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Integracja społeczna – wskaźniki 
Szkoła Aktywna w Społeczności stwarza warunki i szanse wszystkim uczniom, bez 

względu na ich płeć, wyznanie, pochodzenie etniczne, klasę społeczną, sytuację 

materialną rodziny, możliwości fizyczne uczniów czy ich orientację seksualną. Szkoły 

Aktywne w Społeczności kwestionują stereotypowe opinie o ludziach po to, aby 

wszyscy członkowie społeczności mieli dobry dostęp do nauczania i usług 

wspierających. W ten sposób szkoła przyczynia się scalania społeczności, pomaga 

skonfliktowanym jej członkom zdobywać wiedzę o sobie nawzajem i harmonijnie współistnieć. Bez względu na 

osobiste poglądy w tych kwestiach, profesjonalni nauczyciele zapewniają wszystkim uczniom równie dobry dostęp 

do edukacji. W przeciwnym razie potencjał społeczności zostaje ograniczony, a grupa lub jednostka nie może 

wykorzystać swoich możliwości. Bardzo istotne jest stworzenie każdemu dobrego środowiska uczenia się w klasie, 

przez zachęcanie uczniów do porzucania stereotypowego lub negatywnego postrzegania siebie nawzajem, tak aby 

wszyscy uczniowie czuli się bezpieczni i szanowani. 

 

1. W jakim stopniu nauczyciele kształtują i promują wartości i zachowania wspierające prawa 

człowieka oraz integrację społeczną wszystkich mniejszości? 

 Korzystamy z materiałów do nauczania, które odzwierciedlają różnorodność i promują wzajemny 

szacunek. 

 Rozwijamy u naszych uczniów umiejętności współpracy, negocjacji i krytycznego myślenia. 

 Przystosowujemy środowisko uczenia się do różnych potrzeb i zainteresowań uczniów i ich 

rodziców. 

 Rozwijamy wrażliwość uczniów na nierówności w klasie i w lokalnej społeczności oraz uczymy ich 

działania na rzecz równych praw. 

 Szkoła przeciwdziała uprzedzeniom i stereotypowemu widzeniu innych, uczniowie konfrontują je  

z rzeczywistością. 

 Zachęcamy uczniów do refleksji na temat ich własnych uprzedzeń i stereotypów oraz kształtujemy 

pozytywny stosunek do odmienności 

 Przejawy słownej agresji wobec kolegów związanej z ich płcią, orientacją seksualną, pochodzeniem 

etnicznym, klasą społeczną, sytuacją materialną rodziny, wyznaniem, itd. są traktowane jako 

mobbing. 

2. W jakim stopniu integracja społeczna jest istotnym aspektem polityki i praktyki szkoły? 

 W dokumentach strategicznych szkoły zapisana jest zasada swobodnego i sprawiedliwego dostępu 

wszystkich członków społeczności lokalnej do nauki i innych usług świadczonych przez szkołę – 

zasada ta jest powszechnie znana i stosowana. 

 Zapewniamy pracownikom, rodzicom, wolontariuszom i członkom społeczności potrzebne 

wsparcie  

i szkolenia dla lepszego zrozumienia wartości różnorodności i równości. 

 Nauczyciele i uczniowie określają i omawiają wartości, które promują integrację i przeciwdziałają 

dyskryminacji. 

3. W jakim stopniu działania szkoły (edukacja i inne usługi) są dostępne dla różnych grup? 

 Budynek i otoczenie szkoły są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych 

(rampy, toalety i in.). 

 Nauczyciele dostosowują program nauczania tak, by był dostępny dla wszystkich uczniów,  

w szczególności tych ze specjalnymi potrzebami. 

 W miarę potrzeby szkoła zapewnia materiały w języku mniejszości etnicznej. 

 Wyznaczony pracownik szkoły jest odpowiedzialny za regularne monitorowanie, czy 

wykorzystywane materiały dydaktyczne i informacje zamieszczane przez szkołę odzwierciedlają 

nasze wartości, tj. pozytywny wizerunek kobiet, pozytywny wizerunek mniejszości etnicznych oraz 

osób z niepełnosprawnościami. 
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4. W jakim stopniu szkoła aktywnie działa na rzecz równego dostępu wszystkich członków 

społeczności szkolnej do najlepszych usług edukacyjnych?  

 Stwarzamy uczniom okazję do tego, by mogli pracować z kolegami, którzy są od nich odmienni pod 

względem pochodzenia, kultury, narodowości, płci czy sprawności. 

 Zajęcia i lekcje pomagają uczniom w zrozumieniu odmienności pochodzenia, kultury, narodowości, 

płci, sprawności, orientacji seksualnej, wierzeń, religii czy przekonań politycznych, a także stawić 

czoła stereotypom i uprzedzeniom. 

 Dbamy o to, aby nasz program i usługi były opracowywane z uwzględnieniem naszych wartości, 

monitorując wykorzystywane materiały, obserwując lekcje i zbierając dane jakościowe. 

 Podejmujemy specjalne działania, gdy jakaś grupa ma mniejsze osiągnięcia lub nie może w pełni 

wykorzystać oferty szkoły (np. problemy z dojazdem). 

 Realizujemy projekty mające uświadomić wszystkim mieszkańcom znaczenie równości. 

 Prowadzimy specjalne projekty, których celem jest pomoc mniejszościom w osiągnięciu ich 

pełnych możliwości. 

 Aktywnie zachęcamy mniejszości do udziału w naszych działaniach (np. włączenie osób 

niepełnosprawnych, seniorów w szkolne przedsięwzięcia). 

5. Na ile strona internetowa szkoły, jej materiały drukowane, programy i usługi odzwierciedlają i 

promują wartości: demokracji, równości wszystkich i praw człowieka? 

 Materiały na stronie internetowej odzwierciedlają promowane wartości w formie i w treści. 

 Uczniowie są zachęcani do zadawania pytań na temat stereotypów w materiałach programowych 

oraz w dyskusjach podczas zajęć. 

 Zajęcia dydaktyczne uwzględniają wydarzenia i różne aspekty życia ludzi w innych krajach. 

6. W jakim stopniu szkoła promuje i kształtuje postawy obywatelskie, aby  przygotować uczniów 

do funkcjonowania jako pełnoprawnych członków społeczeństwa, niezależnie od ich 

pochodzenia? 

 Uczniowie odkrywają znaczenie demokracji na przykładzie samorządów lokalnych, rządów 

centralnych oraz innych form sprawowania władzy, przy użyciu różnorodnych metod, takich jak 

realizacja projektów, debaty itp. oraz w życiu szkoły poprzez możliwość udziału w podejmowaniu 

decyzji. 

 Uczniowie uczą się, w jaki sposób zasady demokratyczne są praktykowane.  

 Uczniowie badają przeszkody ograniczające aktywne uczestnictwo w życiu szkolnym i społecznym, 

takie jak: ubóstwo, status członka mniejszości, niskie wykształcenie itp.  

 


