Program Edukacyjny EURO 2012:
W ramach programu odpowiedzialności społecznej UEFA Euro 2012 „RESPECT Diversity”
Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” prowadzi Program Edukacyjny, który skierowany jest do
nauczycieli polskich szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych.
Celem programu jest pogłębienie wiedzy nauczycieli - w ramach podnoszenia kwalifikacji w dziedzinie przeciwdziałania rasizmowi, przejawom ksenofobii i szeroko pojętej nietolerancji, ze
szczególnym uwzględnieniem problemu rasizmu w sporcie (kampania „Wykopmy Rasizm ze
Stadionów”).
Nasza oferta skierowana jest do nauczycieli, pedagogów i wychowawców wszystkich szkół i
innych placówek edukacyjnych oraz wychowawczych. Zdobyte na naszych szkoleniach
umiejętności mogą być pomocne podczas lekcji wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o
bezpieczeństwie, historii, języka polskiego czy wiedzy o kulturze. Treści zawarte w naszym
programie mają także zastosowanie podczas zajęć wychowania fizycznego i godzin
wychowawczych.
Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” jest antyrasistowską organizacją społeczną, działającą
w Polsce od 1996 roku. Koordynujemy działania Football Against Racism in Europe (oficjalnego
partnera UEFA w dziedzinie walki z dyskryminacją) w Europie Środkowo-Wschodniej. Naszym
celem jest promocja wielokulturowości i szacunku dla odmienności. Przeciwdziałamy rasizmowi,
ksenofobii i dyskryminacji.
Rasizm i ksenofobia to poważne problemy na stadionach i w naszym codziennym życiu,
wymagające uwagi szczególnie przed zbliżającymi się Mistrzostwami Europy UEFA Euro 2012.
Problemom tym musi stawić czoła także współczesna polska szkoła. Wiedza zdobyta podczas
prowadzonych przez nas szkoleń pozwala nauczycielom rozpoznawać zagrożenia związane ze
zjawiskiem dyskryminacji. Pokazujemy jak skutecznie przeciwdziałać rasowej nienawiści, gdy
pojawi się ona wśród uczniów szkoły. Idea społeczeństwa wielokulturowego, wolnego od wszelkich
form dyskryminacji, która nam przyświeca, powinna być promowana przez pedagogów w każdej
placówce wychowawczej zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Realizowane przez Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” szkolenia miały miejsce, między
innymi, w ramach projektu „Euro 2012 = Równość + Tolerancja” prowadzonego przez
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (także z udziałem nauczycieli
z Ukrainy) oraz w ramach wielu innych programów edukacyjnych m.in. „Jestem Fair” Urzędu
Miasta Łodzi i Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego oraz „Bezpieczne Areny
2012” Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Krakowie
oraz przez Pracownię Międzykulturową w Pałacu Młodzieży im J. Tuwima w Łodzi. Prowadzimy
także szkolenia dla stadionowych służb informacyjnych tzw. Stewardów, w ramach współpracy z
UEFA EURO 2012 i Narodowym Centrum Sportu.
Nasze szkolenia prowadzone są we współpracy z pracownikami Wydziału Pedagogicznego
Uniwersytetu Warszawskiego przez specjalnie do tego wyszkolonych przedstawicieli
Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”, którzy w sposób kompetentny i atrakcyjny dla słuchaczy

przedstawiają zagadnienia związane z powyższymi tematami.
Prowadzone przez Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” szkolenia trwają od 30 do 180 minut
i składają się z następujących bloków tematycznych:
• „Wykopmy Rasizm ze Stadionów” oraz „RESPECT Diversity” - kampania społeczna przed
UEFA EURO 2012.
• Rasizm i neofaszyzm w Polsce - charakterystyka wybranych subkultur oraz organizacji.
• Muzyka Przeciwko Rasizmowi - kampania społeczna.
• Monitoring incydentów rasistowskich - program „Brunatna Księga”.
• Symbolika rasistowska - symbole, kody itp.
• Wychowawcze i prawne metody przeciwdziałania rasizmowi.
Wykładowi towarzyszy prezentacja multimedialna, przygotowana w programie PowerPoint
oraz projekcja filmu/filmów (DVD). Niezbędny sprzęt zapewnia organizator szkolenia.
Uczestnikom są rozdawane materiały edukacyjne i broszury informacyjne na temat działalności
Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” oraz edukacji antyrasistowskiej. Istnieje także możliwość
wypożyczenia przez szkołę przygotowanej przez nas wystawy na temat wielokulturowych aspektów
polskiej piłki nożnej, która została zaprojektowana w celu promocji tolerancji przed Mistrzostwami
Europy UEFA Euro 2012.
Zachęcamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem „NIGDY WIĘCEJ” i do udziału w naszym
Programie Edukacyjnym, a tym samym przyłączenia się do programu odpowiedzialności
społecznej UEFA EURO 2012 „RESPECT Diversity”.
Szkolenie jest bezpłatne.
Wszystkie
zainteresowane
instytucje
programedukacyjny2012@nigdywiecej.org.
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