacji, 
niedyskryminacji i równości, różnorodności religijnej, różnorodności językowej w 
edukacji, zapobiegania mowie nienawiści w szkole. Każdy z tych modułów ma po-
dobną strukturę i zawiera: podstawowe informacje, w tym słowa kluczowe i definic-
je; metody i ćwiczenia, obejmujące zadania interaktywne do wykorzystania w klasie; 
tematy do dyskusji; dobre praktyki z różnych krajów; oraz wykaz źródeł tych danych.

PODRĘCZNIK powstał, aby umożliwić nauczycielom oraz innym osobom zain-
teresowanym uzyskać łatwiejszy dostęp do niezbędnych informacji, a także 
nabyć wiedzę, która pomoże w codziennej pracy w wielkokulturowym śro-
dowisku. To opracowanie może być odniesieniem, a wraz z materiałami szko-
leniowymi dostępnymi w KOMPENDIUM, narzędziem do samodzielnej nauki.

Z życzeniami SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ

Partnerstwo Teach-D
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Rozdział 1 -
Zarządzanie różnorodnością w szkole

Różnorodność zawsze była elementem wyróżniającym społeczeństwa europejskie. 
Co więcej, to kluczowy temat debaty publicznej i kształtowania polityki na 
kontynencie. Według różnych dokumentów Komisji Europejskiej, debaty dotyczące 
różnorodności zaczynają obejmować coraz to nowsze zagadnienia: początkowo 
dotyczyły różnorodności historycznych mniejszości etnicznych lub narodowych, 
kolejno zaczęły obejmować wykluczonych społeczne Romów w całej Europie, a obecnie 
także różnorodność religijną, będącą skutkiem międzynarodowych przepływów 
migracyjnych (Komisja Europejska, n.d.).

1.1 Słowa kluczowe i definicje 

Jak rozumiemy różnorodność oraz zarządzanie różnorodnością?
Termin „różnorodność” odnosi się do niejednorodności członków społeczeństwa (osób 
i/lub grup) z perspektywy kulturowej, społecznej, politycznej, gospodarczej lub innej. 
Definicja różnorodności może być zatem różna. Z czysto prawnego punktu widzenia 
można uznać, że różnorodność w Europie uwzględnia głównie płeć, wiek, rasę, 
pochodzenie etniczne, orientację seksualną, religię, przekonania i niepełnosprawność 
(Focus Consultancy, n.d.). Na przykład, „różnorodność kulturowa” - często używana 
naprzemiennie z „różnorodnością etniczną” - zwykle odnosi się do języka, zwyczajów 
i tradycji, podczas gdy „różnorodność religijna” dotyczy dyskryminacji, która związana 
jest z wiarą i często przedstawiana jest jako odrębna tożsamość, która może nie 
uwzględniać powiązań etnicznych/kulturowych (Maussen i in., 2012).

Różnorodność może mieć trzy wymiary:
• Wymiar wewnętrzny odnosi się do 

cech, jakimi są osobowość, wiek, 
płeć, rasa, kultura, język, religia, 
przynależność, zdolności fizyczne/
umysłowe; 

• Wymiar zewnętrzny jest zwykle 
definiowany przez społeczność 
na podstawie norm, umownie 
ustalonych podobieństw oraz zasad, 
lub osobistego doświadczenia;

• Wymiar organizacyjny to ten 
powiązany z przynależnością 
instytucjonalną, członkostwem, 
formą zarządzania, itd.
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Kurs oraz podręcznik opracowane w ramach projektu Teach-D dotyczą różnorodności 
kulturowej (wymiaru wewnętrznego), która w kolejnych częściach określana będzie 
terminem „różnorodność”. Koncepcja „zarządzania różnorodnością” jest stosunkowo 
nowa, powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie firm, które poszukiwały rozwiązania 
jak zarządzać rosnącą różnorodnością kulturową w miejscu pracy oraz na rynku 
(Thomas, 1990). Pomysł, że ta wiedza i powiązane z nią umiejętności są odpowiednie i 
potrzebne do zarządzania społeczeństwami, pojawił się dopiero w ostatniej dekadzie.

Termin „zarządzanie różnorodnością” odnosi się do właściwego i 
skutecznego zarządzania z wykorzystaniem:

• wiedzy,
• umiejętności dynamicznych,
• wórczego myślenia (zdolności do patrzenia na rzeczy pod różnym 

kątem),
• przy jednoczesnym unikaniu surowych osądów (Ting-Toomey i 

Chung, 2004)

Jego istotą jest opracowywanie i wprowadzanie środków, polityk i programów w celu 
większego włączenia osób z różnych środowisk do struktur, z którymi się komunikują 
(Mor Barak, 2016).
Zarządzanie różnorodnością można rozumieć, jako celowe stosowanie przez instytucje 
narzędzi politycznych do regulowania stosunków społecznych (Osipov, 2013). 
Asymilacja, wielokulturowość lub międzykulturowość pojawiają się, jako różne formy 
zarządzania różnorodnością.

Termin „wielokulturowość” opisuje „zbiór normatywnych ideałów i programów 
politycznych, które promują (na różne sposoby i za pomocą różnych środków) włączenie 
i uczestnictwo imigrantów i mniejszości etnicznych w państwie i społeczeństwie, 
biorąc pod uwagę odmienność etniczną i religijną (Triandafyllidou, 2011, s. 28)”. 

„Międzykulturowość” jest przejawem „wielokulturowości”, która koncentruje się 
głównie na jednostkach, nie grupach, kładąc nacisk na różne formy dialogu oraz 
zaangażowania z osobami z różnych kultur (Triandafyllidou, 2011).

„Asymilacja” odnosi się do procesu, którego końcowym etapem jest całkowita 
adaptacja imigrantów do kultury kraju przyjmującego (Maussen i in., 2012). Proces ten 
zachodzi stopniowo: z jednej strony następuje powolne zanikanie poczucia etnicznej 
przynależności związanego z kulturą i tradycjami kraju pochodzenia, podczas gdy z 
drugiej strony, dochodzi do przyjęcia i adaptacji nowych tradycji, kultury i obyczajów 
(Maussen i in., 2012).

Na współczesne mechanizmy zarządzania różnorodnością znaczący wpływ wywarły 
zmiany w standardach praw człowieka i praw mniejszości, które następowały po 
drugiej wojnie światowej. Nastąpiło odejście od polityk i praktyk przymusowej 
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asymilacji i segregacji - obecnie uznawanej za nielegalne naruszenie praw człowieka – 
na rzecz zapewnienia jednostkom prawa do rozwijania tożsamości kulturowych wraz 
z promowaniem i ochroną różnorodności. Ramy prawne stale ewoluowały, zgodnie z 
„najnowszymi” wzorcami różnorodności w poszczególnych krajach.

Jaka jest rola zarządzania różnorodnością w szkołach?
Nauczyciele oraz inne osoby pracujące w obszarze publicznej edukacji spotykają się z 
różnorodnością na co dzień. Szkoły są szczególnie ważną przestrzenią gdzie dochodzi 
do uwypuklenia problemów  pojawiających się wraz z różnorodnością kulturową z 
uwagi na fakt, że:
• odgrywają ważną rolę w kształtowaniu przyszłych obywateli, czyli także 

pluralistycznych społeczeństw;
• są miejscami intensywnej codziennej interakcji wśród i pomiędzy nauczycielami, 

uczniami oraz rodzicami;
• są instytucjami, które przekazują oraz nauczają norm i wartości, tym samym 

mają bezpośredni wpływ na rozwój kultury oraz tolerancji i szacunku wobec 
różnorodności;

• różnorodność w środowiskach szkolnych ulega ciągłemu zwiększaniu.

W jaki sposób wprowadzić zarządzanie różnorodnością do szkół?
Zarządzanie różnorodnością w szkole wymaga większego wysiłku niż w przypadku 
zarządzania wielokulturowymi klasami, czy organizacji wydarzeń kulturalnych. 
Wymagane jest kompleksowe podejście oparte na wiedzy i zrozumieniu, które pozwoli 
na regulację stosunków społecznych, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz szkół, oraz 
stworzenie atmosfery równości i niedyskryminacji. Aby odpowiednio i skutecznie 
zarządzać różnorodnością w szkole, personel szkolny wraz z nauczycielami musi 
zaakceptować, rozumieć i szanować siebie nawzajem - jest to warunek konieczny. 
Kierownictwo szkoły i personel dydaktyczny musi również określić występujące 
zakresy rożnorodności pod względem etnicznym, językowym, kulturowym, religijnym, 
wieku, płci i innych dziedzin życia.

Dostępnych jest wiele rozwiązań, zasad oraz praktyk, które można wprowadzić, aby 
umożliwić skuteczne zarządzania różnorodnością, m.in.:

• Przekazanie personelowi szkolnemu, dyrektorom oraz nauczycielom wiedzy oraz 
solidnych technik, nie tylko z zakresu podstawowych praw człowieka, ale także 
praw występujących w obrębie poszczególnych kultur; 

• Zapewnienie szkolenia z zakresu różnorodności oraz zarządzania relacjami 
międzykulturowymi i konfliktami pojawiającymi się nie tylko pomiędzy uczniami 
lub uczniami i nauczycielami, ale także z samym sobą i rodzicami;

• Ustanowienie formalnych zasad i procedur (promowanie równości, 
niedyskryminacji oraz szacunku do różnorodności), do których przestrzegania 
zobowiązani są wszyscy pracownicy oraz uczniowie;

• Opracowanie oraz wprowadzenie Kodeksu Postępowania oraz Przewodnika 
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Zarządzania Różnorodnością, aby wesprzeć Zarząd, personel pomocniczy oraz 
nauczycieli szkół w radzeniu sobie z kwestiami związanymi z różnorodnością 
(w oparciu o prawa, zasady, normy lub standardy), z pominięciem aspektów 
emocjonalnych oraz podejścia subiektywnego, na tyle, na ile to możliwe;

• Utworzenie jednostki ds. równości i niedyskryminacji, (której członkami mogą 
być nauczyciele), do której uczniowie lub personel mogą zwrócić się o wsparcie;

• Wprowadzenie mechanizmów zapobiegania oraz sankcjonowania mowy 
nienawiści na każdym poziomie i w każdej formie;

• Wprowadzenie mechanizmów zapobiegania oraz sankcjonowania agresji oraz 
przemocy związanej z różnorodnością;

• Wyrażanie szacunku do różnorodności poprzez organizację wydarzeń cyklicznych 
(np. Dzień Języków Obcych, podczas którego uczniowie będą porozumiewać się 
w różnych językach, chociażby podczas powitania; Dzień Kultur, podczas którego 
pokazywane będą zwyczaje różnych kultur);

• Wprowadzanie zajęć programowych, które mają na celu pomóc uczniom rozwijać 
ich zdolność krytycznego myślenia i umiejętność dokonywania ocen w oparciu 
o rozumowanie i dowody, unikając uprzedzeń i stereotypów (Rada Europy, n.d.); 
najlepiej, przyjmując takie rozwiązanie, jako ogólną zasadę nauczania;

• Przekazywanie głosu dzieciom (zróżnicowanym etnicznie) i angażowanie ich w 
procesy decyzyjne;

• Umożliwienie utworzenia Studenckiego Komitetu Różnorodności 
(reprezentującego wszystkie grupy) i wspieranie jego pracy;

• Promowanie otwartego dialogu oraz dyskusji na kontrowersyjne tematy.

Inne rozwiązania, które są godne polecenia, znajdziesz w części pn. „Dobre praktyki”.

1.2 Metody i ćwiczenia

W tej części poznasz kilka wskazówek jak zaangażować uczniów w dyskusję na tematy 
związane z różnorodnością oraz te związane z zarządzaniem różnorodnością w szkole. 
Poniżej znajduje się krótkie streszczenie założeń do ćwiczeń. Dokładne opisy ćwiczeń 
dostępne są na stronie projektu Teach-D w języku angielskim w zakładce „Additional 
Resources”: http://www. teach-d.eu/resources/ oraz poprzez wykazane materiały 
źródłowe.

Odegraj to
Założeniem tego ćwiczenia jest zagłębienie się w ogólnej koncepcji praw człowieka oraz 
rozwinięcie umiejętności międzykulturowych i komunikacyjnych osób biorących w 
nim udział, wykorzystując do tego celu schemat przedstawienia teatralnego. Uczestnicy 
nie mogą mówić, a jedynie wykorzystywać mimikę, aby porozumiewać się z osobami 
z różnych kultur, które niekoniecznie posługują się tym samym językiem. Dozwolone 
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https://www.coe.int/en/web/compass/act-it-out

jest również posługiwanie się podczas przedstawienia rekwizytami. Najważniejsze, 
aby wszyscy uczniowie zostali zaangażowani w ćwiczenie, jednocześnie nawzajem 
przyglądając się swoim wystąpieniom, biorąc udział w dyskusji i wyrażając swoją 
opinię po zakończeniu ćwiczenia.

Źródło: 

Zrób krok naprzód
Założeniem tego ćwiczenia jest podniesienie świadomości w zakresie nierówności 
oraz wspieranie empatii wobec osób w trudnych sytuacjach życiowych. Uczniowie 
przybierają określone role, zmieniając swoją pozycję w zależności od możliwości 
osoby, której rolę przybrali.

Nauczyciel tworzy role zgodnie z sytuacją i poszczególnymi celami sesji. Uczestnicy 
proszeni są o wzięcie karty z rolą postaci i zachowanie informacji na niej zawartymi 
dla siebie. Uczestnicy potrzebują czasu, aby wejść w nową rolę, a nauczyciel może 
im pomóc, zadając pytania, które zainspirują ich do głębszego zastanowienia się 
nad charakterem i okolicznościami, w jakich przedstawiona na kartce osoba żyje. Po 
upłynięciu czasu, jaki uczestnicy mieli, aby indywidualnie zapoznać się z postacią, 
nauczyciel prosi ich, aby stanęli w szeregu. Nauczyciel wyjaśnia, że będzie przedstawiał 
niektóre sytuacje lub zdarzenia jedno po drugim. Ilekroć uczeń odpowie twierdząco 
na zadane pytanie, powinien zrobić krok naprzód. Odpowiedź negatywna oznacza 
pozostanie na tym samym miejscu. Podczas czytania nauczyciel powinien dać uczniom 
czas na zastanowienie się, zrobienie kroku i sprawdzenie, gdzie są w porównywaniu z 
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innymi. Przed dyskusją uczniowie będą potrzebowali czasu, aby wyjść z roli. Na koniec, 
zanim uczestnicy wypowiedzą jaką role przybrali, nauczyciel powinien zapytać o ich 
odczucia z przybranej roli: czy zauważyli, aby ignorowane były podstawowe prawa 
człowieka, czy wyobrażają sobie inne role, czy przybranie nowej roli było dla nich 
trudne, co należy zrobić, aby zająć się nierównościami w społeczeństwie, itd..

Źródło:  

W jaki sposób promować równość oraz różnorodność w klasie?

Wykorzystuj aktualne wiadomości
Rozpocznij dyskusję na temat obecnie występującego zjawiska związanego z 
różnorodnością, aby sprawdzić ile uczniowie o nim wiedzą oraz czy go rozumieją. 
Ćwiczenie ma na celu rozpoznanie, jak uczniowie rozumieją wyzwania związane z 
różnorodnością, a także zaproponowanie możliwości rozwiązania danego problemu.

Quizy 
Zaproponuj quizy na temat różnych kultur, 
religii, języków, itd. Uczniowie powinni zostać 
zaangażowani w tworzenie pytań; powinni zostać 
zachęceni do poszukiwania informacji oraz 
wspierania innych w poznawaniu nowych kultur, 
języków lub religii.

Prowadź debaty oraz dyskusje
Utwórz dwie grupy, które będą albo bronić albo kwestionować temat podejmowany 
podczas dyskusji - związany z zarządzaniem różnorodnością. Losowo podziel uczniów 
na grupy, niezależnie od ich osobistych przekonań. Wydziel czas na wyszukanie 
informacji oraz na przygotowanie prezentacji. Po prezentacji argumentów obu grup, 
członkowie obu zespołów zachęcani są do podzielenia się osobistymi przekonaniami 
oraz tym, jakie mieli odczucia podczas wykonywania ćwiczenia. 

Opowiadaj historie
Wykorzystaj takie historie, które pobudzają percepcję oraz kwestionują stereotypy. Po 
zakończeniu opowieści, poprowadź dyskusję, aby pomóc uczniom w ich przemyśleniach 
o własnych przekonaniach oraz by sprawdzić granice ich rozumienia.

https://www.coe.int/en/web/compass/take-a-step-forward 
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Degustacje
Przedstaw uczniom różne tradycje kulinarne podczas wydarzenia, które można 
zorganizować we współpracy z rodzicami. Po degustacji, poprowadź dyskusję o jedzeniu 
w ten sposób, aby uczestnicy mogli porównać potrawy obcych kultur z własnymi, 
wskazując przy tym jakie są podobieństwa i różnice, co lubią, a co nie. Wykorzystaj 
sposobność do przedstawienia potraw charakterystycznych dla poszczególnych krajów 
i kultur. 

Celebruj szczególne okazje
Wspólnie z klasą obchodź święta różnych krajów, aby zwiększyć świadomość uczniów 
o różnych kulturach oraz religiach świata. Wykorzystaj sposobność do przedstawienia 
historii każdego święta oraz poprowadzenia dyskusji z uczniami na temat tego, co 
wydało im się najbardziej interesujące.

Źródło: 

1.3 Tematy do dyskusji

Różnorodność jest ważnym aspektem życia, a zarządzanie nią to kwestia wielkiej wagi 
dla wszystkich współczesnych społeczeństw. Przy stale zmieniającej się populacji 
Europy zarządzanie różnorodnością będzie ciągłym przedmiotem zainteresowania i 
dyskusji, oraz narzędziem ochrony praw mniejszości. Niektóre kwestie do rozważenia:
• Czy w Twoim kraju istnieje ustawa o zarządzaniu różnorodnością? Czy uważasz, 

aby obecne rozwiązania prawne były skuteczne? 
• Czy potrafisz przywołać jakieś pozytywne działanie związane z zarządzaniem 

różnorodnością w Twoim kraju? Czy znana jest Ci dobra praktyka w tym zakresie z 
innego kraju? Jakie warunki byłyby niezbędne, aby móc wdrożyć taką praktykę w 
Twoim kraju? 

• Co myślisz o zastosowaniu powyżej wymienionych praktyk w innych regionach 
Europy lub świata? 

1.4 Dobre praktyki 

Opisane w tej części inicjatywy mogą posłużyć, jako źródła inspiracji w zarządzaniu 
różnorodnością w szkole. Więcej informacji o dobrych praktykach znajdziesz na stronie 
projektu Teach-D w języku angielskim w zakładce „Additional Resources”: http://www. 
teach-d.eu/resources/ oraz poprzez wykazane materiały źródłowe.

https://www.highspeedtraining.co.uk/hub/classroom-equality-diversity/ 
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Wspieranie edukacji w języku ojczystym
Jest wiele sposobów wspierania różnorodności. Jednym z nich jest promowanie 
dostępności do kultury oraz nauki języka ojczystego wraz z różnymi formami 
międzykulturowego dialogu. Przykładowo, Instytut Węgierski Ferenc Rakoczi II 
Transcarpathian w Berehovo/Beregszász (Ukraina), oferuje wszystkie swoje kursy w 
języku węgierskim. Uczelnia finansowana jest przez różne organizacje publiczne, 
m.in. przez Rząd Węgier, i ma na celu wspieranie intelektualnego, kulturalnego oraz 
naukowego rozwoju wśród mniejszości węgierskiej na Ukrainie. Jednym z programów 
uczelni jest szkolenie z pielęgniarstwa oraz opieki nad pacjentem, którego celem 
jest wsparcie mniejszości węgierskiej w uzyskaniu łatwiejszej dostępności do usług 
medycznych poprzez kontakt we własnym języku. Uczelnia posiada również szereg 
nieformalnych aktywności, które mają na celu wzmocnienie więzi społecznych 
populacji regionu zakarpackiego (Maussen i in., 2012).

Tworzenie treści dla edukacji inkluzywnej
Tolerancja oraz różnorodność mogą być wspierane przy pomocy programu nauczania 
i treści kształcenia. Jednym z przykładów jest Rada Edukacyjna w regionie Castilla y 
León w Hiszpanii, która uwzględniła historię i kulturę społeczności romskiej w swoim 
programie nauczania, aby pomóc zrozumieć tę społeczność i zwalczać stereotypy, które 
jej dotyczą (Fundación Secretariado Gitano, 2016).

Koordynacja szkoleń dla nauczycieli
Zapewnienie starannie przygotowanych i skutecznych szkoleń dla nauczycieli, 
umożliwiających im zarządzanie różnorodnością w najlepszy możliwy sposób, jest 
ważnym mechanizmem zarządzania różnorodnością. Przykładowo, w Norwegii 
edukacja wielokulturowa i różnorodność kulturowa są obowiązkowymi przedmiotami 
we wszystkich programach kształcenia nauczycieli. Podobnie jest w Danii i Finlandii 
(Van Driel i in., 2016).

Kadra nauczycielska z różnych stron świata
Stworzenie zróżnicowanej kadry nauczycielskiej jest kolejną z dobrych praktyk w 
Niemczech (Nadrenii Północnej-Westfalii) kadrę nauczycielską tworzą pedagodzy 
pochodzący z różnych środowisk imigracyjnych (Baysal-Polat i in., 2014). W Wielkiej 
Brytanii różne działania (m.in. promocja, programy mentorskie, kursy przygotowawcze, 
stypendia szkoleniowe), zostały wprowadzone przez Agencję Szkolenia Nauczycieli, 
aby uczynić zawód nauczyciela bardziej atrakcyjnym dla przedstawicieli mniejszości 
etnicznych (Van Driel i in., 2016).
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Angażowanie rodziców
W celu zapewnienia skutecznego zarządzania różnorodnością w szkołach, koniecznie 
jest nawiązanie kontaktu z rodzicami uczniów. Sposobem na to jest zaproponowanie 
rodzicom darmowych sesji szkoleń oraz „powitalnych informatorów” dostępnych w 
różnych językach. Praktyka ta jest stosowana we Francji w ramach inicjatywy „Otwarta 
Szkoła” i skierowana jest w szczególności do rodzin spoza UE (éduSCOL, n.d).
Wszystkie wyżej wymienione inicjatywy, mające na celu promowanie udanego 
współistnienia różnorodności w szkołach, muszą być dostosowane do lokalnych 
warunków danego regionu. Jednym z przykładów jest sieć szkół wielowyznaniowych 
w Irlandii pn. „Educate Together School”, która realizuje program wspólnego nauczania 
w ramach religii.



22

Wykaz źródeł

Ac.europea.eu.  (2016). Justice and fundamental rights. [online]. Dostępne na stronie: 
https://bit.ly/2J5WKOs [Accessed 19 Apr. 2018].

AJP- Action for Justice and Peace. (n.d.). “School, a Path to Equality”: A Multi-Year, Non-
Formal Education Approach. [online]. Dostępne na stronie: https://bit.ly/2HKpVr4 
[Accessed 29 may 2018].

Baysal-Polat, S., Boukllouâ, M., Chati-Dia, R. and Schneider, J. (2014). Diversity in the 
teacher force: Gains, promises and challenges from practical perspective.  1st ed. [pdf]. 
Dostępne na stronie: https://bit.ly/2JVNbCW [Accessed 19 Apr. 2018].

Council of Europe. (n.d.). Tackling today’s challenges together: Teaching controversial 
issues, [online]. Dostępne na stronie: https://bit.ly/2J8uJWu [Accessed 19 Apr. 2018].

Educatetogether.ie. (n.d.). Educate Together Official Website. [online]. Dostępne na 
stronie: https://bit.ly/2J9iMA1 [Accessed 19 Apr. 2018].

Educsol.education.fr. (n.d.). School education in France. [online]. Available at: https://
bit.ly/1t5GwdG [Accessed 19 Apr. 2018].

Focus Consultancy. (n.d.). Diversity and innovation. A business opportunity for all. 1st ed. 
[pdf]. Dostępne na stronie: https://bit.ly/2J8USVo [Accessed 19 Apr. 2018].

Fundación Secretariado Gitano. (2016). Castilla Y Leon autonomous community makes 
history including Roma history in the educative curricula, [online]. Dostępne na stronie: 
https://bit.ly/2HdiWKf [Accessed 19 Apr. 2018].

Maussen, M., Bader, V., Dobbernack, J., Modood, T., Olsen, T. V., Fox, J. and Vidra, Z. 
(2012). Tolerance and Cultural Diversity in Schools: Comparative Report.  ACCEPT Pluralism, 
2012 (01), pp. 87-106.

Mor Barak, M. E. (2016). Managing Diversity Toward a Globally Inclusive Workplace. 
California: SAGE. 

Osipov, A. (2013). Diversity Management. In T. Malloy, ed., Minority Issues in Europe: 
Rights, Concepts, Policy, 1st ed. Berlin: Frank & Timme, pp. 273-299.

Ting-Toomey, S. and Chung, L. C. (2004). Understanding Intercultural Communication, 
Oxford University Press.

Thomas, Roosevelt R. (1990). From Affirmative Action to Affirming Diversity. Harvard 
Business Review 68(2), pp. 107-17.



23

Triandafyllidou, A. (2011). Addressing Cultural, Ethnic & Religious Diversity Challenges. 
In: Europe: A Comparative Overview of 15 European Countries. ACCEPT Pluralism, 
2011(02). 

Van Driel, B., Darmody, M. and Kerzil, J. (2016). Education policies and practices to foster 
tolerance, respect for diversity and civic responsibility in children and young people in the 
EU. [online] Luxembourg: Publication Office of the European Union, p.117. Dostępne na 
stronie: https://bit.ly/2HD6fYF [Accessed 19 Apr. 2018]. 





25

Rozdział 2 - 
Prawa mniejszości w edukacji

Edukacja jest złożonym procesem, który obejmuje ogół wiedzy, umiejętności, polityk, 
praktyk, ideologii i osób zaangażowanych. Edukacja może być uznana za narzędzie z 
uwagi na fakt, że:

• przekazuje zgromadzoną wiedzę,
• umożliwia nabywanie umiejętności,
• przekazuje normy oraz wartości między pokoleniami,
• utrzymuje porządek społeczny,
• zmienia sposób myślenia i może zainspirować do zmiany status quo,
• narzuca dominujący kapitał kulturowy, jako prawowity i sprawiedliwy model,
• umożliwia dokonywanie zmian społecznych.

Ramy prawne, które ustanawiają różnorodność, jako model edukacji w całej Euro-
pie, stanowią strukturę ochrony praw mniejszości. W związku z tym obecny rozdział 
wprowadzi pojęcie „praw mniejszości w edukacji” i jego aspekty. Przedstawione zost-
aną również kluczowe elementy, które należy wziąć pod uwagę przy ocenie procesu 
wdrożenia. Prawa mniejszości w edukacji można postrzegać jako platformę, która 
powstała nie tylko, aby zapewnić ochronę mniejszości przed wszelką dyskryminacją 
ze względu na przynależność etniczną/kulturową, ale także swobodny rozwój własnej 
tożsamości wraz z wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do aktywnego uczestnictwa 
tych osób w społeczeństwie.

2.1 Słowa kluczowe i definicje 

Kim są mniejszości w myśl prawa międzynarodowego?
Chociaż nie ma jednej definicji, najczęściej wymieniana jest ta autorstwa sprawozda-
wcy ONZ Francesco Capotorti. W 1977 r. zasugerował, że mniejszość to:

Liczna grupa, lecz niewiększościowa, pośród populacji państwa, której 
członkowie - będący obywatelami państwa - posiadają cechy etniczne, 
religijne lub językowe (różniące się od reszty populacji) i wykazują, jeśli 
nawet pośrednio, poczucie solidarności, ukierunkowane na zachowanie 
ich kultury, tradycji, religii lub języka (ONZ, 1977).
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Na czym polega podział na różne rodzaje mniejszości?
Uwzględniając status prawny mniejszości na poziomach międzynarodowym oraz na-
rodowym, można wyróżnić dwa ogólne typy „mniejszości”.  Za „stare mniejszości” 
uważa się autochtoniczne, historyczne i tradycyjne mniejszości (np. mniejszości na-
rodowe, etniczne, religijne i językowe oraz ludy rdzenne), którymi są np. mniejszości 
duńskia i fryzyjska w Niemczech, mniejszość niemieckojęzyczna w Południowym Ty-
rolu, Lapończycy i Romowie. Tymczasem „nowe mniejszości” to grupy wywodzące się 
z niedawnej migracji (imigranci i członkowie ich rodzin) lub mniejszości narodowe. 
Na poziomie międzynarodowym prawa mniejszości narodowych i ludów tubylczych są 
chronione za pomocą określonych ram prawnych. Imigranci, uchodźcy i mniejszości 
narodowe nie otrzymują zbiorowych praw jako grupa, ale jako jednostki, które są chro-
nione przez ogólne ustawodawstwo o niedyskryminacji dotyczące ochrony praw czło-
wieka i społeczeństwa. Niemniej jednak, toczą się dyskusje na temat tego, czy niektóre 
z tych grup również nie powinny być objęte prawem międzynarodowym.

Kraj pochodzenia i diaspora
Mniejszość narodowa może dzielić więzi etniczno-kulturowe z krajem pochodzenia, 
często dążąc do ich utrzymania. Więzi te mają również szansę powstać dopiero poza 
krajem pochodzenia. Społeczności żyjące poza granicami swojego kraju, ale zachowu-
jące poczucie solidarności między samym sobą, a ojczyzną, określane są mianem „di-
aspory”. Kraj pochodzenia mniejszości, która żyje w  innym kraju określa się mianem 
„kin-state” gdzie „kin” oznacza krewny, a „state” państwo.

Języki regionalne i mniejszościowe 

Jakie są prawa mniejszości? (What are Minority Rights?). 
2017 - https://www.youtube.com/

Zgodnie z definicją Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych 
(EKJRM), „języki regionalne lub mniejszościowe oznaczają języki, które są tradycy-
jnie używane na danym terytorium państwa przez obywateli tego państwa tworzących 
grupę mniejszą liczebnie od pozostałej części ludności tego państwa; różnią się od 
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oficjalnego języka (języków) tego państwa, nie obejmuje to ani dialektów oficjalnego 
języka (języków) państwa, ani języków migrantów” (Rada Europy, 1992). W dokumen-
tach strategicznych i publikacjach naukowych języki uwzględnione w EKJRM są czasa-
mi określane przy pomocy bardziej szczegółowych terminów. Niektóre przykłady to: 
„autochtoniczny”, „tradycyjny”, „rodzimy” lub „stary” język mniejszości, w opozycji do 
terminów „migrantów” lub „nowy”. Język mniejszościowy w jednym kraju ma czasami 
pozycję większościową w innym (często sąsiednim) państwie. W takich przypadkach 
mówimy o językach mniejszości kraju pochodzenia. Języki, które nigdzie nie mają sta-
tusu większościowego, są uważane za „szczególne języki mniejszości” i również podle-
gają ochronie ECMRL.

Jeżeli język mniejszości ma oficjalny status na poziomie krajowym lub regionalnym, 
nie będzie chroniony przez ECMRL chyba, że europejski sygnatariusz w szczególności o 
to poprosi. Również dialekty nie podlegają pod ECMRL. W celu promowania i ochrony 
języków, a nie społeczności, ECMRL koncentruje się na wspieraniu posługiwania 
się odpowiednimi językami mniejszościowymi lub regionalnymi we wszystkich 
dziedzinach życia (edukacji, administracji, mediach, itp.).

Jak doszło do ochrony praw mniejszości w edukacji?
W latach dziewięćdziesiątych XX wieku, zjawiska przemocy na tle etnicznym oraz kon-
flikty zbrojne  w  dawnej Jugosławii oraz w niektórych krajach republiki radzieckiej pr-
zyczyniły się do zwiększenia świadomości na temat konieczności uporządkowania i 
zinstytucjonalizowania ochrony praw mniejszości należących do różnych grup etnicz-
nych/kulturowych zamieszkujących Europę. Jako pierwsza na poziomie prawa między-
narodowego zareagowała Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ). Wraz z Deklarac-
ją z 1992 r., przyjętej jednomyślnie przez państwa członkowskie, ONZ ustanowiło, aby 
osoby należące do mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych oraz językowych 
były chronione. W tym samym roku, Rada Europy ustanowiła Europejską Kartę Języków 
Regionalnych i Mniejszościowych (EKJRM), a w 1995 r. Konwencję Ramową o ochronie 
mniejszości narodowych (KRMN). Te dwa dokumenty nie tylko wykazały zaangażowa-
nie Rady Europy i państw członkowskich w promowanie i wspieranie różnorodności 
językowej i kulturowej w Europie, ale także wyznaczyły standardy w zakresie rozwoju i 
wdrażania polityk oraz środków w celu zapewnienia ochrony mniejszości językowych 
i narodowych (patrz Parlament Europejski, 2017). Instrumenty uznały kluczowe znac-
zenie edukacji w procesie budowania tożsamości, wspierania dialogu międzykultu-
rowego oraz zapewnienia pokojowego współistnienia i spójności w społeczeństwach 
wielokulturowych. Na poziomie praktycznym EKJRM i KRMN nakreśliły szereg szc-
zegółowych postanowień.

Deklaracja praw mniejszości ONZ z 1992r.
Na poziomie globalnym, kluczowym dokumentem jest Deklaracja ONZ o prawach 
osób należących do mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych i językowych. Ta 
międzynarodowa deklaracja zawiera art. 4 ust.4, w którym mowa o tym, że „państwa 
członkowskie powinny w stosownych przypadkach, podejmować środki w dziedzinie 
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edukacji, w celu zachęcania do poznania historii, tradycji, języka oraz kultury mniejs-
zości zamieszkujących ich terytorium. Osoby należące do mniejszości powinny mieć 
odpowiednie możliwości zdobycia wiedzy o społeczeństwie, jako całości (Zgromadze-
nie Ogólne ONZ, 1992)”.
 

Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych 
(EKJRM)

Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych – EKJRM, to między-
narodowa konwencja, której celem jest ochrona oraz promocja języków regionalnych 
oraz mniejszościowych, a także umożliwienie posługiwania się tymi językami w życiu 
publicznym oraz prywatnym. Konwencja weszła w życie 1 marca 1998r. Wraz z jej ra-
tyfikacją, państwa członkowskie Rady Europy zobowiązały się do ochrony i promocji 
języków regionalnych lub mniejszościowych. Dwadzieścia pięć państw ratyfikowało 
Kartę, a osiem ją podpisało (Rada Europy, 2018). EKJRM opisuje, że nauczanie w ję-
zykach mniejszościowych i/lub językach regionalnych odbywa się na wszystkich po-
ziomach edukacji (art.8 §1 (a) do §1 (e)), również w obszarze edukacji osób dorosłych 
(art.8, §1 (g)). Oznacza to, że państwa zobowiązane są do nauczania historii oraz kul-
tury języka regionalnego lub mniejszościowego, zapewnienia szkoleń dla nauczycieli, 
i utworzenia organu nadzorczego lub organu  monitorującego procesy nauczania języ-
ków mniejszościowych i regionalnych. Ponadto, art.8 ust.2 EKJRM stanowi, że języki 
mniejszościowe oraz regionalne powinny być chronione nie tylko na terytoriach, na 
których są tradycyjnie używane, ale również na obszarach, gdzie notuje się dużą liczbę 
użytkowników danego języka i gdzie istnieje konieczność wprowadzenia specjalnych 
form kształcenia.

Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych 
(KRMN)

Na podstawie KROMN. 2018  
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Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych – KRMN, jest prawnie 
wiążącym instrumentem służącym ochronie mniejszości narodowych w państwach 
członkowskich Rady Europy. Konwencja weszła w życie 1 lutego 1998 r. i ustanawia 
zasady oraz cele, które państwa muszą osiągnąć, a także wytyczne dotyczące wolności 
językowej mniejszości narodowych i ich praw dotyczących edukacji (Rada Europy, 
1994). KRMN ma promować świadomość i wiedzę w zakresie języka, kultury i tradycji 
mniejszości narodowych, uznając edukację za cel nadrzędny. KRMN zapewnia 
mniejszościom nie tylko prawo do edukacji, ale także szczególne prawa w edukacji, 
które odnoszą się zarówno do formalnych oraz nieformalnych działań i praktyk, 
jak również do systemów edukacyjnych i polityk. KRMN reguluje między innymi: 
niedyskryminację, wspieranie tolerancji i  dialogu międzykulturowego (art. 6), prawa 
językowe w edukacji (art. 8), prawo do edukacji w  zakresie kultury, historii, języka i 
religii (art. 12), prawo do otwierania własnych instytucji edukacyjnych (art. 13) i prawo 

do pierwszego języka (ojczystego) (art. 14).

Jakie są obszary tematyczne wdrażania praw mniejszości w 
edukacji?
W oparciu o postanowienia KRMN i EKJRM, strukturalne podejście do oceny tego czy 
system edukacji respektuje i chroni prawa mniejszości, uwzględniałoby:

• Używanie języków obcych w procesie edukacji;
• Infrastrukturę edukacyjną (na wszystkich poziomach oraz w edukacji osób 

dorosłych); 
• Dostęp do edukacji;
• Zasoby edukacyjne (przeszkolenie nauczycieli, podręczniki);
• Szacunek do różnorodności i niedyskryminacji;
• Naukę, jako narzędzie zapewniania integracji.

2.2 Metody i ćwiczenia 

W tej części poznasz kilka wskazówek jak zaangażować uczniów w dyskusję na tematy 
związane z prawami mniejszości w edukacji. Poniżej znajduje się krótkie streszczenie 
założeń do ćwiczeń. Dokładne opisy ćwiczeń znajdziesz na stronie projektu Teach-D w 
języku angielskim w zakładce „Additional Resources”: http://www. teach-d.eu/resour-
ces/ oraz poprzez wykazane materiały źródłowe.

Mapa myśli praw mniejszości w edukacji
Mapa myśli jest graficznym sposobem na przedstawienie swoich pomysłów oraz kon-
cepcji. To narzędzie do wizualnego myślenia, które pomaga uporządkować informacje, 
umożliwiając łatwiejszą analizę, zrozumienie, syntezę, przywołanie oraz generowanie 
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nowych pomysłów. Na mapie myśli, w przeciwieństwie do tradycyjnego sposobu zapi-
sywania notatek lub tekstu, informacje podzielone są w taki sposób, aby jak najlepiej 
odzwierciedlić obraz w myślach. Jest to ćwiczenie, które wymaga zarówno zmysłu ana-
litycznego, jak i artystycznego, oraz angażuje procesy myślowe i poznawcze. Dodatko-
wo, ma charakter rozrywkowy.

Kiedy różnice mają znaczenie
Ćwiczenie to, zaczerpnięte z zasobów online organizacji Facing History and Ourselves, 
polega na tworzeniu przez uczniów tabel tożsamości w celu zwizualizowania słów i 
fraz, których używają do opisania siebie, oraz etykiet nadawanych im przez społec-
zeństwo. Wykorzystaj tabele tożsamości w pracy z uczniami, aby mogli lepiej zrozu-
mieć samych siebie, grupy, inne narody oraz postacie historyczne, czy polityczne.

2.3 Tematy do dyskusji

Istnieją różne kategorie, w których status praw mniejszości w dziedzinie edukacji i ich 
wdrażanie oceniają organy monitorujące, decydenci polityczni, eksperci, społeczeńst-
wo obywatelskie i  zainteresowane strony. Zostaną one poniżej omówione z podziałem 
na tematy do autorefleksji.

Zastanów się nad stosowaniem języków obcych w edukacji.
• Czy umożliwia się mniejszościom naukę języka ojczystego, – w jakim wymiarze i w 

jakich warunkach (np. zajęcia dodatkowe, opcjonalny kurs, standardowy program)? 
• Czy ustalenia obowiązują w przypadku niewielkich grup mniejszościowych? Jeśli 

nie, jakie są progi (tj. minimalna liczba uczniów do utworzenia zajęć językowych 
dla danej mniejszości)? 

• Czy osoby należące do mniejszości narodowych mają możliwość pobierania 
nauki w języku ojczystym na wszystkich poziomach edukacji (również w zakresie 
edukacji osób dorosłych)? 

• Czy wszystkie lekcje szkolne prowadzone są w języku mniejszości narodowych, 
czy tylko lekcje języka obcego?  

Zastanów się nad rolą infrastruktury w edukacji.
• Czy dostępna jest instytucja edukacyjna, która może zapewnić mniejszościom 

naukę w ich ojczystym języku?
• Czy mniejszościom wolno założyć i prowadzić własne instytucje edukacyjne, – 

jakie są procedury/ograniczenia? Czy państwo wspiera/ułatwia mniejszościom ten 
proces? 
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• Czy władze lokalne i/lub krajowe oferują finansowe wsparcie prywatnym 
instytucjom utworzonym oraz zarządzanym przez mniejszości? Jakie są przepisy 
w zakresie zarządzania tego typu instytucjami edukacyjnymi? 

• Czy działają szkoły publiczne (prowadzone przez lokalne i/lub państwowe władze), 
które oferują programy kształcenia dla mniejszości? 

• Czy kraje pochodzenia mniejszości mogą wspierać powstawanie instytucji 
edukacyjnych dla członków swoich grup? 

Zastanów się nad charakterem dostępu do edukacji.
• Jakie wymogi (administracyjne oraz inne) obowiązują w zakresie rejestracji 

(osobistej oraz/lub dzieci) w instytucji edukacyjnej przeznaczonej dla mniejszości?  
• Jaka jest bliskość odpowiedniej infrastruktury edukacyjnej na wszystkich 

poziomach?
• Jakie są obowiązujące ustalenia państwa w zakresie korzystania przez mniejszości 

z instytucji edukacyjnych?
• Jakie są obowiązujące ustalenia dotyczące przejścia z jednego poziomu kształcenia 

na drugi (np. język egzaminów końcowych i/lub wstępnych, opłaty, progi 
osiągnięcia)?

• Jakie programy wsparcia dostępne są dla dzieci, aby wspierać ich edukację w 
oparciu o ich szczególne potrzeby kulturalne lub społeczno-ekonomiczne?

Zastanów się nad zasobami nauczania. 

• Czy dostępne są odpowiednie materiały edukacyjne, które pomagają mniejszościom 
w procesie kształcenia?

• Czy państwo finansowo wspiera opracowywanie tego rodzaju zasobów? 
• Jakie są przyjęte podejścia do opracowywania treści edukacyjnych (czy państwo 

wspiera rozwój odpowiedniej wiedzy naukowej)?
• Czy istnieje system przygotowania i dalszego szkolenia kadry nauczycielskiej do 

pracy z dziećmi należącymi do mniejszości?
• Czy istnieje system wymiany wiedzy, doświadczeń i praktyk między uczniami z 

mniejszości, personelem administracyjnym i edukacyjnym ponad granicami?
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Zastanów się nad sposobami okazywania szacunku dla 
różnorodności i niedyskryminacji.
• Czy dostępne są wewnętrzne narzędzia, monitorujące przypadki występowania 

dyskryminacji?  
• Czy dostępne są środki, które pozwalają na opracowanie oraz utrzymanie 

tożsamości kulturowych w obszarze edukacji? 
• Czy dostępne są środki, które pozwalają na opracowanie wartości w zakresie 

tolerancji oraz wzajemnego zrozumienia?  

Zastanów się nad tym, w jaki sposób nauka jest narzędziem 
integracji. 
• Czy instytucja edukacyjna działa na rzecz promocji integracji oraz spójności 

społecznej?  
• Czy kwestie związane z mniejszościami uwzględnione są w szkolnym programie 

nauczania?
• Czy różnice kulturowe promowane są jako korzyść?
• Czy szacunek do różnorodności uwzględniony jest w programie kształcenia?
• Jaki jest ton debat dotyczących segregacji, a tych dotyczących integracji?
• W jaki sposób dyrekcja szkoły/nauczyciele postrzegają mieszane środowisko 

kulturowe?

Zastanów się nad zarządzaniem różnorodnością w ramach 
KRMN oraz EKJRM.
• Czy twój kraj jest sygnatariuszem KRMN i/lub EKJRM? Jeśli tak, jakie zmiany 

zostały wprowadzone w systemie edukacji w Twoim kraju po dacie wejścia w życie 
konwencji? Jeśli nie to, jaki może być tego powód i jak można wpłynąć na zmianę 
tej decyzji? 

• Czy możesz określić system edukacyjny w Twoim kraju jako „przyjazny 
mniejszościom?” Uzasadnij swoją odpowiedź. 
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• Czy znasz przykłady dobrych praktyk w zakresie praw mniejszości w edukacji w 
Twoim kraju? 

• Co sądzisz o prawach mniejszości w edukacji na innych kontynentach? Czy znasz 
jakieś dobre praktyki w tym zakresie?

• Co można zrobić, aby zagwarantować równe traktowanie wszystkich uczniów w 
klasie/szkole, niezależnie od pochodzenia? 

• Czego brakuje, aby móc zapewnić ochronę praw edukacyjnych wszystkich uczniów? 

2.4 Dobre praktyki 

Opisane w tej części inicjatywy mogą posłużyć, jako źródła inspiracji w zakresie praw 
mniejszości w edukacji, i które możesz wykorzystać w środowisku szkolnym. Więcej 
informacji o dobrych praktykach znajdziesz są na stronie projektu Teach-D w języku 
angielskim w zakładce „Additional Resources”: http://www. teach-d.eu/resources/ oraz  
poprzez wykazane materiały źródłowe.

Używanie języków obcych
• Ustawa wdrażająca specjalne prawa (2001) w Słowenii nakazuje stosowanie obu 

języków (słoweńskiego i węgierskiego) w przedszkolach położonych w regionach, 
w których grupy etniczne są mieszane. Na przykład w regionie Pomurje, w jednej z 
dwujęzycznych szkół obowiązuje polityka „jedna osoba - jeden język”, co oznacza, 
że nauczyciele dwujęzyczni używają tylko jednego języka (najlepiej języka 
ojczystego), wspierani przez nauczyciela dwujęzycznego mówiącego w drugim 
języku uczniów.

• W hiszpańskim regionie Basków rodzice uczniów mogą wybierać między 
hiszpańskojęzycznym, baskijskim i dwujęzycznym modelem edukacyjnym. 
Niektóre szkoły oferują łączenie modeli, co oznacza dla rodziców brak konieczności 
wysyłania dzieci do drugiej szkoły.

Infrastruktura edukacyjna
• W regionie Schleswig-Holstein (Niemcy) instytucje edukacyjne mniejszości 

duńskiej cieszą się nie tylko wsparciem ze strony Danii, ale także Niemiec w takim 
samym zakresie finansowania jak w przypadku każdej niemieckiej szkoły.

• Ustawa bułgarska o nowej szkole przewiduje przedłużenie całodziennej nauki 
szkolnej, tworzy krajowe standardy dla edukacji obywatelskiej i międzykulturowej 
oraz zakazuje segregacji klas.

Dostęp do edukacji
• Na Cyprze program pn. Działania w zakresie szkolnictwa i włączenia społecznego 

(obowiązujący od roku akademickiego 2015-2016) ma na celu rozszerzenie i rozwój 
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inicjatywy „stref priorytetowych dla edukacji”, w których większy nacisk kładzie 
się na zmniejszenie liczby osób porzucających naukę i podniesienie znajomości 
podstawowych umiejętności. Program ten nie jest ukierunkowany bezpośrednio 
na Romów, chociaż w tych strefach mieszkają głównie cypryjscy Romowie.

• We Włoszech realizowany jest projekt, który skierowany jest m.in. do dzieci 
pochodzenia romskiego, Sinti i Camminanti. Dwa z jego obszarów obejmują 
zaangażowanie rodziny i przyjęcie/włączenie do szkoły. Założeniem projektu 
jest ułatwienie dostępu do lokalnych usług socjalnych dla całej rodziny w celu 
promocji profilaktyki zdrowotnej. Program początkowo obejmował 23 szkoły, 18 
szkół podstawowych, 5 szkół średnich niższego stopnia, w sumie 42 klasy i ponad 
900 uczniów, z których około 156 to uczniowie pochodzenia romskiego, Sinti i 

Camminanti. 

Zasoby edukacyjne
• W Rumunii, zakazane jest, aby szkoły prowadzące naukę języka węgierskiego 

korzystały z materiałów edukacyjnych w języku węgierskim, ponieważ wszystkie 
materiały muszą najpierw przejść akredytację przez organy państwa. W większości 
przypadków szkoły języka węgierskiego tłumaczą materiały na węgierski, co niesie 
za sobą duże koszty. Uczniowie, którzy pobierają naukę w języku węgierskim 
mają możliwość zdawania egzaminów w tym języku; dwa uniwersytety oraz trzy 
uczelnie prywatne oferują studia w języku węgierskim. Rząd węgierski finansuje 
naukę języka za pośrednictwem organizacji obywatelskich zlokalizowanych w 
Rumunii.

• W Austrii, język ojczysty migrantów nauczany jest w ramach dodatkowego 
przedmiotu (wpisanego w program nauczania) lub zajęć dodatkowych 
(prowadzonych w godzinach popołudniowych, przez nauczyciela władającego 
ojczystym językiem migrantów (native speaker) lub przez nauczyciela danego 

przedmiotu. 

Szacunek do różnorodności i niedyskryminacji
• W Irlandii, aby zapewnić uczniom możliwość praktykowania języka irlandzkiego 

(jedno z  wyzwań edukacji w języku irlandzkim), organizacja Gael Linn Gael 
prowadzi kolonie letnie i  debaty między szkołami.

• Na Węgrzech Federalna Unia Narodowości Europejskich wpiera inicjatywę 
„Solidarność z Romami - mniejszości wspierające mniejszości”. Dobre praktyki 
w tym zakresie, które warto wymienić to utworzenie sieci szkół dla mniejszości 
na Węgrzech, w Danii i Niemczech oraz wspieranie międzynarodowej wymiany 

studentów romskich. 
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Rozdział 3 – 
Niedyskryminacja i równość

Dziedzinę edukacji uznaje się za kluczową dla kształtowania otwartości na 
różnorodność, promowania zasad równości i niedyskryminacji, a także zaszczepiania 
wiedzy na temat instrumentów prawnych służących przeciwdziałaniu dyskryminacji. 
Liczne traktaty stworzyły podstawę zjednoczonej Europy, która promuje zasady 
równości i niedyskryminacji. Staraniom o zakaz dyskryminacji ze względu na rasę 
lub pochodzenie etniczne towarzyszyła presja, by UE przyjęła dodatkowe przepisy 
dotyczące dyskryminacji ze względu na religię, wiek, niepełnosprawność lub 
orientację seksualną. Te zabezpieczenia z pewnością ulegną rozszerzeniu w momencie 
uwidocznienia się nowych przejawów dyskryminacji, szczególnie w świetle niedawno 
przybyłych migrantów i  uchodźców.

3.1 Słowa kluczowe i definicje 

Co według prawa uznawane jest za dyskryminację?
Komitet Praw Człowieka ONZ definiuje dyskryminację, jako „każde rozróżnienie, 
wyłączenie, ograniczenie lub preferencję [...], które ma na celu lub jest skutkiem 
unieważnienia lub osłabiania uznawania, korzystania lub wykonywania przez wszystkie 
osoby, na równych zasadach, wszystkich praw i wolności (patrz Komitet Praw Człowieka 
ONZ, 1989, §7).” Akty dyskryminacji występują zawsze wtedy, gdy ludzie traktowani 
są inaczej w podobnych sytuacjach lub traktowani podobnie w różnych sytuacjach. 
Działania te często odzwierciedlają przynależność lub postrzeganie przynależności do 
określonych grup lub kategorii społecznych, ekonomicznych, bądź rasowych. 

Zasada niedyskryminacji nie jest odrębnym prawem człowieka, ale ściśle związana 
jest z prawem do równego traktowania, obowiązującego we wszystkich sferach 
życia. Podlega ona prawnej kontroli w  przypadku przyznania praw lub nałożenia 
obowiązków na niektóre osoby z pominięciem innych. Rozróżnienie między 
niedyskryminacją, a równym traktowaniem dokonywane jest na podstawie kryteriów 
uznanych za niewłaściwe. Kryteria te mogą obejmować szeroki zakres cech związanych 
z  tożsamością polityczną, religijną, etniczną, rasową, płciową lub społeczną danej 
osoby, a także cechy fizyczne, w tym kolor skóry, wagę lub inne cechy genetyczne.
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W jaki sposób standardy międzynarodowe przeciwdziałają 
dyskryminacji? Jakie są ograniczenia w tym zakresie?
W celu przeciwdziałania dyskryminacji opartej na cechach szczególnych danej 
jednostki, społeczeństwa oraz ramy prawne dążą do zapewnienia wolności od 
dyskryminacji poprzez promowanie zasady równości wśród wszystkich ludzi. Wymaga 
to, aby sytuacje równe były traktowane jednakowo, a sytuacje nierówne w odmienny 
od siebie sposób, a brak takiego podejścia stanowi dyskryminację chyba, że istnieje 
obiektywne i racjonalne uzasadnienie. W niektórych sytuacjach zarówno prawo 
krajowe, jak i międzynarodowe pozwala na czynienie rozróżnień między osobami lub 
grupami. Wiele debat dotyczy, zatem tego, które rozróżnienia są dopuszczalne i które 
stanowią zakazaną dyskryminację.

Niektóre z ram prawnych, które chronią przed 
dyskryminacji to:

• Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948)
• Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i 

Podstawowych Wolności (1953)
• Europejska karta społeczna (1961)
• Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i 

Kulturalnych (1966, zmieniony w 1976r.)
• Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych 

(CZĘŚĆ II) (1966, zmieniony w 1976r.)
• Karta Podstawowych Praw Człowieka Unii Europejskiej 

(2000)
• Unijna dyrektywa w sprawie równości rasowej (2000)
• Unijna dyrektywa o równości zatrudnienia (2000)
• Nowa Zelandia - 21 podstaw dyskryminacji jest 

zabronionych przez Ustawę o prawach człowieka z 1993 
roku

Jakie cechy oraz właściwości są według prawa chronione przed 
dyskryminacją w UE?
Zgodnie z art. 21 ust. 1 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej (2000):
 

Zakazana jest wszelka dyskryminacja w szczególności ze względu na płeć, 
rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, 
religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przy-
należność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, 
wiek lub orientację seksualną (Parlament Europejski, Rada Europejska i Ko-

misja Europejska).
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Spis cech, które podlegają ochronie prawnej jest niewyczerpującą listą, na której wciąż 
pojawiają się nowe cechy bądź właściwości, podlegające prawnej analizie. Ponadto 
użycie wyrażenia „takich jak” sugeruje, że lista składa się z przykładów. Według 
prawa, np. wagę można uznać za podstawę do dyskryminacji. Stronniczość związana 
z wagą ma przełożenie na klasę szkolną, czego dowodzą badania, że nauczyciele mają 
niższe oczekiwania wobec uczniów z nadwagą i uważają tę grupę uczniów za bardziej 
zaniedbaną oraz emocjonalną (Rudd Center, 2008, s.6). Zachowania nauczycieli 
wpływają na sposób postrzegania uczniów, którzy mogą źle traktować swoich kolegów 
z nadwagą. Nierówne traktowanie w placówkach oświatowych wpływa na niektóre 
decyzje młodych ludzi, w tym opuszczanie zajęć szkolnych, niepodejmowanie nauki 
w szkołach wyższych, przerywanie toku nauczania, a także ich większą podatność na 
depresję, niską samoocenę i myśli samobójcze (ibid.).

Jaka jest różnica między bezpośrednią, pośrednią oraz 
strukturalną dyskryminacją?
Należy pamiętać o tym, że dyskryminacja przybiera różne formy. Dyskryminacja 
bezpośrednia dotyczy mniej pożądanego traktowania jednej osoby w stosunku do 
innej w podobnych okolicznościach lub sytuacji, a także równego traktowania osób 
znajdujących się w różnych sytuacjach. Bezpośrednia dyskryminacja często występuje, 
gdy istnieje zamiar dyskryminowania danej osoby lub grupy w oparciu o pewne cechy 
lub właściwości.

O dyskryminacji pośredniej mówi się, gdy praktyka, zasada, wymóg lub warunek jest 
z pozoru neutralny, ale nieproporcjonalnie wpływa na określone grupy. Przykładowo, 
zastanówmy się nad postanowieniem, które nakreśla, że wyłącznie osoby powyżej 
180 cm wzrostu mogą uczęszczać na uczelnię: zasada ta dotyczy dyskryminacji 
bezpośredniej ze względu na wzrost, ale również pośredniej ze względu na płeć, 
ponieważ kobiety są zwykle niższe od mężczyzn, stąd jest mniej prawdopodobne, że 
jako grupa spełnią kryterium wzrostu. W środowisku szkolnym, wymogi dotyczące 
adresu pocztowego, rozkładu zajęć oraz harmonogramu świąt mogą mieć pośredni 
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wpływ na różne grupy dzieci i ich zdolność do uczęszczania do szkoły. Dyskryminacja 
pośrednia może w takim przypadku wystąpić nieumyślnie lub niezamierzenie, ale 
nadal musi być brana pod uwagę.
Dyskryminacja może także przybrać wymiar strukturalny, gdy zasady, normy, rutyny, 
wzorce zachowań oraz zachowania demonstrowane w instytucjach lub innych 
strukturach o charakterze społecznym stanowią przeszkodę dla określonych grup lub 
jednostek w osiąganiu tych samych praw i możliwości dostępnych dla większości 
społeczeństwa (patrz Marko, 2013). Rozpoznanie dyskryminacji strukturalnej 
wymaga sprawdzenia, w jaki sposób społeczeństwo umacnia system nierówności. 
Dyskryminacja strukturalna może prowadzić do pośredniej dyskryminacji.

W jaki sposób dyskryminację można rozumieć, jako 
wielowymiarową, różnorodną lub międzysektorową?
W ostatnich dziesięcioleciach pojawiła się koncepcja dyskryminacji wielowymiarowej, 
ściśle powiązanej z identyfikacją przyczyn dyskryminacji. Oczywistym okazało się, że 
„błędem jest próba przeanalizowania wszystkich przypadków dyskryminacji, które 
można przypisać do jednej przyczyny (Ellis i Watson, 2012, s. 156)”, ponieważ wiele osób 
doświadcza dyskryminacji z różnych powodów. Dyskryminacja wielowymiarowa jest 
alternatywnie nazywana dyskryminacją wielokrotną. Na przykład, kobieta pochodzenia 
romskiego składa podanie o pracę, które zostaje odrzucone, ponieważ pracodawca nie 
zatrudnia kobiet, ani Romów. W takim przypadku odrzucony kandydat może twierdzić, 
że był dyskryminowany ze względu na pochodzenie etniczne, płeć lub z obu powodów.

Pojęcie dyskryminacji międzysektorowej jest szeroko stosowane w celu opisania 
rodzaju sytuacji, w której dwa lub więcej powodów działa nierozerwalnie, jako podstawa 
dyskryminacji. Kobiety niepełnosprawne często stykają się z napiętnowaniem i uciskiem, 
zwłaszcza w miejscu pracy, gdzie uważa się, że kobiety niepełnosprawne „są mniej 
skłonne do płatnego zatrudnienia w porównaniu z niepełnosprawni mężczyznami lub 
pełnosprawnymi kobietami”, co pokazuje, że niepełnosprawne kobiety są szczególnie 
wrażliwą grupą w ramach kategorii osób z niepełnosprawnościami (zob. Brothers, 
2003, Breslin, 2003). Dyskryminacja międzysektorowa pozwala nam zastanowić się 
nad przekrojem więcej niż jednej kategorii podatności, z których niektóre są bardziej 
widoczne niż inne. Ponadto należy dołożyć wszelkich starań, aby zrozumieć, jak 
wiele dyskryminacji może powstać z różnych źródeł, gdy różne grupy lub wspólnoty 
większościowe odrzucają tą samą osobę.

Orzecznictwo
Dziedzina edukacji postrzegana jest jako kluczowa dla budowania podstaw otwartości 
na różnorodność, jednak praktyki związane z profilowaniem rasowym i etnicznym 
są coraz powszechniejsze, a zasady dotyczące niedyskryminacji i równości są wciąż 
kwestionowane. W tym zakresie przywołać można następujące procesy: belgijską 
sprawę językową (1968), która dotyczyła zastosowania języków francuskiego i 
holenderskiego w nauczaniu; sprawa Orsus i in. przeciwko Chorwacji (2010), dotycząca 
stosowania wyłącznie języka romskiego i utworzenia klas mieszanych; sprawa D. H. i in. 
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przeciwko Republice Czeskiej (2007), która dotyczyła utworzenia specjalnych szkół dla 
Romów; oraz sprawa Waldman przeciwko Kanadzie (1999), która dotyczyła specjalnego 
traktowania przyznanego szkołom rzymskokatolickim. Więcej informacji na temat tych 
przypadków oraz innych znajdziesz w języku angielskim na stronie projektu Teach-D w 

zakładce „Additional Resources”: http://www.teach-d.eu/resources/.

3.2 Metody i ćwiczenia 

W tej części poznasz kilka wskazówek jak zaangażować uczniów w dyskusję na tematy 
związane z niedyskryminacją i równością. Poniżej znajduje się krótkie streszczenie 
założeń do ćwiczeń. Dokładne opisy ćwiczeń dostępne są na stronie projektu Teach-D 
w języku angielskim w zakładce „Additional Resources”: http://www.teach-d.eu/
resources/ oraz poprzez wykazane materiały źródłowe. 

Zmiany w zakresie różnic
Ćwiczenie to pokazuje w jaki sposób międzynarodowe oraz europejskie ramy prawne 
odzwierciedlają normy oraz rozumienie tego, co określane jest jako różnica. W tym 
ćwiczeniu, uczniowie sprawdzą oraz porównają trzy różne instrumenty, aby dowiedzieć 
się jak zmieniły się przepisy w zakresie dyskryminacji.

Wyrzuć to z siebie
Ćwiczenie to, zaczerpnięte z zasobów online organizacji Facing History and Ourselves, 
polega na promowaniu zasady równości oraz niedyskryminacji podczas rywalizacji 
sportowej. Ta lekcja ma na celu zachęcenie uczniów do refleksji nad własnymi 
doświadczeniami, jako fanów lub członków drużyny oraz zastanowienia się, w jaki 
sposób sport przyczynia się do promowania konkretnej tożsamości, która może być 
ekskluzywna i dyskryminująca.
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Kolorowe grupy
Celem gry jest umożliwienie uczniom doświadczenia dyskryminacji w sposób 
bezpośredni. Uczestnicy zostają losowo podzieleni na trzy grupy. Do każdej grupy 
przypisany zostaje kolor, który określa sposób, w jaki będą traktowani: pierwsza grupa 
jest preferencyjnie traktowana, druga jest traktowana tak samo jak zwykle, a trzecia jest 
izolowana od reszty (jest gorzej traktowana).

3.3 Tematy do dyskusji

W tej części przeanalizujemy niektóre sposoby rozumienia dyskryminacji w 
naszym życiu, klasach i szkołach, a także napięcia dotyczące przestrzegania zasad 
niedyskryminacji i równości. Rozważania wokół napływającej fali migrantów oraz 
uchodźców powinny również zostać uwzględnione.

Zastanów się nad własnymi doświadczeniami związanymi z 
dyskryminacją
• Czy kiedykolwiek doświadczyłeś/aś nierównego traktowania ze względu na: 

- płeć?
- wiek?
-język?
- status społeczny?
- sytuację finansową?  
- kolor skóry?
- pochodzenie i tradycje?

• Czy uważasz, że nierówne traktowanie było skutkiem dyskryminacji?
• Do jakich środków pomocy miałeś/aś dostęp?

Zastanów się nad różnorodnością swojej klasy
• Jakie rodzaje różnic są widoczne/ukryte? Zastanów się nad możliwymi sposobami 

omówienia tematu różnorodności w klasie. Czy niektóre tematy mogą okazać się 
zbyt wrażliwe?  

• Czy w Twojej szkole obowiązują zasady antydyskryminacyjne? Czy są one 
adekwatne do różnic obecnych w twojej klasie? W jaki sposób można ulepszyć i 
rozszerzyć te zasady?

• Czy przypadki bezpośredniej oraz pośredniej dyskryminacji mają swoje 
uzasadnienie w świetle założeń edukacyjnych? 

• Czy Twój styl nauczania jest inkluzywny? 
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Zastanów się nad tym, w jaki sposób szkolny program nauczania oraz 
style nauczania przyczyniają się do tworzenia podziałów wśród uczniów

• W jaki sposób możesz przystosować swój styl nauczania do różnorodności klasy? 
• Czy w Twojej szkole kiedykolwiek wystąpiły przypadki bezpośredniej lub pośredniej 

dyskryminacji wobec grupy uczniów? W jaki sposób szkoła wytłumaczyła zaistniałą 
sytuację? 

• Jakie prawa uczniów zostały naruszone? W jaki sposób prawa te odzwierciedlają 
różne obowiązki oraz oczekiwania, zarówno szkoły, jak i państwa? 

• Jakie przykłady dyskryminacji najczęściej występują w szkole? W jaki sposób 
szkoły mogą zachęcać społeczeństwo do myślenia o równości i sprawiedliwości?

3.4 Dobre praktyki 

Opisane w tej części inicjatywy mogą posłużyć, jako źródła inspiracji w zakresie 
niedyskryminacji oraz równości, które możesz wykorzystać w środowisku szkolnym. 
Więcej informacji o dobrych praktykach znajdziesz są na stronie projektu Teach-D 
w języku angielskim w zakładce „Additional Resources”: http://www. teach-d.eu/
resources/ oraz poprzez wykazane materiały źródłowe.

Nauka tolerancji poprzez zabawę
W ostatnim dziesięcioleciu w regionach przygranicznych między Austrią i Włochami 
migracja stała się elementem codzienności. „Diversity4Kids: Learning intercultural 
dialogue and diversity at school through play, interaction and stories” to projekt 
finansowany przez program Interreg IV Włochy – Austria, opracowany przez Eurac 
Research i ZeMiT (Zentrum für MigrantInnen in Tirol). Program wykorzystuje gry 
i zabawy, w myśl wypowiedzi Michela de Montaigne o tym, że „granie powinno 
być najpoważniejszą aktywnością dzieci”. Dzięki temu projektowi dzieci uczą 
się rozpoznawać i przezwyciężyć uprzedzenia i ksenofobiczne postawy poprzez 
zabawę, teatr, odgrywanie ról, warsztaty biograficzne i opowiadania. Ponadto pojęcia 
tolerancji, wspólnego życia i różnorodności są przekazywane i promowane w formie 
gier i interakcji. Aktywności zostały opracowane specjalnie na cele tego projektu i są 
oferowane bezpłatnie dla lokalnych szkół.

Treści zostały opracowane w taki sposób, aby umożliwić dzieciom szkół podstawowych 
oraz szkół średnich niższego szczebla (w wieku od 8 do 14 lat) zmierzenie się z różnicami 
międzykulturowymi oraz zrozumienie i doświadczenie korzyści wynikających z 
różnorodności. Jesienią 2013 roku, w Tyrolu oraz sąsiadujących regionach, doszło do 
ponad 100 spotkań z uczniami, w których nauczyciele wzięli aktywny udział lub byli 
wyłącznie obserwatorami. Spotkania składały się gier powstałych na cele projektowe. 
Każde z trwających dwie godziny spotkań, zostało następnie ocenione przez uczniów. 
Zgromadzone opinie wraz z konspektami lekcyjnymi, opracowanymi przez ekspertów, 



44

dostępne są w językach włoskim, niemieckim oraz angielskim. W procesie oceny 
wzięto pod uwagę wpływ gry, jej natychmiastowe efekty i zainteresowanie wykazane 
przez uczestników. W każdym przypadku większość uczestników stwierdziła, że gra 
pomogła w promowaniu wzajemnego zrozumienia w klasie, i że może stać się nową 
metodą podejścia do problemu różnorodności w szkolnictwie.. 

Źródło: 

Odgrywanie ról z zamiarem nawiązania dialogu
Projekt Space Migrants 2513, finansowany z programu MigrAlp (Interreg IV), został 
również opracowany przez organizacje Eurac Research i ZeMiT (Zentrum für 
MigrantInnen in Tirol). W ramach projektu organizowane są spotkania dla młodych 
osób w wieku od 15 do 25 lat o różnym pochodzeniu geograficznym, w celu refleksji nad 
kwestiami dotyczącymi niedyskryminacji, integracji i poszanowania różnorodności 
kulturowej za pomocą zabawnego i interaktywnego podejścia: po pierwsze podziału 
na grupy na potrzeby odgrywania ról; po drugie dialogu, dyskusji i dzielenia się 
informacjami między grupami. Projekt został stworzony z myślą o rozwoju osobistych, 
społecznych i pokrewnych umiejętności uczestników. Cała gra oferowana jest jako 
pakiet dla szkół w Tyrolu i Süditrolu. W ramach pakietu animatorzy prowadzą grę dla 
grup liczących od 17 do 21 osób.

Źródło: http://bit.ly/space-migrants

Pomoc uchodźcom w dostępie do szkół państwowych 

Ta „inteligentna szkoła” została założona w 2000 roku przez Michaela Stengera, aby 
rozwiązać kluczową kwestię systemu azylowego w Niemczech: młodzi uchodźcy 
w wieku powyżej 16 lat nie byli w stanie uczęszczać do lokalnych szkół. Dlatego nie 
tylko odmówiono im prawa do edukacji, ale także skutecznie wykluczono z istotnego 
etapu procesu integracji. Niemcy nie należą do krajów, które przyjęły ogólnokrajowe 
przepisy regulujące edukację dzieci-uchodźców, a każdy Land wdraża własną politykę 
dotyczącą przyjmowania, szkolenia językowego, obecności i kształcenia nauczycieli. 
W tym kontekście, „inteligentna szkoła” przygotowuje uczniów, niezależnie od ich 
poziomu umiejętności czytania, do egzaminów końcowych, a także do niemieckiego 
systemu szkolenia zawodowego i stażowego. Program nauczania „inteligentnej szkoły” 
składa się z takich samych kursów jak w szkołach państwowych, ale dostosowanych 
do potrzeb młodych osób ubiegających się o azyl bez opieki i uchodźców w wieku od 
16 do 25 lat. Obejmuje to specjalne szkolenia językowe; nauczanie standardowych 
programów nauczania; oraz wsparcie prawne, społeczne, pedagogiczne i 
psychologiczne. Nauczyciele „inteligentnej szkoły” przygotowują własne materiały, 
ponieważ niektóre ćwiczenia, np. dotyczące rodzin z klasy średniej lub wakacji mogą 

http://bit.ly/diversity4kids
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wydawać się niestosowne dla uchodźców o różnym pochodzeniu i doświadczeniach 
życiowych. Chociaż w chwili przyjazdu często czują się przygnębieni i zdarza się, że są 
pół-analfabetami, 96 procent uczniów „inteligentnej szkoły” kończy niemiecką szkołę 
średnią w ciągu dwóch lat. Ponadto „inteligentna szkoła” przewiduje obowiązkowy 
dwutygodniowy staż w ostatnim roku nauki, angażując uczniów w inicjatywy 
szkoleniowe i wspierając ich przejście z etapu szkoły do pracy. Rząd Bawarii oficjalnie 
uznał „inteligentną szkołę” jako szkołę akredytowaną przez państwo w 2004r., 
pokrywając dwie trzecie kosztów jej nauczycieli.

Źródło: http://www.schlau-schule.de/
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Rozdział 4 – 
Różnorodność religijna

Wyrażanie wiary religijnej w przestrzeni szkolnej bywa kontrowersyjnym tematem. 
Niektóre szkoły eksponują symbole religijne, odzwierciedlające preferencje narodowe i 
wspólnotowe. Tymczasem uczniowie noszą własne symbole religijne w postaci ubrań, 
nakryć głowy lub biżuterii. Pojawiło się wiele wyzwań związanych z ekspresją wierzeń 
religijnych, w tym konfrontacje szkoły z rodzicami bądź społeczeństwem, które często 
mają różne skutki. Współczesne struktury prawne zmagają się z ustanowieniem jasnej 
granicy między edukacją religijną, a edukacją o religii w środowisku szkolnym.

4.1 Słowa kluczowe i definicje  

W jaki sposób „religia” uważana jest za prawo człowieka?
Swoboda wyboru i praktykowania religii została uznana w różnych instrumentach 
prawnych. W kontekście europejskim, pierwszym prawnie wiążącym postanowieniem 
gwarantującym wolność myśli, sumienia i religii jest art. 9 europejskiej konwencji 
praw człowieka (Rada Europy, 1950). Artykuł 9 stanowi, że:

1. Każdy człowiek ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo to 
obejmuje swobodę zmiany wyznania lub przekonań oraz swobodę głoszenia swe-
go wyznania lub przekonań, indywidualnie lub we wspólnocie z innymi osobami, 
publicznie lub prywatnie, poprzez uprawianie kultu, nauczanie i przestrzeganie 
obyczajów.
2. Wolność uzewnętrzniania wyznania lub przekonań może podlegać jedynie 
takim ograniczeniom, które są przewidziane przez ustawę i konieczne w społec-
zeństwie demokratycznym z uwagi na interesy bezpieczeństwa publicznego, 
ochronę porządku publicznego, zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności 
innych osób.

W jaki sposób prawo rozróżnia pomiędzy wiarą, a praktyką 
religijną?
W rozważaniach o wolności do religii, Europejska Konwencja Praw Człowieka 
uznaje, że prawo do manifestacji, w zasadzie demonstracji, wyznawanej religii jest 
bezwarunkowe. Stanowisko Konwentu opiera się na koncepcji wolności religii, jako 
posiadającej dwa wymiary: wewnętrzny i zewnętrzny. Termin „forum internum” 
odnosi się do wewnętrznej wolności religii, zgodnie z którą państwo nie może naruszać 
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wewnętrznego przekonania, innymi słowy, wolności przekonań religijnych (Krömer, 
str. 2). Jednak zewnętrzny wyraz religii nie jest postrzegany w tak łagodny sposób. 
Artykuł 9 wykracza poza pojęcie „forum internum” aby zmierzyć się z sytuacjami, które 
powstają, gdy dana osoba chce działać zgodnie własnymi myślami, sumieniem i religią. 
Wówczas mówi się o „forum externum”, odnosząc się do wolności praktykowania 
religii i to właśnie ta manifestacja podlega niekiedy ograniczeniom. Ograniczenia 
państwowe są prawnie dopuszczalne tylko dla „forum externum”, odnosząc się do 
swobody w zakresie zamanifestowania własnej religii. Koncepcja dotycząca wolności 
w zakresie wierzeń religijnych i praktyk religijnych autorstwa Europejskiej Konwencji 
Praw Człowieka otworzyła drzwi do regulacji i ograniczeń praktyk religijnych.

Co jest „manifestacją”?
Koncepcja praktyki religijnej, jako zewnętrznego działania, została zdefiniowana 
jako manifestacja, czyli „aktywny element swobody religijnej, w przeciwieństwie do 
pasywnego komponentu, który polega jedynie na przestrzeganiu pewnych przekonań 
(S Joseph, M. Castan i J. Schultz, 2000, § 17.09.).”  Artykuł 9 Konwencji określa cztery 
formy manifestacji: kult, nauczanie, praktykę i uczestniczenie. Wykaz ten został 
podkreślony w innych międzynarodowych instrumentach prawnych, takich jak art. 18 
ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych ONZ.

Ograniczenia w zakresie manifestacji przekonań religijnych
Niektóre z uzasadnień ograniczających wolność religijną opierają się na potrzebie 
utrzymania stosunków społecznych i zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Niedawne debaty dotyczące edukacji religijnej dzieci, symboli religijnych, prawa do 
moralnego sprzeciwu i wolności religijnej wiążą się z interpretacją artykułu 9 Konwencji 
w świetle rzeczywistości związanej z rosnącą różnorodnością religijną. Aby dowiedzieć 
się więcej o tych debatach i orzeczeniach prawnych, odwiedź stronę projektu Teach-D, 
dostępnej pod adresem: http://www.teach-d.eu/. Zgodnie z art. 9 ust. 2 konwencji, 

„swoboda wyrażania swojej religii lub przekonań podlega jedynie 
takim ograniczeniom, jakie są wymagane przez prawo i są konieczne 
w demokratycznym społeczeństwie w interesie bezpieczeństwa 
publicznego, w celu ochrony porządku publicznego, zdrowia lub 
moralności, lub ochrony praw i wolności innych osób (Rada, 1950).” 

Orzecznictwo
Orzeczenia prawne dotyczące obecności symboli religijnych w miejscach publicznych, 
np. w szkołach, można podzielić na dwie grupy: ścisły sekularyzm, który ogranicza 
tego typu manifestacje, lub bardziej pluralistyczny model świecki. Przykłady: sprawa 
Busk Madsen i Pederson przeciwko Danii (1976), która dotyczyła roli rodziców; sprawa 
Folergø przeciwko Norwegii (2007), która debatowała nad edukacją religijną w szkołach 
państwowych; sprawa Lautsi i Inni przeciwko Włochom (2011), która dotyczyła 
obecności krzyży w salach szkół państwowych; oraz sprawa Sahin przeciwko Turcji 
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(2005), która dotyczyła noszenia religijnych ubrań w środowisku edukacyjnym. Więcej 
informacji na temat tych przypadków i innych uwarunkowań prawnych można znaleźć 
w rozbudowanej wersji tego rozdziału.

4.2 Metody i ćwiczenia
 
W tej części poznasz kilka wskazówek jak zaangażować uczniów w dyskusję na tematy 
związane z różnorodnością religijną. Poniżej znajduje się krótkie streszczenie założeń 
do ćwiczeń. Dokładne opisy ćwiczeń dostępne są na stronie projektu Teach-D w języku 
angielskim w zakładce „Additional Resources”: http://www.teach-d.eu/resources/ oraz 
poprzez wykazane materiały źródłowe. 

Burza mózgów
W celu przedstawienia nowego tematu, pobudzenia kreatywności oraz rozwijania 
krytycznego myślenia w kwestiach związanych z religijnością, rekomendujemy 
wykorzystanie techniki burzy mózgów. Technika ta jest często wybierana, gdy istnieje 
potrzeba rozwiązania określonego problemu lub zadania konkretnego pytania. Zacznij 
od określenia problemu i opracowania pytania lub stwierdzenia; w tym celu możesz 
posłużyć się pytaniami z sekcji 4.3. Umieść swój tekst na środku tablicy lub dużej 
kartki papieru, która będzie dobrze widoczna dla każdego. Następnie zbierz uczniów 
i rozdaj flamastry lub kredę. Poinstruuj uczniów, aby zapisali, co kojarzy im się z 
podanym pytaniem/stwierdzeniem. Po wykonaniu ćwiczenia przez uczniów, przyjrzyj 
się schematowi burzy mózgów i połącz niektóre z większych tematów, aby następnie 
przejść do bardziej uporządkowanej aktywności.

Źródło: http://bit.ly/COECompass
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Rozmowa na temat religii oraz tożsamości
Ćwiczenie to, zaczerpnięte z zasobów online organizacji Facing History and Ourselves, 
pozwala uczniom zapoznać się z historiami innych młodych osób oraz ich doświadczeń 
związanych z religią. Poproś uczniów, aby przeczytali krótkie opowiadania dostępne 
na stronie projektu Teach-D: http://www.teach-d.eu/. Następnie utwórz małe grupy 
dyskusyjne. W poszukiwaniu podpowiedzi oraz pytań do dyskusji, przejdź do sekcji 
Tematy do dyskusji w dalszej części tego rozdziału.

Źródło: http://bit.ly/FacingHistoryReligion

Noszenie nakrycia głowy

Ćwiczenie to angażuje uczniów w dyskusję na temat tego, jak ważne w niektórych 
religiach jest noszenie nakryć głowy lub innych symboli religijnych. Poproś uczniów, 
aby przeczytali kilka artykułów na temat symboli religijnych w postaci nakryć głowy, 
np. turbanu, hidżabu, nikabu, czy jarmułki. Następnie omów materiał w małych 
grupach. Materiał tekstowy dostępny jest na stronie projektu Teach-D: http://www.
teach-d.eu/; proponowane pytania do dyskusji znajdziesz w sekcji Tematy do dyskusji 
w dalszej części tego rozdziału.

Kiedy religia staje się zagrożeniem?
Ćwiczenie to angażuje uczniów do zastanowienia się na obecnymi tendencjami w za-
kresie dyskryminacji oraz nietolerancji, które mają związek ze zmieniającą się różno-
rodnością religijną oraz praktykami religijnymi. Zorganizuj uczniom czas na przeczy-
tanie oraz dyskusję na temat definicji różnych rodzajów nietolerancji religijnej, takich 
jak islamofobia, czy antysemityzm. Zachęć uczniów, aby zastanowili się, w jaki sposób 
przybierane określonej postawy może wynikać ze strachu, uprzedzeń i niepewności. 
Definicje nietolerancji religijnej można znaleźć na stronie projektu Teach-D pod adre-
sem: http://www.teach-d.eu/.

Wyznawcy
Ćwiczenie to wymaga porównania zasad w odniesieniu do spraw duchowych i 
świeckich oraz wpływu tych zasad na życie młodych ludzi. Celem ćwiczenia jest 
lepsze zrozumienie różnych systemów przekonań i religii. Więcej informacji na ten 
temat można znaleźć na stronie projektu Teach-D: http://www.teach-d.eu/. Ćwiczenie 
rekomendowane jest przez Radę Europy.

Źródło: http://bit.ly/COEBelievers
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Meczet w mieście Sleepyville
Ćwiczenie to polega na odegraniu scenki, tj. spotkania rady miejskiej, podczas którego 
omawiany jest temat budowy meczetu na obszarach tradycyjnie chrześcijańskich. 
Celem ćwiczenia jest poznanie codziennych problemów różnych społeczności oraz 
pogłębienie wiedzy w zakresie swobody religijnej oraz przekonań. Pełny opis ćwiczenia 
dostępny jest na stronie projektu Teach-D: http://www.teach-d.eu/. Ćwiczenie 
rekomendowane jest przez Radę Europy.

Źródło:  http://bit.ly/COEMosque

Meczet w Sleepyville (A Mosque in Sleepyville).2012 - https://
www.historycampus.org

4.3 Tematy do dyskusji 

W tej części przeanalizujemy niektóre sposoby rozumienia różnorodności religijnej w 
naszym życiu, klasach i szkołach. Rozważania wokół napływającej fali migrantów oraz 
uchodźców powinny również zostać uwzględnione.

W jaki sposób szkoła szanuje różnorodność religijną?
• Zastanów się nad wyznaniami religijnymi, jakie są obecne w twojej społeczności i 

szkole. Czy wszystkie religie są jednakowo traktowane przez państwo?
• Jakie znasz religie? Jeśli są takie religie, które nie są Ci znane, rozważ poświęcenie 

czasu na zbadanie ich głównych zasad i praktyk.
• Zastanów się nad przynależnością religijną Twoich uczniów. Którzy z nich będą 
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czuć się bardziej lub mniej swobodnie rozmawiając o praktykach i świętach 
religijnych? 

• Czy w twojej klasie są osoby nienależące do żadnego wyznania lub ateiści? Jak 
uwzględnisz takie osoby w dyskusjach na temat religii świata?

• Czy w Twojej szkole znajdują się symbole religijne lub obchodzi się święta religijne? 
W jaki sposób symbole i praktyki mogą wpływać na uczniów wyznających różne 
religie? Zastanów się nad działaniami, które odzwierciedlają różne przekonania 
religijne i uwzględniają obecność innych religii w środowisku szkolnym? (np. 
wycieczki do instytucji religijnych, spotkania z nauczycielami przedmiotów 
religijnych, projekty badawcze).

Jak reagujemy na symbole oraz odzież religijną?
• Jakie znasz stereotypy na temat osób noszących symbole religijne? 
• Dlaczego bywa, że odczuwamy niechęć względem niektórych symboli religijnych? 

W jaki sposób szkoła odnosi się do noszenia symboli religijnych? Czy chroni takie 
osoby?

• W jaki sposób można pomóc w stworzeniu atmosfery, w której każdy czuje się 
swobodnie, niezależnie od tego, czy nosi symbole religijne czy nie? 

W jaki sposób oraz dlaczego powstają uprzedzenia religijne?
• Dlaczego wiara religijna budzi silne uczucia? Czy zaskoczeniem jest, że każda 

grupa religijna w pewnym stopniu podlega dyskryminacji?
• Czy kiedykolwiek osobiście zaobserwowałeś/aś przykłady religijnych uprzedzeń w 

swojej społeczności lub szkole? Jak zareagowałeś/aś?
• Skąd się biorą uprzedzenia religijne? W jaki sposób można zmienić uprzedzenia? 

Jaką rolę w tym zakresie odgrywa edukacja? 
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• Kiedy uprzedzenia religijne stają się aktem dyskryminacji? Czy możesz podać 
przykład?

• Jakie instrumenty ochrony dostępne są dla osób o różnych wyznaniach? W 
jaki sposób można zwiększyć te działania? Jakie masz pomysły na głębsze 
zaangażowanie w doświadczenia ludzi różnych wyznań religijnych?

4.4 Dobre praktyki 

Opisane w tej części inicjatywy mogą posłużyć, jako źródła inspiracji w zakresie 
różnorodności religijnej, i które możesz wykorzystać w środowisku szkolnym. Więcej 
informacji o dobrych praktykach znajdziesz są na stronie projektu Teach-D w języku 
angielskim w zakładce „Additional Resources”: http://www. teach-d.eu/resources/ oraz 
poprzez wykazane materiały źródłowe. 

Poznaj twoich sąsiadów
Opracowany przez angielskie władze lokalne hrabstwa Lancashire program „Poznaj 
twoich sąsiadów” zgromadził 18 nastoletnich dziewcząt z trzech różnych szkół (jedna 
islamska, jedna rzymsko-katolicka i jedna świecka), aby zachęcić ich do uczenia się 
od siebie nawzajem o różnych wierzeniach i tradycjach kulturowych, a także do 
odkrywania i doceniania wspólnych wartości. Program został wdrożony po tym, jak 
raport z 2006 roku wykazał, że Blackburn był jednym z najbardziej podzielonych miast 
w Anglii.

Przez dwa dni uczestnicy brali udział w grach zespołowych, warsztatach artystycznych 
i przedstawieniach teatralnych. Angażowali się również w debaty na tematy związane z 
jednością i różnorodnością. Po dwóch tygodniach uczestnicy spotkali się, aby podzielić 
się swoimi doświadczeniami z fundatorami, nauczycielami, dyrekcją szkolną, 
rodzicami, a po powrocie do szkoły także z rówieśnikami. Fakt, że uczestnicy ponownie 
spotkali się jeszcze tego samego lata, pokazał, że projekt był w stanie wspierać trwałe 
przyjaźnie między osobami o różnych wyznaniach. Podobny program, tym razem 
dotyczący 24 chłopców z czterech różnych szkół, został zainicjowany w 2008 roku. 
W ramach projektu powstał zestaw narzędzi, który może być wsparciem dla władz 
lokalnych w budowaniu trwałych więzi między szkołami.
  

Źródło:http://citiesofmigration.ca/wp-content/uploads/2012/11/meet-your-neighbours.
pdf
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Wsparcie państwa na rzecz edukacji religijnej
Zgodnie z niemiecką konstytucją rodzice mają prawo do kształcenia swoich dzieci 
zgodnie z ich własną tradycją religijną. W większości niemieckich landów, w 
szkołach publicznych edukacja religijna jest oferowana jako przedmiot fakultatywny 
(dwie godziny tygodniowo), i prowadzona jest we współpracy z oficjalnie uznanymi 
wspólnotami religijnymi. Do niedawna islam nie był oficjalnie uznawany, co wynikło 
z faktu, że muzułmańscy tymczasowi robotnicy (Gastarbeiter), którzy przybyli w latach 
60. i 70. ubiegłego wieku, oczekiwali, że pewnego dnia powrócą do swoich krajów. Nie 
utworzyli więc żadnych organizacji religijnych, które mogłyby w późniejszym czasie 
uzyskać status urzędowy. Tylko dwa stowarzyszenia (oba w Hesji) zostały do tej pory 
uznane, jako oficjalne organizacje religijne: oddział regionalny Turecko-Islamskiej 
Unii ds. Religijnych (Ditib) i społeczność muzułmańska Ahmadiyya.

Aby zapełnić braki w edukacji religijnej, niemiecki Land Hesja wprowadził w 
roku szkolnym 2013 obowiązek nauczania islamu w szkołach podstawowych, 
przyczyniając się do większej akceptacji oraz integracji szkolnej dla muzułmańskich 
rodzin niemieckich. Ponadto Hesja oferuje specjalny program studiów skierowany 
do szczególnych grup oraz organizuje szkolenia dla nauczycieli. Hesja stawia naukę 
islamu na równi z zatwierdzonymi przez państwo protestanckimi i katolickimi 
programami nauczania. Dzięki wprowadzeniu nauki islamu w szkole podstawowej, co 
ma na celu podkreślenie wartości tolerancji i akceptacji, młodzi muzułmanie otrzymują 
alternatywę wobec bardziej radykalnych poglądów religijnych w kontekście oficjalnego 
uznania ich wiary przez państwo.

Źródło: 

Poznawanie inicjatyw wielokulturowych
Od marca do czerwca 2014 r. w Ontario Science Center w Toronto odbywała się wystawa 
zatytułowana Sultans of Science, podczas której można było obejrzeć najważniejsze 
wydarzenia, osiągnięcia i odkrycia Złotego Wieku Islamskiej Nauki. Te osiągnięcia 
pokazują wielokulturowość nowoczesnej nauki i technologii. Wystawa obejmowała 
dziewięć tematów: lotnictwo; wielcy odkrywcy; wynalazki medyczne; nauki optyczne; 
hydrologia; Islamska astronomia; matematyka, sztuka i architektura; najnowsza 
technologia i Dom Mądrości. Chociaż wystawa nie miała charakteru politycznego, 
ani religijnego, była pouczająca i inspirująca, w szczególności dla społeczności 
muzułmańskiej oraz dla rozwoju wrażliwości historycznej poprzez uczczenie 
różnorodności, promowanie odkryć naukowych i innowacji, oraz motywowanie 
wszystkich uczniów, niezależnie od ich pochodzenia kulturowego.

Źródło: 

http://king.ismu.org/wp-content/uploads/Thranhardt_InDepthStudy.pdf

https://www.ontariosciencecentre.ca/Media/Details/382/
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Rozdział 5 - 
Różnorodność językowa w edukacji

Na całym świecie istnieje około 7000 języków, podczas gdy w Europie jest ich około 
225 (Komisja Europejska, 2017). Pomimo istnienia ponad 60 języków mniejszości 
narodowych i używania języków spoza kontynentu, większość krajów europejskich 
nadal wyznaje jednojęzyczną ideologię, choć ta sytuacja się powoli zmienia (Parlament 
Europejski, 2016). Dzięki rosnącej mobilności osób i  niedawno przybyłej do Europy fali 
migrantów, różnorodność językowa na kontynencie ogromnie wzrosła.
Nie wszystkie języki w Europie mają ten sam status i taką samą liczbę użytkowników 
ze względu na hierarchię językową, w której języki urzędowe państw, często używane 
przez znaczną większość populacji (język większościowy), dominują nad językami 
regionalnymi i mniejszościowymi. W konsekwencji niektóre języki mniejszości 
zagrożone są wyginięciem. W 1992 r. Europejska Karta Regionalnych Języków 
Mniejszościowych (EKJRM) została zatwierdzona, aby chronić zagrożone języki 
mniejszości, umożliwiając ich używanie w życiu prywatnym i publicznym, a także 
w edukacji. Wraz z  Kartą przyjęto Konwencję ramową o ochronie mniejszości, aby 
zapewnić mniejszościom prawo do używania własnego języka w życiu prywatnym i 
publicznym. Dodatkowo ramy te uwzględniają prawo do nauki języka mniejszości i 
pobierania nauki w tym języku. Ma to fundamentalne znaczenie, ponieważ edukacja 
odgrywa istotną rolę w przetrwaniu języków mniejszości.

5.1 Słowa kluczowe i definicje 

Jakie są różne formy znajomości języków?
• „Wielojęzyczność” odnosi się do obecności na obszarze geograficznym, dużym 

lub małym, więcej niż jednej „odmiany języka”, tj. sposobu mówienia grupy 
społecznej, niezależnie od tego, czy jest formalnie uznawany za język, czy też 
nie. Na takim obszarze jednostki mogą być jednojęzyczne, mówiąc wyłącznie we 
własnej odmianie języka (Rada Europy, 2014).

• „Różnojęzyczność” odnosi się do repertuaru odmian języka używanego przez wiele 
osób, a zatem jest przeciwieństwem jednojęzyczności. Różnojęzyczność obejmuje 
język ojczysty (pierwszy język) oraz dowolną liczbę innych języków lub odmian. 
Dlatego w niektórych obszarach wielojęzycznych niektóre osoby są jednojęzyczne, 
a inne różnojęzyczne (Rada Europy, 2014).
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• Dwujęzyczność” jest formą wielojęzyczności i obejmuje dwa języki. Istnieją różne 
rodzaje dwujęzyczności, w tym dwujęzyczność symultaniczna (równoczesna), gdy 
osoba od najmłodszych lat ma styczność z dwoma językami, czy dwujęzyczność 
sekwencyjna (podporządkowana), gdy drugi język nie jest uczony od urodzenia, 
ale na późniejszym etapie życia. Jest wiele zalet dwujęzyczności; na przykład osoby 
dwujęzyczne mogą komunikować się z większą grupą osób i jednocześnie mają 
większą swobodę w poznawaniu innych kultur, niż osoby posługujące się tylko 
jednym językiem (Baker, 2014). Uważa się, że dwujęzyczność również prowadzi do 
korzyści w zakresie funkcji poznawczych, ponieważ myśli takich osób są regularnie 
stymulowane do używania obu języków. 

Jakie są przykłady modeli dwujęzycznych?

Edukacja w zakresie dwujęzyczności subtraktywnej

• Immersja - to model edukacyjny, w którym język narodowy ma wyższy status w 
systemie kształcenia niż język mniejszości nawet, jeśli pierwszy język ucznia 
(L1) jest językiem mniejszościowym, ponieważ nauczyciele nie dostrzegają 
związku między znajomością pierwszego języka, a uczeniem się drugiego języka. 
W tym przypadku uczniowie z mniejszości językowych są zachęcani do nauki 
większościowego języka, który byłby ich drugim językiem (L2), co z czasem może 
nawet spowodować zanikanie języka ojczystego (Cummins, 2001). Konsekwencją 
takiego podejścia będą trudności, jakie uczniowie napotkają zarówno w 
posługiwaniu się L1, jak i L2, ponieważ gdy pojęcia nie są dobrze rozwinięte w 
pierwszym języku, ich przeniesienie do drugiego języka nie jest możliwe.

• Przejściowy program edukacji dwujęzycznej - te programy edukacyjne wykorzystują 
język ojczysty tylko we wczesnych latach, stąd jego użycie może stopniowo 
zanikać. W tym przypadku język mniejszości jest postrzegany, jako narzędzie do 
opanowania języka większości, a uczniowie są zachęcani do rezygnacji z języka 
ojczystego, aby stać się „pełnoprawnymi członkami społeczeństwa” (Flores i 
Baetens Beardsmore, 2015, s. 208).
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Edukacja w zakresie dwujęzyczności podporządkowanej
Programy dwujęzyczności podporządkowanej tworzone są dla uczniów języków 
mniejszościowych, uczniów posługujących się językiem większościowym lub dla 
obu grup w tym samym czasie. Celem w tym przypadku jest osiągnięcie jednakowego 
poziomu biegłości w obu językach.

• Wczesna, średnia i późna immersja - w programach immersji językowej, dzieci, 
których znajomość pierwszego języka jest na zadawalającym poziomie, będą 
stopniowo poznawać drugi język, który jest używany, jako środek nauczania. 
Celem jest wprowadzenie drugiego języka, a nie zastąpienie pierwszego (Schwartz i 
Palviainen, 2016). Istnieją trzy różne formy immersji: wczesna (od 1 klasy), średnia 
(od 4 do 5 klasy) i późna (od 6 lub 7 klasy).

• Programy rewitalizacji immersyjnej - programy rewitalizacyjne koncentrują 
się na dzieciach posługujących się rdzennymi językami, często zagrożonymi, i 
mają na celu zapoznanie dzieci z ich własnym językiem ojczystym. Podejście to 
wprowadzane jest na etapie przedszkola, gdzie dzieci zachęcane są do poznawania 
i używania rdzennego języka (tzw. language nest model). Kiedy przedszkolaki idą 
do szkoły, kontynuują proces poznawczy oraz rozpoczynają naukę w dominującym 
w społeczeństwie języku (Flores i Baetens Beardsmore, 2015).

• Dwujęzyczne programy nauczania – dwujęzyczne programy językowe mogą mieć 
różną postać. Przykładem jest jednokierunkowy program skierowany do uczniów 
z mniejszości, którzy pochodzą z tej samej społeczności etniczno-językowej. 
Uczniowie ci nauczą się języka większości, nie tracąc zdolności do posługiwania 
się językiem ojczystym (Flores & Baetens Beardsmore, 2015). Inny przykład 
to dwukierunkowy program dwujęzyczny skierowany zarówno do uczniów z 
mniejszości, oraz do pozostałych uczniów, którzy nie posługują się językiem 
mniejszości - w tym przypadku języki mniejszości i języki większościowe są 
używane w równym stopniu przez cały dzień (Flores & Baetens Beardsmore, 2015 
oraz Schwartz & Palviainen, 2016). Oba programy kształcą uczniów dwujęzycznych.

• Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe (ang. CLIL) - termin ten powstał 
w latach 90. XX wieku, aby opisać działania, w których język obcy jest używany, 
jako środek nauczania przedmiotów niejęzykowych, takich jak matematyka, 
historia i geografia. Metoda ta może być stosowana w dowolnym języku, wieku i 
etapie bez konieczności ścisłego rozdzielania języków, co skłoniło niektóre szkoły 
do stosowania transjęzyczności.

• Transjęzyczność - termin ten opisuje praktyki osób dwujęzycznych uzyskujących 
dostęp do „różnych cech językowych lub różnych trybów tego, co określane jest 
jako języki autonomiczne, w celu maksymalizacji potencjału komunikacyjnego 
(Garcia, 2009, s. 140).” Transjęzyczność jest możliwa, ponieważ uczniowie mogą 
zmieniać języki oraz dzielić się wiedzą i pomysłami bez konieczności używania 
tylko jednego języka.
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Jakie teorie związane są z akwizycją języka?
• Hipoteza współzależności: zgodnie z tą teorią, dobra znajomość języka ojczystego 

umożliwia dzieciom rozwijanie solidnych kompetencji w zakresie umiejętności 
czytania i pisania w języku lub językach, których mogą się nauczyć w szkole 
(Cummins, 1979). Kiedy dzieci porozumiewają się w różnych językach, wiedza 
z języka ojczystego może zostać przeniesiona do drugiego języka i odwrotnie. 
Innymi słowy, dobra znajomość jednego języka może pomóc w poznawaniu 
drugiego (Cummins, 2001). Ta teoria dowodzi, że używanie wielu języków w klasie 
nie szkodzi rozwojowi dzieci, ani ich biegłości w języku ojczystym większości 
uczniów.

• Oddzielna kompetencja fundamentalna (ang. separate underlying proficiency): 
zgodnie z tą teorią, dzieci nie mogą uczyć się więcej niż jednego języka lub nauka 
drugiego języka oznacza utratę znajomości pierwszego języka. W konsekwencji nie 
dochodzi do transferu wiedzy między dwoma językami.

• Wspólna kompetencja fundamentalna (ang. common underlying proficiency): 
zgodnie z tą teorią, kompetencje w pierwszym języku są podstawą do nauki 
drugiego i kolejnego języka, ponieważ wszystkie języki mają wspólne pewne 
zadania, takie jak uczenie się treści, umiejętność czytania i pisania, rozwiązywanie 
problemów i myślenie abstrakcyjne (Cummins, 1979).

 Craig, C. James Cummins: Iceberg teorii (Iceberg Theory). 2015 
- https://prezi.com/

5.2 Metody i ćwiczenia

W tej części poznasz kilka wskazówek jak zwiększać świadomość w zakresie różnych 
języków oraz jak nauczać języków w wielojęzycznej klasie. Dokładne opisy ćwiczeń 
dostępne są na stronie projektu Teach-D w języku angielskim w zakładce „Additional 
Resources”: http://www.teach-d.eu/resources/ oraz poprzez wykazane materiały 
źródłowe.
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Nasza kolekcja języków
Zadaniem uczniów w tym ćwiczeniu jest opracowanie mapy - przy wsparciu nauczyciela 
- na której zaznaczą swoje kraje pochodzenia i przypną karteczki z tymi samymi 
słowami w różnych językach. Celem tej gry jest zwiększenie świadomości językowej 
i uznanie wszystkich języków używanych w określonej grupie uczniów. Co więcej, 
ćwiczenie daje możliwość usłyszenia różnych języków i poznania różnic i podobieństw 
między językami.

Źródło: http://www.multilingual-families.eu 

Portret językowy
Ćwiczenie rozpoczyna się od dyskusji na temat języków, którymi posługują się ucznio-
wie - co dla nich znaczą, kiedy ich używają i z kim, jak się ich nauczyli, co wyrażają 
za pomocą języka, itp. Po dyskusji, uczniowie są gotowi do namalowania obrazu, pr-
zedstawiającego ważną osobę (lub osoby), z którą (którymi) kojarzy im się dany język. 
Na przykład, język ojczysty może być powiązany z członkami rodziny, a język, którym 
posługują się w szkole z nauczycielem (nauczycielami) i/lub kolegami z klasy. Trzecim 
elementem jest prezentacja portretów językowych i wymiana doświadczeń edukacy-
jnych. Po zakończeniu ćwiczenia, prace mogą zostać wykorzystywane jako dekoracja, 
ale mogą także posłużyć jako narzędzie do uświadamiania o różnorodności językowej 
mającej miejsce w szkole, oraz jako punkt wyjścia do przyszłych dyskusji. Przykłady te-
matów do dyskusji znajdziesz w kolejnej części tego rozdziału. Inspiracja zaczerpnięta 
z ćwiczenia „Osobiście namalowany portret językowy” -

Zródło: http://www.multilingual-families.eu  oraz zestawu narzędzi powstałych w 
projekcie LUCIDE (2015); projekt finansowany przez Program uczenia się przez całe życie 
Komisji Europejskiej - http://www.urbanlanguages.eu 

Bank słów 
Ćwiczenie jest przykładem działania w perspektywie długoterminowej, w ramach, 
której nauczyciel wraz z uczniami, rodzicami i innymi pracownikami opracowuje bank 
słów związanych z różnymi tematami z programu nauczania. Nauczyciel może odnieść 
się do tych słów za pomocą różnych języków, używanych przez uczniów, na początku 
każdego tematu/lekcji.

Zestaw narzędzi powstałych w projekcie LUCIDE (2015); Projekt finansowany przez Pro-
gram uczenia się przez całe życie Komisji Europejskiej: http://www.urbanlanguages.eu 
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Wolontariusz
Dwujęzyczni uczniowie z wyższych klas mogą być świetnym wsparciem dla młodszych 
lub nowoprzybyłych uczniów, którzy nie posługują się językiem urzędowym w sposób 
biegły. Osoby te muszą zostać dobrze przygotowane do roli „wolontariusza” - otrzymać 
jasne zasady dotyczące ich obowiązków i sposobu ich wdrażania. Strategia ta może być 
korzystna dla obu stron w procesach włączania, uczenia się i pielęgnowania języka ojc-
zystego.

Źródło: Zestaw narzędzi powstałych w projekcie LUCIDE (2015); projekt finansowany 
przez Program uczenia się przez całe życie Komisji Europejskiej - http://www.urbanlan-
guages.eu

5.3 Tematy do dyskusji

W tej części przeanalizujemy niektóre sposoby rozumienia różnorodności językowej w 
naszym życiu, klasach i szkołach. Rozważania wokół napływającej fali migrantów oraz 
uchodźców powinny zostać również uwzględnione.

Zastanów się nad różnorodnością językową w klasie.
• W Twojej klasie jest jeden zagraniczny uczeń, który nie posługuje się językiem 

urzędowym. Jak sobie z tym poradzisz? Jakie podejmiesz działania?
• W jaki sposób przekonasz innych nauczycieli oraz rodziców do korzyści płynących 

z wielojęzyczności?
• Nauczasz klasę, w której mówi się 12 różnymi językami (poza językiem urzędowym). 

Jakie znasz ćwiczenia stymulujące rozwój języka?
• Jakie znasz ćwiczenia lub działania wspierające wielojęzyczność (np. praktyki, czy 

projekty badawcze)?
• Stwórz listę z wyrazami pokrewnymi we wszystkich językach, które znasz. 

Pomocne może okazać się wykorzystanie znanego motywu.
• Czy uważasz, że możliwe jest posługiwanie się wieloma językami w jednej klasie? 

Uzasadnij swoją odpowiedź.

Zastanów się na różnorodnością językową w Twojej szkole oraz 
Twoim środowisku.

• W jakich językach jest Twoja szkolna strona internetowa? Czy informacje o szkole 
dostępne są w innych językach poza językiem urzędowym?  

• Czy wielojęzyczność może stać się zagrożeniem?
• Czy jednakowo traktuje się każdy język, którym posługuje się społeczeństwo w 

Twoim kraju? 
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• Spośród wszystkich języków, którymi się posługujesz, niezależnie od tego czy 
w szkole czy w domu, który język jest dla Ciebie najważniejszy? Może są równie 
ważne? Czy możesz uzasadnić swoją odpowiedź?

5.4 Dobre praktyki

Opisane w tej części inicjatywy mogą posłużyć, jako źródła inspiracji w zakresie 
różnorodności językowej w edukacji, i które możesz wykorzystać w środowisku 
szkolnym. Więcej informacji o dobrych praktykach znajdziesz na stronie projektu 
Teach-D w języku angielskim, w zakładce „Additional Resources”: http://www. teach-d.
eu/resources/ oraz poprzez wykazane materiały źródłowe: http://www.teach-d.eu/
resources/.

Promocja edukacji wielokulturowej
Oosterbierum to wieś położona w prowincji Friesland (Fryzja), na północy Holandii. 
Fryzja jest oficjalnie dwujęzycznym regionem, w którym ludność posługuje się języ-
kami niderlandzkim i  fryzyjskim. Szkoła De Flambou jest jedną z trójjęzycznych szkół 
podstawowych w regionie (nauczanie w językach niderlandzkim, fryzyjskim i angiel-
skim).
Nauczanie wszystkich trzech języków na różnych poziomach nauki szkolnej uwzględ-
nia różną liczbę godzin lekcyjnych. Na przykład, fryzyjski i holenderski są nauczane w 
klasach od 1 do 6 w tej samej ilości godzin lekcyjnych. Przechodząc do klasy 7 i 8, zmie-
nia się ilość godzin lekcyjnych w proporcji fryzyjski 40%, holenderski 40% i angielski 
20%. W niektórych klasach, nauka języka angielskiego rozpoczyna się od piątej klasy i 
prowadzona jest przez jedną godzinę w tygodniu. Ogólnie rzecz biorąc, zarówno nauc-
zyciele, jak i uczniowie używają tylko tego języka, który jest zaplanowany na określoną 
godzinę. 
Wraz z ostatnią falą migrantów na obszarze Europy, w wiosce nastąpiła wyraźna zmi-
ana w zakresie demografii.  W Oosterbierum przybyło wielu nowych, wielojęzycznych 
mieszkańców i obecnie, obok native speakerów z Holandii i Fryzji, jest duża liczba 
uczniów, których pierwszym językiem jest język polski, szwedzki, czy arabski. W kon-
sekwencji w 2016 r. szkoła zdecydowała, że konieczne jest zaktualizowanie jej trójję-
zycznego modelu, aby zaspokoić potrzeby uczniów migrantów i rozwinąć koncepcję 
transjęzyczności w kontekście edukacji trójjęzycznej z językiem narodowym, regio-
nalnym językiem mniejszości, językiem obcym i językami migrantów (García, 2009 i 
Duarte & Jellema, 2017). 
Wybrano podejście dwutorowe. Najpierw stworzono tak zwane przestrzenie transjęzy-
czne dla trzech języków używanych w procesie nauczania, umożliwiając wykonanie za-
dania (np. czytanie tekstu) w różnych językach. Przykładowo, początkowy przekaz były-
by w jednym języku (angielskim), dyskusja byłaby w drugim języku (holenderskim), a 
na końcu trzeci język zostałby użyty do podsumowania kluczowych informacji (fryzy-
jski). Następnie, wdrożono podejście oparte na świadomości językowej w celu włąc-
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zenia języków migrantów do istniejącego trójjęzycznego modelu. Znajomość języków 
łączy: a) rozpoznawanie języków, b) umiejętności językowe, c) edukację na temat post-
aw, oraz d) możliwości meta kognitywne, które pozwalają uczniowi zastanowić się nad 
procesem przyswajania, uczenia się i używania języka (Svalberg, 2007). W ten sposób 
można było rozpoznać języki migrantów w kontekście szkolnym oraz poznać niektóre 
różnice między językami migrantów, a językami nauczania.

Język miesiąca
Szkoła podstawowa w Newbury Park w Ilford w Londynie odpowiedzialna jest za 
inicjatywę mającą na celu podkreślenie wartości wszystkich języków w społeczności. 
Każdego miesiąca uczniowie mają możliwość uczenia się i komunikowania w jednym 
z 40 języków używanych przez jej uczniów. Uczniowie, którzy już biegle posługują 
się językiem miesiąca, stają się „ekspertami językowymi” i są odpowiedzialni za 
przygotowanie materiałów dydaktycznych, przy wsparciu nauczycieli i rodziców. 
W rezultacie uczniowie czują, że ich znajomość języka jest uznana, rodzice bardziej 
angażują się w  zajęcia szkolne, a pozostali uczniowie rozwijają umiejętności językowe 
i spostrzeżenia przydatne w nauce języków. Szkoła została nagrodzona Europejską 
Nagrodą dla Języków w 2005 roku. Wszystkie materiały, w tym materiały wideo oraz 
zestaw ćwiczeń, są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej szkoły.

Źródło: http://www.newburypark.redbridge.sch.uk/langofmonth/index.html  

Języki Europy (Languages of Europe)0. 2010 - https://www.
deviantart.com/.
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Włączenie Europejskiego Portfolio Językowego
Uczniowie w Holandii i niektórych rejonach Szwecji są zachęcani do korzystania z 
Europejskiego Portfolio Językowego (EPJ) w celu promowania nauki i używania języka 
ojczystego, który może różnić się od języka kraju goszczącego. Dokument ten daje 
możliwość uznawania kompetencji językowych, które nie są formalnie nabyte. Według 
jednego z przeprowadzonych badań, EPJ to inicjatywa, która ma pozytywne skutki 
zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Z jednej strony przynosi korzyści uczniom, 
ponieważ ich kompetencje językowe są uznawane i mogą oni oceniać oraz rejestrować 
własne postępy (ICF Consulting Services Ltd., 2015). Z drugiej strony nauczyciele mogą 
lepiej zrozumieć swoją wielojęzyczną klasę.
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Rozdział 6 - 
Zapobieganie mowie nienawiści w szkole

W Europie coraz częstsze w ostatnich latach są zachowania oparte na stereotypach 
oraz uprzedzeniach, co bywa konsekwencją nieodpowiednich polityk imigracyjnych, 
dużych różnic w dochodach w poszczególnych państwach oraz ogólnego trudu w 
związku z tzw. „ustalonym porządkiem”. Wraz z tego rodzaju zachowaniem, wzrosła 
mowa nienawiści, pobudzana aktami nietolerancji wobec różnic etnicznych, kultu-
rowych, religijnych i innych. Co więcej, mowa nienawiści odegrała zasadniczą rolę w 
mobilizacji wsparcia publicznego, zwłaszcza w odniesieniu do populistycznych i pra-
wicowych ruchów politycznych.

6.1 Słowa kluczowe i definicje   

Kiedy stereotypy zmieniają się w mowę nienawiści?
Stereotypy i uprzedzenia często przeradzają się w mowę nienawiści. Stereotyp definio-
wany jest jako wspólne, powszechne przekonanie o konkretnej grupie ludzi (Keen, Ge-
orgescu, 2016). Stereotypy można również opisać jako normy dzielone przez społecz-
ność z kulturowego punktu widzenia, często pozbawione jakiejkolwiek wiarygodnej 
podstawy (Jost i Hamilton, 2005). Podczas, gdy stereotypy nie zawsze demonstrują złe 
postawy, z uprzedzeniami jest wręcz przeciwnie. Uprzedzenie można zdefiniować jako 
rodzaj stereotypu, który wiąże się z oceną. Taka ocena zazwyczaj negatywnie wpływa na 
traktowanie osoby lub grupy osób w oparciu o ich cechy osobiste (kolor skóry, religię, 
itp.) (Keen i Georgescu, 2016). Często, stereotypy oraz uprzedzenia są pierwszymi prze-
jawami prowadzącymi do przestępstwa na tle nienawiści; jednak przestępstwa obejmu-
ją znacznie szerszy zbiór zachowań i nieakceptowanych aktów.  

Termin „mowa nienawiści” należy rozumieć, jako zbiór wszystkich form 
ekspresji, które szerzą, pobudzają, promują lub usprawiedliwiają ni-
enawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm lub inne rodzaje nienawiści 
oparte na nietolerancji, w tym: nietolerancję wyrażoną agresywnym nac-
jonalizmem oraz etnocentryzmem, dyskryminację oraz wrogość wobec 
mniejszości, imigrantów lub obcokrajowców (Rada Europy, Komisja Mi-
nistrów, Zalecenie Nr R (97) 20).
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Alternatywna definicja odnosi się do mowy nienawiści, jako „poniżającej, zagrażającej, 
nękającej i stygmatyzującej mowy, która wpływa na godność, reputację oraz status danej 
osoby lub grupy w społeczeństwie, promując negatywne uczucia, postawy i percepcje 
w oparciu o cechy takie jak: etniczność, religia, płeć, niepełnosprawność, orientacja 
seksualna, tożsamość płciowa i wiek (Nilsen, AB, 2014).”

Jakie są konsekwencje mowy nienawiści?
Mowa nienawiści może mieć na odbiorcę zarówno fizyczny, jak i emocjonalny wpływ 
(Matsuda i in., 1993). Jej szkodliwe skutki to:
• Wykluczenie społeczne i zwiększona polaryzacja, która przełamuje spójność 

społeczną;
• Zniechęcający wpływ na udział w życiu społecznym;
• Wzrost uprzedzeń, co prowadzi do rosnącej liczby przypadków w zakresie mowy 

nienawiści;
• Oczernianie określonej grupy może sprawić, że przypadkowi słuchacze zachowają 

się w ten sam sposób;
• Niepokój i poważne obawy w środowisku, gdzie występują przypadki mowy 

nienawiści;
• Osoby, wobec których stosowana jest mowa nienawiści pozbawiane są godności 

(Rzecznik ds. równości i przeciwdziałania dyskryminacji, 2015).

Jakie zmiany zachodzą w zakresie mowy nienawiści?
Poza tradycyjnymi środkami komunikacji, w ostatnich latach mowa nienawiści jest 
coraz bardziej szerzona na platformach mediów społecznościowych. W konsekwencji 
jeszcze trudniej kontrolować jej ekspansję i zakres. Jest to szczególnie ważne, biorąc 
pod uwagę, że użytkownicy często uważają, że w Internecie są anonimowi, bezmyśl-
nie dzieląc się treściami o charakterze dyskryminującym na forach, nie obawiając się 
możliwych konsekwencji. Poza tym, z mediów społecznościowych korzystają nie tylko 
osoby dorosłe, ale także uczniowie, którzy obrażają swoich rówieśników, sprawiając, że 
życie tych osób staje się jeszcze bardziej nieznośne, nie tylko w szkole, ale także poza 
jej murami.  
Krytycznym aspektem związanym z rozprzestrzenianiem się mowy nienawiści w In-
ternecie jest fakt, że powoduje ona szereg problemów natury społecznej i prawnej. Na 
przykład różne kraje mają odmienne prawa dotyczące mowy nienawiści, stąd te same 
treści mogą być inaczej interpretowane w zależności od kraju. Ponadto wiele przestrze-
ni publicznego wyrażania opinii online (np. Facebook, Twitter, Instagram) jest włas-
nością prywatną, co dodatkowo komplikuje kwestię regulacji mowy nienawiści. W kla-
sie szkolnej modele regulacji są również bardzo rzadko ustalane. Powoduje to dalsze 
komplikacje w komunikacji z uczniami, szczególnie w przypadku konfliktu etnicznego.
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Jakie są niektóre postanowienia prawne w zakresie mowy 
nienawiści?
Z prawnego i legislacyjnego punktu widzenia, pierwsze działania w zakresie mowy 
nienawiści datuje się na rok 1936, kiedy brytyjscy ustawodawcy próbowali zakazać ra-
sistowskiej mowy w swoim kraju; doprowadziło to w 1965 roku do powstania ustawy 
(sekcja 6), która mówi, że celowe używanie gróźb oraz agresywnego lub obraźliwego 
języka jest nielegalne (Bleich, 2011). Niedługo po tym, podobne przepisy obowiązywały 
w innych krajach europejskich, ustanawiając podżeganie do nienawiści rasowej oraz 
negowanie Holokaustu za nielegalne (Bleich, 2011). 

Krajowe przepisy dotyczące zapobiegania mowie nienawiści są rozszerzane i wzmacni-
ane przez międzynarodowe ramy prawne. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka jest 
uważana za pierwszy dokument, który podejmuje problem mowy nienawiści na pozio-
mie międzynarodowym. Mowa w nim o tym, że „wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi 
pod względem godności i swych praw (Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, 
1948).” Kolejnym krokiem w walce z mową nienawiści była Międzynarodowa Konwen-
cja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej (Zgromadzenie Ogól-
ne Narodów Zjednoczonych, 1965). Konwencja ta została przyjęta przez Zgromadzenie 
Ogólne ONZ w 1965 r. i koncentruje się na tematach związanych z:

• upowszechnianiem praktyk dyskryminacji rasowej;
• nienawiścią rasową;
• namawianiem do dyskryminacji rasowej;
• aktami nienawiści na tle rasowym (Zgromadzenie Ogólne ONZ, 2012).

Poza wyżej wymienionymi przepisami istnieją inne środki prawne, które są istotne te-
matycznie i mają zastosowanie w przypadku mowy nienawiści:
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• Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych;
• Europejska Komisja Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji;
• Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych.

Co szkoły mogą zrobić, by przeciwstawić się mowie nienawiści?
Oprócz działań prawnych edukacja ma kluczowe znaczenie w walce z mową nienawiś-
ci. Według specjalnego sprawozdawcy ds. praw mniejszości Rady Praw Człowieka ONZ

„[...] edukacja może być uważana za najsilniejsze narzędzie strukturalne do wal-
ki z mową nienawiści oraz powszechnie uznawanych stereotypów i uprzedzeń, a 
zatem ma fundamentalne znaczenie dla promowania wolnego, tolerancyjnego i 

sprawiedliwego społeczeństwa (Rada Europy, 2010).”

Nauczyciele mają za zadanie kontrolę nad zachowaniami, które są podstawą mowy ni-
enawiści, pomagając dzieciom rozwijać empatię i uznanie oraz poszanowanie różnic 
kulturowych (Rada Europy, 2010). Edukacja praw człowieka jest uważana za szczegól-
nie ważny środek walki z mową nienawiści i dyskryminacją, zarówno w trybie online, 
jak i offline, zgodnie z Artykułem 5 (f) Komisji ds. edukacji na rzecz demokratycznych 
postaw obywatelskich i praw człowieka Rady Europy.

W tym kontekście główne wyzwania stojące przed nauczycielami w zakresie zwalczan-
ia mowy nienawiści to:
• brak zrozumienia tego, czym jest mowa nienawiści i jak ją rozpoznawać,
• brak wiedzy na temat działań skutecznego zwalczania mowy nienawiści,
• brak odpowiednich procedur przyjmowania zgłoszeń od ofiar mowy nienawiści,
• brak odpowiednich mechanizmów monitorowania incydentów mowy nienawiści 

w szkołach. 
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Aby sprostać tym wyzwaniom, szkoły i nauczyciele powinni podejmować różne środki 
w celu zwalczania mowy nienawiści w szkołach i społeczeństwie. Niektóre z tych śro-
dków to:
• stworzenie procedur przyjmowania zgłoszeń od ofiar mowy nienawiści,
• promocja kontr-mowy, która nie tylko potępia mowę nienawiści, ale także 

wyjaśnia, dlaczego jest ona zła,
• działania podnoszące świadomość w zakresie występowania zjawiska mowy 

nienawiści,
• aktualizacja programów nauczania z uwzględnieniem materiału z zakresu praw 

człowieka,
• prowadzenie dyskusji (w formie debat lub odgrywania ról) w celu rozwijania 

umiejętności poznawczych, społeczno-emocjonalnych i behawioralnych,
• staranne dobieranie materiałów dydaktycznych,
• ciągłe szkolenie pracowników,
• kontrola nad nieformalnymi aktywnościami, w szkole i - jeśli to możliwe - poza 

szkołą.

Orzecznictwo
Udokumentowano wiele spraw, w których debatowano o „wolności słowa” oraz wys-
tępowaniu „mowy nienawiści”. O ile nie można rozwiązać problemu na poziomie kra-
jowym, Europejski Trybunał Praw Człowieka stosuje odpowiednią podstawę prawną, 
np. art. 10 (wolność wypowiedzi) lub art. 17 (zakaz nadużycia praw) do wydawania 
orzeczenia. Jednym z przykładów jest sprawa Glimmerveen i Haqenbeek przeciwko 
Holandii (1979), dotycząca posiadania ulotek skierowanych do „białych Holendrów”, 
gdzie debatowano nad dozwolonymi aktami wolności, nawet tymi, które są rasowo 
dyskryminujące. Innym przykładem jest sprawa Jersild przeciwko Danii (1994), która 
dotyczyła filmu dokumentującego skrajną rasistowską grupę i debaty nad odpowiedzi-
alnością reżysera za produkcję i  emisję filmu. Sprawę Jersild można wykorzystać, jako 
ćwiczenie w klasie pn. Dzień w sądzie. Więcej informacji na temat tych przypadków i 
innych uwarunkowań prawnych można znaleźć na stronie projektu Teach-D pod adre-
sem: http://www.teach-d.eu/.

6.2 Metody i ćwiczenia

W tej części poznasz kilka wskazówek jak zaangażować uczniów w dyskusję na tem-
aty związane z zapobieganiem mowy nienawiści w szkole. Dokładne opisy ćwiczeń 
dostępne są na stronie projektu Teach-D w języku angielskim w zakładce „Addition-
al Resources”: http://www.teach-d.eu/resources/ oraz poprzez wykazane materiały 
źródłowe.
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Elektrownia
Ćwiczenie to ma celu identyfikację typowych aktów przemocy występujących w sytu-
acjach życia codziennego, a także znalezienie kreatywnych sposóbów rozwiązywania 
tych problemów. 

Sala szkolna zostanie zaaranżowana na wzór elektrowni. Pierwszym krokiem będ-
zie zastanowienie się nad możliwymi aktami przemocy (sytuacjami kryzysowymi), a 
następnie po przeprowadzonej burzy mózgów spisanie odpowiedzi na kartkach i ich 
umieszczenie na rozwieszonych wzdłuż klasy sznurkach (kablach). Następnie ucznio-
wie zostają podzieleni na zespoły, aby zastanowić się nad rozwiązaniem konkretnego 
problemu. Uczestnicy ćwiczenia muszą znaleźć sposób na przekształcenie aktu prze-
mocy w pozytywne działanie w wyznaczonym przez nauczyciela czasie. Rezultaty tego 
ćwiczenia mogą posłużyć jako materiał do przyszłych dyskusji. 

Źródło: https://www.coe.int/en/web/compass/power-station 

Czym jest wyzwanie online?
Ćwiczenie to ma na celu pokazanie wpływu mediów społecznościowych na zachowa-
nia internautów. Uczniowie muszą wyszukać informacji oraz obrazków związanych z 
podanym przez nauczyciela przykładem oraz dokonać jego oceny. Następnie nauczy-
ciel organizuje dyskusję, by wspólnie z  uczniami rozważyć możliwości interwencji w 
zakresie niewłaściwych aktywności w mediach społecznościowych. Ćwiczenie może 
być zorganizowane w trybie online oraz offline.

Źródło:  

Czy mogę stać się ofiarą??
Ćwiczenie to ma celu krytyczną analizę treści cyfrowych oraz zrozumienie ich praw-
dziwego przesłania, a także naukę prezentowania pomysłów w sposób, który nie ma 
negatywnego wpływu na czyjś wizerunek. Pierwszym krokiem jest znalezienie nie-
jednoznacznych komentarzy lub obrazów w mediach społecznościowych. Następnie 
nauczyciel dzieli uczniów na grupy, aby wspólnie spisali swoje pierwsze wrażenia po 
zapoznaniu się z postem. Trzecim krokiem jest przedstawienie odpowiedzi przed klasą 
oraz ich porównanie. Na ostatnim etapie uczniowie mają za zadanie przemyśleć alter-
natywne sposoby wysyłania tej samej wiadomości. Ćwiczenie może być zorganizowa-
ne w trybie online oraz offline.

http://antidiscriminationpack.eu/pack-2-0/
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Źródło: : http://antidiscriminationpack.eu/wp-content/uploads/documentos/toolkit-EN.
pdf 

Walcz z dyskryminacją online oraz cyberprzemocą 
Celem tego działania jest pomoc uczestnikom w znalezieniu praktycznego rozwiązania 
w przypadku dyskryminacji online i cyberprzemocy – nauka sposobów rozpoznawa-
nia, szukania pomocy i zapobiegania eskalacji problemu. Przygotowując się do prow-
adzenia tego ćwiczenia, nauczyciel poszukuje informacji na temat lokalnego wsparcia 
dla ofiar dyskryminacji w sieci i cyberprzemocy. Prowadząc ćwiczenie w klasie, dobrze 
byłoby poprosić specjalistę o lekcję na ten temat, co pomogłoby uczniom zrozumieć 
problem, jego przejaw, a także możliwe sposoby rozwiązania.

Źródło: http://antidiscriminationpack.eu/wp-content/uploads/documentos/toolkit-EN.
pdf 

Dyskusja
Dyskusja jest zawsze dobrym wyborem niezależnie od omawianej kwestii. Podczas dys-
kusji  nauczyciel powinien zawsze starać się przywoływać praktyczne przykłady, które 
maja zastosowanie zarówno w kontekście lokalnym, jak i globalnym. Dobrze zorga-
nizowane dyskusje mogą pomóc w  rozwijaniu umiejętności kognitywnych, społecz-
no-emocjonalnych i behawioralnych uczniów. Aby odnieść sukces, dyskusja musi uwz-
ględniać możliwość udziału oraz refleksji wszystkich uczniów. 

Źródło: Przewodnik dla nauczycieli, aby zapobiegać brutalnemu ekstremizmowi - http://
unesdoc.unesco.org/images/0024/002446/244676e.pdf

6.3 Tematy do dyskusji

W tej części zastanowimy się nad różnymi przykładami występowania mowy nienawi-
ści, a także wartościami w zakresie tolerancji oraz akceptacji w środowisku szkolnym. 
• Jakie znasz dobre praktyki walki z mową nienawiści w Twoim kraju? 
• Jakie są negatywne skutki walki z mową nienawiści w Twoim kraju? 
• Jakie narzędzia do walki z mową nienawiści dostępne są w szkołach?
• Co można zrobić w przypadkach wystąpienia mowy nienawiści w szkołach? Czy 

zostały wdrożone jakiekolwiek działania w tym zakresie? 
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• W jaki sposób rozpoznałbyś/rozpoznałabyś, że ktoś jest ofiarą mowy nienawiści?  
• Wdrożenie, jakich praktyk mogłyby pomóc uczniom lepiej zrozumieć podłoża 

mowy nienawiści oraz jej związku ze stereotypami i uprzedzeniami?  
• W jaki sposób możesz dostosować swój sposób nauczania, aby uwzględnić temat 

mowy nienawiści w klasie? 

 

6.4 Dobre praktyki

Opisane w tej części dobre praktyki mogą posłużyć, jako źródła inspiracji w zakresie 
zapobiegania mowie nienawiści w szkole. Więcej informacji o dobrych praktykach 
znajdziesz na stronie projektu Teach-D w języku angielskim w zakładce „Additional 
Resources”: http://www. teach-d.eu/resources/ oraz poprzez wykazane materiały 
źródłowe: http://www.teach-d.eu/resources/.

Szkoły dla demokracji
Realizowany w Belgii projekt pn. „Schools for Democracy” miał na celu rozwinięciu u 
uczniów zdolności rozumienia związku pomiędzy tolerancją, a szacunkiem (Weber, 
2009). Innym przykładem jest inicjatywa pn. „Schools for Racism” (ECOLE SANS RACIS-
ME, n.d.), która po raz pierwszy została ustanowiona w Belgii w 1988 r., i od tego czasu 
szerzona jest w innych krajach europejskich. Inicjatywa ta polega na tym, że grupa stu-
dentów głosuje za tym, aby stać się „szkołą bez rasizmu.” W  wyniku głosowania zostaje 
przyjęty kodeks postępowania przez uczniów, nauczycieli, rodziców i  dyrekcję szkoły. 
Schemat ten jest często skoordynowany z innymi działaniami o charakterze między-
kulturowym oraz warsztatami.
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Przez pryzmat Internetu
Wdrażany w pięciu krajach (Rumunii, Włoszech, Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii), 
projekt miał na celu rozpoznanie i monitorowanie mowy nienawiści w mediach 
społecznościowych i na innych platformach internetowych. Poprzez monitorowanie 
mowy nienawiści w Internecie, projekt zakładał opracowanie skutecznych narzędzi 
i mechanizmów dochodzenia roszczeń w celu podnoszenia świadomości na temat 
szerzenia mowy nienawiści w Internecie (ac.europa.eu, 2017).

Ruch przeciwdziałający mowie nienawiści
Kampania pn. Young People Combating Hate Speech Online została zainicjowana przez 
grupę młodych ludzi, reprezentantów Wspólnej Rady na rzecz Młodzieży, i prowadzona 
jest od 2012 roku przez działający w ramach Rady Europy sektor na rzecz młodzieży. 
Kampania ma na celu zwalczanie rasizmu i dyskryminacji, wyrażanych online jako 
mowa nienawiści, mobilizując młodych ludzi i  organizacje młodzieżowe do uznania 
i działania przeciwko takim naruszeniom praw człowieka (Europejska Fundacja 
Młodzieży, 2015). W Estonii od 2014 roku organizacje „Adventurers Brotherhood” lub 
„Seiklejate Vennaskond” prowadzą kampanię na rzecz zwalczania mowy nienawiści. 
W ramach tej kampanii zostały zorganizowane warsztaty dla młodzieży dotyczące 
sposobów walki z mową nienawiści, oraz międzynarodowe szkolenie dla osób 
pracujących z  młodzieżą. W projekcie wzięło udział 36 uczestników z dziesięciu 
różnych krajów europejskich, w  tym z Wielkiej Brytanii, Grecji, Rumunii, Włoch, 
Portugalii, Bułgarii, Hiszpanii, Słowacji, Niemiec i  Estonii (seiklejad.org, n.d).

Projekt pn. Balkan without Hate

Projekt pn. Balkan without Hate koncentrował się na korzyściach, jakie młodzi 

ludzie mogą odnieść z tworzenia filmów dokumentalnych na temat różnych 

wielokulturowych społeczeństw, których chcą być częścią. Projekt udowodnił, że 

młodzi ludzie wywodzący się z różnych, zazwyczaj postrzeganych, jako konfliktowych 

grup tożsamości narodowych, są w stanie współpracować. Najważniejszym rezultatem 

projektu był film SIGEMBR, który jest wykorzystywany jako innowacyjne narzędzie 

edukacyjne w celu pogłębienia dyskusji na temat zidentyfikowanych problemów (Rada 

Europy, 2018).
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Zalecenia Teach-D dotyczące polityki działania

Edukacja jest zarówno podstawowym prawem człowieka, jak i mechanizmem: 
przekazywania wiedzy i umiejętności; budowania, rozwijania i utrzymywania 
tożsamości; przekazywania wartości i modeli behawioralnych; przekonywania ludzi do 
walki o własne przekonania polityczne; lub zachęcania do dokonywania zmian. Jest to 
złożona dziedzina interakcji różnych środowisk, która wykorzystuje istniejące zasoby 
do budowania przyszłości. 

Jako podstawowa dziedzina socjalizacji, instytucja edukacyjna jest zatem 
odpowiedzialna za ustalanie modeli i standardów relacji międzyosobowych 
i międzygrupowych. Promowanie szacunku dla różnorodności, równości i 
niedyskryminacji poprzez edukację jest zatem kluczowym czynnikiem budowania 
otwartych i równych społeczeństw, w których osoby z różnych środowisk mogą 
rozwinąć swój pełny potencjał. Aby ten cel został osiągnięty, władze krajowe muszą 
zapewnić poszanowanie i  promowanie różnorodności w całym systemie edukacji, a 
zwłaszcza w całym systemie szkolnym, jako strukturze odgrywającej kluczową rolę w 
kształtowaniu przyszłych członków społeczeństw. 
Zespół projektowy Teach-D opracował szereg zaleceń opartych na wynikach wspólnych 
działań. Opinie zebrane od nauczycieli, dyrektorów szkół oraz specjalistów edukacji 
zostały przedstawione poniżej. Zalecenia mają na celu zaproponowanie możliwych 
rozwiązań w zakresie dyskryminacji i  skutecznego zarządzania różnorodnością. 

• Szacunek dla różnorodności nie może być skutecznie promowany, jeśli jest 
ograniczony wyłącznie do nauczania w tym zakresie. Aby ustanowić model 
współpracy i współistnienia, władze szkolne powinny ocenić, oraz jeśli to 
konieczne, dostosować politykę zatrudnienia tak, aby administracja szkolna oraz 
kadra nauczycielska również uświadamiała w zakresie różnorodności kulturowej. 
Zatrudnianie zróżnicowanej kadry nauczycielskiej może wpłynąć na możliwość 
nawiązania bliższych relacji z rodzicami oraz uczniami z różnych środowisk 
etniczno-kulturowych, i zapewnić władzom szkolnym natychmiastowe wsparcie, 
gdyby wystąpiła potrzeba mediacji, wsparcia językowego lub konsultacji.

• Władze szkolne muszą zapewnić, że przynajmniej kluczowe struktury 
instytucjonalne - np. zarządzanie szkołą, komitety rekrutacyjne i komitety 
rodzicielskie - odzwierciedlają różnorodność na poziomie uczniów. Oprócz 
ustanowienia przykładu i promowania poszanowania różnorodności, takie środki 
przyczyniłyby się do proaktywnego zapobiegania dyskryminacji i marginalizacji 
uczniów z różnych środowisk. 

• W wielu krajach europejskich polityka szkolna wymaga, aby rodzice uczniów 
z różnych środowisk kulturowych mogli komunikować się i kontaktować w 
oficjalnym języku szkolnym. Pomimo uzasadnionych przesłanek stojących za 
takimi wymaganiami, władze szkolne mogą uznać, że pewna liczba dzieci, (które 
mogą być biegłymi mówcami języka) znajdzie się w niekorzystnych sytuacjach, 
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co w następstwie może prowadzić do pośredniej dyskryminacji. Polityki 
szkolne, które szanują różnorodność, muszą zatem stać się bardziej przyjazne 
rodzicom i starać się zapewnić alternatywne rozwiązania, przynajmniej przez 
określony okres „przejściowy” (np. zajęcia językowe dla rodziców, dodatkowe 
spotkania integracyjne, wsparcie językowe oferowane przez odpowiedni personel 
dydaktyczny, itd.).

• Personel szkolny i rodzice z różnych środowisk kulturowych muszą być aktywnie 
zaangażowani w planowanie, rozwój lub reformę polityki szkolnej, a także w 
planowanie zajęć szkolnych, aby interesy wszystkich zostały rozpatrzone oraz 
uwzględnione.

• Aby zapewnić przejrzyste i adekwatne zarządzanie różnorodnością oraz podejmo-
wać proaktywne działania w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia negatywnych 
wydarzeń i praktyk, władze szkolne muszą opracować zasady i procedury zapewni-
ające równość i brak dyskryminacji. Te zasady i procedury powinny być jasno prze-
kazane wszystkim pracownikom i uczniom; w razie potrzeby należy je regularnie 
oceniać i aktualizować. Mechanizmy rejestrowania i adresowania skarg powinny 
być wdrożone, jako kluczowy element systemu.

• Organ ds. równości mógłby zostać ustanowiony w szkole, jako: odrębna struktura 
w ramach instytucji, struktura częściowo zewnętrzna (wspólna dla wielu szkół) lub 
zadanie przyjęte przez członków personelu. Wszyscy członkowie personelu, ucz-
niowie i rodzice powinni mieć bezpośredni dostęp do organu ds. równości.

• Aby personel nauczycielski oraz administracyjny był świadomy standardów 
zarządzania różnorodnością i mógł umiejętnie radzić sobie z sytuacjami między-
kulturowymi, władze szkolne muszą zapewnić szkolenia personelu i możliwości 
rozwoju zawodowego (w tym kompetencji językowych). 

• Aby promować wielojęzyczność, jako wartość, dyrekcja oraz personel szkoły musi 
również wykazać zainteresowanie i poszanowanie różnorodności językowej. Sz-
kolenia językowe dla pracowników powinny być uwzględniane równolegle z za-
jęciami szkolnymi, aby zwiększyć zainteresowanie uczeniem się języków wśród 
uczniów. Jedną z propozycji jest zaoferowanie wielojęzycznym uczniom z różnych 
grup etnicznych możliwości zostania „ambasadorami języków”, a inną zapewnie-
nie wsparcia językowego dla personelu szkolnego i kadry kierowniczej  (również w 
kontaktach z rodzicami). Program ten podkreśli umiejętności ważne dla różnorod-
ności i jej poszanowanie. 

• Szkolenie personelu w zakresie: rozumienia, rozpoznawania i używania stereo-
typów, zwalczania uprzedzeń i mowy nienawiści, a także komunikacji między-
kulturowej umożliwiłoby instytucjom edukacyjnym odpowiednie rozwiązywanie 
problematycznych sytuacji oraz zbudowanie  środowiska, które pozwoli wszyst-
kim uczniom rozwinąć swój pełny potencjał i tożsamość. W związku z tym, dy-
rekcja szkoły i personel dydaktyczny będzie wyposażony w odpowiednią wiedzę 
i umiejętności, które pozwolą zwiększyć świadomość w zakresie tych zagadnień 
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wśród uczniów, a także będzie w stanie kierować relacjami międzyosobowymi oraz 
międzygrupowymi. 

• Chociaż wiele władz szkolnych w Europie woli w ogóle nie zajmować się kwestiami 
związanymi z różnorodnością religijną, nie jest to podejście konstruktywne, gwa-
rantujące, że uczniowie i pracownicy z różnych środowisk będą czuli się szanowa-
ni i niedyskryminowani. Opracowanie zestawu procedur i środków opartych na 
ramach prawnych i konsultacjach z odpowiednimi zainteresowanymi stronami 
to jeden mechanizm, który może zapobiec potencjalnie problematycznym sytuac-
jom. Władze szkolne powinny rozważyć zapewnienie alternatywnych rozwiązań, 
gdy praktyki religijne wpływają na fizyczne zdolności uczniów i kiedy niektóre za-
jęcia szkolne są niezgodne z etyką religijną. Zwiększanie świadomości na temat 
różnorodności religijnej oraz poznanie różnic i podobieństw między religiami pr-
zyczyniłoby się do rozwoju kultury tolerancji i zrozumienia. 

• Opracowany zestaw środków oraz procedur regulujących różnorodność religijną w 
instytucjach edukacyjnych będzie narzędziem gwartantującym ochronę interesów 
i praw wszystkich stron,  a  także pozwoli obiektywne przewidywać potencjalne 
sytuacje problemowe.

• Wreszcie, adekwatne zarządzanie różnorodnością w szkole, oparte na zasadach to-
lerancji, szacunku i niedyskryminacji, sprzyjałoby rozwojowi przyszłego społec-
zeństwa, które jest integracyjne i stabilne, w którym każda osoba mogłaby rozwijać 
swój pełny potencjał i  przyczyniać się do wspólnego dobra. 
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Przydatne linki

Dodatkowe materiały na tematy zawarte w niniejszym podręczniku, informacje 
na temat obowiązujących przepisów krajowych oraz inne internetowe narzędzia 
szkoleniowe znajdziesz w „Kompendium” dostępnym w języku angielskim na stronie 
projektu Teach-D: http://www.teach-d.eu/.

Rozdział 1 – Zarządzanie różnorodnością w szkole
• Wprowadzenia do komunikacji międzykulturowej (webinarium)

https://moniviestin.jyu.fi/ohjelmat/hum/viesti/en/ics 

• Biała księga Rady Europy na temat dialogu międzykulturowego „Living Together 
As Equals in Dignity”
https://www.coe.int/t/dg4/intercultural/Source/Pub_White_Paper/White%20Pa-
per_final_revised_EN.pdf 

• Dialog międzykulturowy (źródło online)
http://www.interculturaldialogue.eu/web/intercultural-dialogue.php 

• Zarządzanie różnorodnością: Strategie skutecznej edukacji w różnorodnej klasie
http://www.orientation94.org/uploaded/MakalatPdf/Manchurat/report_36.pdf  

• Dialog międzykulturowy (Rada Europy)
https://www.coe.int/t/dg4/intercultural/concept_EN.asp 

Rozdział 2 – Prawa mniejszości w Europie
• Konwencja ramowa Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych (KRMN)

https://www.coe.int/en/web/minorities/etats-partie?desktop=false 

• Karta języków regionalnych lub mniejszościowych Rady Europy (EKJRM): https://
www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/148

• Przewodnik Rady Europy Kompas – Edukacja o prawach człowieka w pracy z mło-
dzieżą: https://www.coe.int/en/web/compass

• Języki oraz edukacja mniejszości: dobre praktyki i pułapki (Badania dla komisji 
CULT): http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/585915/IPOL_
STU%282017%29585915_EN.pdf 
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• Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Edukacja
http://fra.europa.eu/en/tags/education

Rozdział 3 – Niedyskryminacja i równość
• Komisja Europejska, Raport z 2015 roku nt. dyskryminacji młodzieży w Unii Euro-

pejskiej
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/overview_youth_discriminati-
on_en.pdf

• Rada Europy, Zgromadzenie Parlamentarne, Równość i niedyskryminacja
http://website-pace.net/web/as-ega

• Komisja Europejska, Zwalczanie dyskryminacji
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combat-

ting-discrimination_en

• ENAR – Europejska Sieć Przeciwko Rasizmowi
http://www.enar-eu.org/

• Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacji Rasową http://weekagainstracism.
eu/about/

Rozdział 4 – Różnorodność religijna 
• Przewodnik Rady Europy Kompas – Edukacja o prawach człowieka w pracy z mło-

dzieżą, Religia i wiara
http://www.coe.int/en/web/compass/religion-and-belief

• Specjalny sprawozdawca ONZ ds. wolności religii lub przekonań
http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/FreedomReligionIndex.
aspx

• Europejski Trybunał Praw Człowieka, Arkusz informacyjny - symbole i odzież 
religijna
http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Religious_Symbols_ENG.pdf

• Program „Poznaj twoich sąsiadów”
http://citiesofmigration.ca/wp-content/uploads/2012/11/meet-your-neighbours.
pdf

• Aplikacja mobilna „The Big Myth” 
http://www.bigmyth.com/2_eng_order.html



89

Rozdział 5 – Różnorodność językowa w edukacji
• Projekt „Holi-Frysk Project”

www.holi-frysk.nl

• Projekt „3M”
https://www.mercator-research.eu/en/projects/raak-pro/

• Projekt “Edina” (Education of International Newly Arrived migrant pupils)
http://edinaplatform.eu/en/arrival/introduction

• Platforma „My Schools Network”
http://www.myschoolsnetwork.com/

• Propozycje lekcji: języki obce
http://www.teachingideas.co.uk/subjects/languages

Rozdział 6 – Zapobieganie mowie nienawiści w 

szkole
• Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Przestępstwo na tle nienawiści

http://fra.europa.eu/en/theme/hate-crime

• Europejski Trybunał Praw Człowieka, Arkusz informacyjny – Mowa nienawiści 
http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Hate_speech_ENG.pdf 

• Przewodnik dla administratorów, doradców i nauczycieli. Reagowanie na niena-
wiść i uprzedzenia w szkole. Publikacja nt. nauczania o tolerancji  http://www.
tolerance.org/sites/default/files/general/Responding%20to%20Hate%20at%20
School%20ONLINE_3.pdf  

• Przeciwdziałanie mowie nienawiści w Internecie. Seria UNESCO na temat 
wolności Internetu. http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002332/233231e.pdf

• Ruch przeciwdziałania mowie nienawiści i sprawozdanie Europejskiej Fundacji 
Młodzieży (październik 2015). https://rm.coe.int/1680700d47


