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WSTĘP  
 
 

Edukacja praw człowieka (ang. HRE – Human Rights Education) to różnorodne działania, mające na 

celu przekazywanie wiedzy o prawach człowieka, kształtowanie postaw im sprzyjających oraz 

rozwijanie umiejętności podejmowania działań w ich obronie. Według Amnesty International 

edukację praw człowieka należy rozumieć jako: 

• edukację o prawach człowieka (dokumenty, zasady, podstawowe standardy), 

• edukację na rzecz praw człowieka (praktykowanie praw człowieka w swoim codziennym życiu, 

upominanie się o prawa swoje i innych ludzi), 

• edukację poprzez prawa człowieka (prowadzoną za pomocą włączających, opartych na 

szacunku oraz aktywnym uczestnictwie).  

 

Nasza propozycja Szkolnych Grup Amnesty International ma za zadanie edukować w tych 3 

obszarach. Chcemy, aby w szkołach rosła wiedza o podstawowej roli praw człowieka, wypływających 

z „przyrodzonej godności każdej osoby ludzkiej”, chcemy przekazywać postawy zrozumienia, empatii 

oraz troski o nasze wspólne prawa oraz rozwijać praktyczne umiejętności pozwalające skutecznie 

bronić praw swoich i innych.   

Szkolna Grupa Amnesty International ma także za zadanie kształtować i rozwijać w oparciu o prawa 

człowieka środowisko szkolne, budować szkolną samorządność, a przez nią społeczeństwo 

obywatelskie. Ponadto ma uwrażliwiać uczniów i nauczycieli na problemy nietolerancji i agresji w 

szkole, ma pokazywać aktywne metody rozwiązywania szkolnych problemów. Szkolne Grupy Amnesty 

International są także doskonałym treningiem dla przyszłych członków Amnesty International. 

Poradnik opiera się na doświadczeniach słoweńskich, ale jest dostosowany do potrzeb polskiego 

systemu oświaty. 

 

Amnesty International 
 

Amnesty International jest ogólnoświatowym ruchem walczącym o przestrzeganie praw człowieka na 

całym świecie. Jest ona organizacją:  

 

• międzynarodową – działającą w ponad 140 krajach, zrzeszającą ponad 7 milionów osób; 

• bezstronną – w swojej działalności nie odwołuje się do żadnej religii czy ideologii; 

• niezależną – od jakiegokolwiek państwa bądź rządu, utrzymującą się ze składek członków i 

ofiarności publicznej. 

 

Amnesty International powstała w 1961 roku z inicjatywy brytyjskiego prawnika Petera Benensona, 

który podjął akcję w obronie dwóch portugalskich studentek, aresztowanych na 7 lat więzienia za 

wzniesienie toastu za wolność. 

 



 

 

 

 

 

W 1977 roku Amnesty International została uhonorowana Pokojową Nagrodą Nobla. 

 

Wizją Amnesty International jest świat, w którym każdemu człowiekowi przysługują prawa zapisane 

w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i innych uznanych międzynarodowych standardach praw 

człowieka.  

Aby urzeczywistnić tę wizję, Amnesty International podejmuje działania zmierzające do 

przeciwstawiania się poważnym naruszeniom prawa każdego człowieka do fizycznej i psychicznej 

integralności, do wolności sumienia i wypowiedzi, oraz do traktowania wolnego od dyskryminacji.  

 

Działania te prowadzone są w szerszym kontekście promowania wszystkich praw człowieka. 

 

 

Z historycznego punktu widzenia, główne cele działań AI wyglądają następująco:  

 

•  uwolnienie wszystkich więźniów sumienia – osób więzionych za swoje przekonania, narodowość, 

religię, płeć, pochodzenie, kolor skóry, język, pochodzenie narodowe lub społeczne status 

ekonomiczny, urodzenie lub z innych powodów, którzy w swoich działaniach nie stosowali przemocy 

ani nie nawoływali do jej stosowania, 

•  zapewnienie wszystkim więźniom politycznym bezzwłocznego i rzetelnego procesu sądowego; 

• zniesienie kary śmierci, tortur oraz innych form okrutnego, nieludzkiego bądź poniżającego 

traktowania; 

• położenie kresu pozasądowym egzekucjom oraz „zaginięciom”; 

• walka z bezkarnością poprzez pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców naruszeń praw 

człowieka zgodnie ze standardami międzynarodowymi. 

 

Główną metodą działań AI jest pisanie listów. Członkowie Amnesty International na całym świecie 

wysyłają listy, e-maile, faksy oraz telegramy w obronie konkretnych osób wobec których władze 

dopuściły się naruszenia ich praw. 

 

W Polsce Amnesty International działa od 1990 roku. Jednym z jej zadań jest rozwój edukacji na 

rzecz praw człowieka. 

 

POWSTANIE GRUPY 
 

Szkolna Grupa AI może powstać z inicjatywy uczniów/uczennic zachęconych informacjami o Amnesty 

International w podręcznikach do WOS-u, na ulotkach organizacji, czy na stronie internetowej 

www.amnesty.org.pl. Może to być także inicjatywa osoby pracującej w szkole albo wynik lekcji 

prowadzonej przez przedstawicieli/przedstawicielki Amnesty. 

 

Jeśli nauczyciel/nauczycielka (pedagog/pedagożka, bibliotekarz/bibliotekarka) jest chętny do opieki nad 

grupą powinien skontaktować się z Zespołem edukacji praw człowieka Amnesty International 

(https://amnesty.org.pl/co-robimy/edukacja/szkolne-grupy/), aby uzyskać potrzebne informacje. Swój 

pomysł powinien przedstawić dyrektorowi oraz na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 

 

http://www.amnesty.org.pl/


 

 

 

 

 

Koniecznym warunkiem powstania Szkolnej Grupy AI jest wstąpienie przyszłego opiekuna/opiekunki do 

Amnesty International: należy wypełnić deklarację członkowską (którą można pobrać tutaj:  

https://amnesty.org.pl/dolacz/) i opłacić składkę. Jeżeli opłata składki jest problemem, warto 

poinformować o tym Biuro AI, które zwróci się do Zarządu AI z prośbą o zwolnienie z całości lub części 

składki.  

Gdy opiekun/opiekunka jest już członkiem Amnesty International i są chętni uczniowie/uczennice, Zespół 

edukacji praw człowieka AI udzieli wszelkiej pomocy w rozpoczęciu działalności grupy.  

 

 

SKŁAD SZKOLNEJ GRUPY AI 
 

Każda Szkolna Grupa AI powinna składać się z: opiekuna/opiekunki, koordynatora/koordynatorki 

grupy i jej członków/członkiń 

 

OPIEKUN/OPIEKUNKA 

Opiekunem/opiekunką musi być osoba dorosła, zatrudniona w szkole jako nauczyciel/nauczycielka, 

pedagog/pedagożka, bibliotekarz/bibliotekarka, również dyrektor/dyrektorka. Pracę w Szkolnej Grupie 

AI wykonuje jako wolontariusz/wolontariuszka, ale od dyrekcji szkoły zależy możliwość opłacania 

prowadzonej przez niego grupy jako formy zajęć pozalekcyjnych. Warunkiem pełnienia funkcji 

opiekuna/opiekunki jest członkostwo w Amnesty International.  

 

Opiekun/opiekunka jest z jednej strony łącznikiem między grupą, a strukturami Amnesty 

International oraz grupą, a dyrekcją szkoły i gronem pedagogicznym. Z drugiej, wspiera ją (zwłaszcza 

w początkowej fazie jej istnienia) merytorycznie i organizacyjnie. Zwołuje pierwsze spotkania, 

prowadzi zajęcia o prawach człowieka, motywuje do działania, pomaga opracować plan działań i 

zorganizować akcje. Może ukierunkować pracę Szkolnej Grupy AI według wewnętrznych potrzeb 

szkolnych, aby dopasować działania grupy do pracy szkoły. Może również wspierać w działaniach na 

rzecz pozyskiwania funduszy od szkoły, lokalnego samorządu czy indywidualnych darczyńców. 

 

Opiekun/opiekunka powinien pomagać w pisaniu raportu z działań grupy pod koniec każdego roku 

szkolnego, przesyłać go do biura Amnesty International, a także przekazywać uczniom/uczennicom 

wszelkie informacje uzyskane od AI. 

Mając doświadczenie w nauczaniu, nauczyciel/nauczycielka może, wykorzystując aktywizujące 

techniki nauczania, przygotowywać lekcje dla grupy w oparciu o scenariusze warsztatów,) m.in. 

wykorzystując materiały Amnesty International ((które znajdują się na końcu tego Poradnika) 

 

Opiekun/opiekunka może też korzystać z oferty szkoleniowej Amnesty International. Na przestrzeni 

roku organizowanych jest wiele wydarzeń podnoszących kompetencje osób pracujących z młodzieżą, 

w zakresie konkretnych tematów (prawa reprodukcyjne, uchodźcy, mowa nienawiści itd.). Udział w 

tego typu wydarzeniach to również okazja do poznania innych opiekunów/opiekunek Szkolnych Grup, 

edukatorów i osób współpracujących z Amnesty International. Wiele z tych działań organizowanych 

jest też dla członków/członkiń Szkolnych Grup AI. O ofercie edukacyjnej informuje szkoły  



 

 

 

 

Koordynator/koordynatorka sieci edukacji praw człowieka. Zachęcamy do korzystania z możliwości 

rozwoju jakie oferuje Amnesty International.  

Opiekun/opiekunka ma zachęcać do pracy zespołowej, do krytycznego i analitycznego myślenia, 

samorządności i odpowiedzialności za grupę i jej członków/członkinie. Motywacja jest ważna także z 

tego powodu, że mówienie o prawach człowieka jest związane z pokazywaniem ich naruszeń (wojny, 

tortury), a podjęte akcje nie zawsze przynoszą bezpośrednie efekty od razu. Dlatego tym bardziej 

ważne jest dzielenie się wszelkimi dobrymi wiadomościami z grupą. Warto być w kontakcie z 

Zespołem edukacji praw człowieka, częściej niż raz w roku przy okazji wysyłania raportu z działań, 

ponieważ posiada on wszelkie informacje dotyczące rezultatów naszych działań, kampanii itd.    

Opiekun/opiekunka może także opisać swoje doświadczenia w gazetach nauczycielskich lub 

lokalnych, może przygotować wykłady lub warsztaty, aby podzielić się z kolegami/koleżankami swoją 

wiedzą o prawach człowieka.  

 

KOORDYNATOR/KOORDYNATORKA GRUPY 

Koordynator/koordynatorka grupy powinien być demokratycznie wybrany przez nią wybrany, a jego 

głównym zadaniem jest jej reprezentowanie. Opiekun/opiekunka nie powinien wskazywać 

koordynatora grupy ani sugerować żadnych osób. Najlepiej, aby grupa dokonała wyboru sama. 

 

Koordynator/koordynatorka ma kilka zadań: 

 pomaga opiekunowi/opiekunce grupy 

 zwołuje zebrania; 

 o ile to możliwe ma dostęp (klucz) do miejsca spotkań, materiałów, biblioteczki edukacji praw 

człowieka, komputera, internetu / e-maila; 

 reprezentuje grupę jako jej rzecznik w samorządzie szkolnym / radzie szkoły / w kontaktach z 

dyrekcją i na zewnątrz szkoły 

 jest odpowiedzialny za podejmowane przez grupę akcje; 

 organizuje pracę grupy; 

 po pewnym czasie może samodzielnie prowadzić lekcje o prawach człowieka. 

 

CZŁONKOWIE/CZŁONKINIE 

Każda Szkolna Grupa AI jest złożona z członków/członkiń i sympatyków/sympatyczek 

(uczniów/uczennic, nauczycieli/nauczycielek, rodziców), którzy wspomagają działania edukacyjne i 

działalność grupy, nie będąc członkami/członkiniami ani grupy, ani Amnesty International. 

 

Członkowie/członkinie aktywni/e 

Są rdzeniem grupy. Uczestniczą w większości spotkań przez cały okres uczęszczania do szkoły. 

Często od początku działania w szkolnej grupie są członkami/członkiniami Amnesty International, 

chętnie podejmują nowe inicjatywy. Członkowie/członkinie aktywni/e zwykle kontynuują działalność 

w Amnesty International po ukończeniu szkoły, zakładają własne grupy na uczelniach bądź w 

środowisku, w którym żyją, albo działają w istniejących grupach i strukturach pośrednich Amnesty.  



 

 

 

 

Sympatycy/sympatyczki 

Sympatycy/sympatyczki to większość uczniów/uczennic, którzy dołączają do Szkolnej Grupy AI z 

różnych powodów i nie są zainteresowani stałą współpracą. Biorą udział w niektórych spotkaniach (w 

zależności od interesującego ich tematu) i akcjach. Niektórzy działają tylko rok, inni dłużej, część z 

nich może zainteresować się bardziej działalnością w grupie i dołączyć do grupy osób aktywnych. 

Liczba osób wspierających nie jest ograniczona, najlepiej, jednak by było to przynajmniej 15 osób. 

Często działania grupy wspierają aktywnie rodzice lub inni nauczyciele/nauczycielki 

 

SPOTKANIA 
 

TEMATY 

Dwa główne tematy spotkań to: zajęcia o tematyce praw człowieka i spotkania akcyjne. 

 

Zajęcia o prawach człowieka  

Są to spotkania, podczas których opiekun/opiekunka (lub starszy stażem członek/członkini grupy) 

przygotowuje lekcję dotyczącą jakiegoś zagadnienia z praw człowieka dla grupy. Zachęcamy do 

wykorzystywania naszych materiałów edukacyjnych dostępnych tu - https://amnesty.org.pl/co-

robimy/edukacja/ Jeśli macie problem ze znalezieniem materiału dotyczącego konkretnego 

zagadnienia warto skontaktować się z Koordynatorem/koordynatorką sieci edukacji praw człowieka. 

Celem zajęć jest zapoznanie osób z podstawowymi zagadnieniami praw człowieka, problemami i ich 

rozwiązaniami, a także pomoc w wykształceniu odpowiednich umiejętności i postaw (zachowanie bez 

przemocy, rozwiązywanie konfliktów). Ważne jest to, żeby były to zajęcia aktywne, które zaciekawią 

osoby w nich uczestniczące 

W następnych miesiącach, po rozpoczęciu działalności, opiekun/opiekunka powinien co najmniej raz 

w miesiącu przygotowywać lekcję o prawach człowieka, przekazując podstawową wiedzę. W 

późniejszym czasie, członkowie/członkinie grupy mogą sami przygotowywać lekcje i warsztaty (choć 

doradcza pomoc opiekuna/opiekunki jest zawsze przydatna). 

 

Spotkania akcyjne  

Spotkania akcyjne służą planowaniu i przygotowywaniu akcji prowadzonych przez grupę. W czasie 

spotkania jej członkowie/członkinie omawiają metody skierowania zainteresowania opinii (w szkole 

lub miejscowości) na określone problemy dotyczące praw człowieka, dzielą się zadaniami i 

przygotowaniem materiałów (plakaty, petycje, gadżety). Spotkania akcyjne mogą być zwoływane i 

prowadzone przez koordynatora/koordynatorkę grupy, aby wyrobić w jej członkach/członkiniach  

poczucie odpowiedzialności i niezależności.  

 

MIEJSCE 

Najlepszym miejscem do spotkań jest po prostu wolna sala lekcyjna. Po paru latach pracy, grupie  

https://amnesty.org.pl/co-robimy/edukacja/
https://amnesty.org.pl/co-robimy/edukacja/


 

 

 

 

może udać się zdobyć własne pomieszczenie, jednak początki są zawsze trudne. Jeśli to możliwe 

warto w miejscu spotkań zrobić gazetkę ze zdjęciami, plakatami i własnymi materiałami. Gdy grupa 

działa już więcej niż rok, można też od czasu do czasu urządzać spotkania poza szkołą, np. we 

współpracującej ze szkołą instytucji (lokalnym domu kultury, klubie młodzieżowym itd.) 

 

CZAS 

Grupa powinna spotykać się raz, dwa razy w miesiącu. Zależy to od różnych czynników (czas, 

miejsce, możliwości i propozycje). Ideałem byłaby co najmniej jedna lekcja o prawach człowieka 

miesięcznie i jedno spotkanie akcyjne. Przygotowanie akcji może wymagać większej ilości spotkań 

osób zainteresowanych, ale nie muszą w nich uczestniczyć wszyscy. 

Spotkania powinny odbywać się bezpośrednio przed lekcjami lub po ich zakończeniu, czasem (jeśli 

dyrekcja szkoły zgodzi się, a sprawa jest ważna) także w czasie lekcji. Spotkania odbywane w szkole 

w czasie zajęć, mogą przyciągnąć więcej uczniów/uczennic, ale też spowodować protesty 

nauczycieli/nauczycielek. 

Spotkania trwają przeciętnie jedną lub dwie godziny lekcyjne. 

 

PROWADZENIE SPOTKANIA 

Na początku działalności, spotkania powinny być zwoływane przez opiekuna/opiekunkę, potem, gdy 

grupa będzie w pełni funkcjonowała, koordynator/koordynatorka grupy powinien przejąć 

odpowiedzialność i oprzeć się na inicjatywie uczniów/uczennic. 

Spotkania powinny być ogłaszane na kilka dni wcześniej (poprzez tablicę ogłoszeń, radiowęzeł), 

stronę internetową szkoły czy social media. Ogłoszenie powinno zawierać sformułowany w 

interesujący sposób temat spotkania. Jest to ważne dla osób wspierających, które często przychodzą 

na spotkania, gdy są one dla nich wystarczająco ciekawe. Można wydawać też własne ulotki lub 

gazetkę z informacjami o planie i tematach spotkań. 

Jeśli spotkanie ma charakter lekcji, osoba prowadząca na końcu spotkania powinna podać 

informacje ważne dla grupy. W tym miejscu spotkania może też zachęcić grupę do przemyślenia 

danej sprawy (szczegółowo opracowanej na następne spotkanie). W czasie lekcji warto od czasu do 

czasu wykorzystywać filmy video i inne materiały (sporo ciekawych filmików można znaleźć na 

naszym kanale Youtube https://www.youtube.com/user/aipoland) 

Spotkania akcyjne zależą od udziału i inicjatywy samych uczniów/uczennic. Zaczynają się od 

przedstawienia informacji, następnie odbywa się burza mózgów, dyskusja i na końcu przygotowanie 

konkretnych działań. Uczniowie/uczennice lubią spotkania akcyjne, bo pozwalają im na 

niezależność, twórczość i aktywność. 

 

DZIAŁANIA 
 

Szkolne Grupy AI mogą pracować na różnym poziomie (klasa, szkoła, społeczność lokalna), 

angażując się w różne działania (sieć Pilnych Akcji, projekty, kampanie itd) i pokazując rezultaty  



 

 

 

 

swej pracy przez różne media (kontakt bezpośredni, wystawy, gazety, TV, radio, internet). 

 

Przykładowe działania Szkolnej Grupy AI to: 

    działania przeciwko dyskryminacji i nietolerancji w obrębie szkoły; 

 akcje (np. stoliki, happeningi) mające na celu rozbudzanie świadomości praw człowieka; 

 wieczór, dzień pisania listów (organizowane dla grupy, jak i przez grupę dla szerszej liczby osób); 

 zbieranie podpisów pod petycjami; 

 rozprowadzanie ulotek AI; 

 konkursy organizowane przez grupę dla uczniów/uczennic; 

 wystawy; 

 pokazy filmów; 

 koncerty muzyki połączone z prezentacją Amnesty International; 

 gazetka na korytarzu; 

 artykuły dla prasy szkolnej, młodzieżowej lub lokalnej, tworzenie własnej strony internetowej; 

 nawiązywanie kontaktu z mediami (akcje promocyjne, ogłoszenia, wywiady); 

 udział w spotkaniach AI lub warsztatach o prawach człowieka; 

 udział w programach wymiany młodzieżowej, w obozach letnich i innych formach szkoleń 

młodzieżowych; 

 aktywny udział w pracach samorządu uczniowskiego (poprzez udział przedstawicieli); 

 przygotowanie warsztatów o prawach człowieka dla uczniów/uczennic z tej i innych szkół;  

 prezentacja działań AI i działań grupy w innych szkołach; 

 udział w lokalnych imprezach i targach edukacyjnych; 

 przygotowywanie uczniów/uczennic do udziału w konkursach, np. Olimpiadzie Praw Człowieka; 

 wspieranie lub udział w lokalnych, krajowych i międzynarodowych projektach edukacyjnych. 

Wszystkie te akcje powinny być integralną częścią naszych kampanii (obecnie prowadzone i 

aktualne projekty edukacyjne możecie znaleźć tu: https://amnesty.org.pl/co-robimy/). 

Członkowie/członkinie Szkolnej Grupy AI mogą także brać udział w działaniach prowadzonych przez 

lokalne grupy Amnesty International (możesz sprawdzić czy któraś działa w Twoim mieście tutaj:  

 

https://amnesty.org.pl/co-robimy/


 

 

 

 

https://amnesty.org.pl/uwaga-akcja/grupy-lokalne/) jednak osoby poniżej 18 roku życia powinny 

najpierw uzyskać na to zgodę rodziców. 

Grupa powinna wykorzystać każdą okazję (Dzień Praw Człowieka, Dzień Praw Dziecka, Dzień 

Uchodźcy, Dzień Kobiet, dzień otwartych drzwi, lokalne święta, targi, itd.) aby promować pracę AI i 

prawa człowieka. Zespół edukacji praw człowieka AI regularnie wysyła opiekunom/opiekunkom 

Kalendaria edukacyjne z ważnymi datami, inspiracjami i pomysłami na działania.   

Jeśli grupa będzie widoczna, jej praca będzie promowała szkołę i zostanie dostrzeżona przez 

dyrekcję. Dzięki temu Szkolna Grupa AI otrzyma większe wsparcie (być może też finansowe) ze 

strony szkoły lub samorządu lokalnego. 

 

PROMOCJA DZIAŁAŃ 

 
Szkolna Grupa AI powinna wykorzystywać każdą okazję do informowania lokalnych mediów o swojej 

pracy (a przez to do umacniania świadomości praw człowieka). Media zwykle lubią historie o 

młodych ludziach, którzy działają w szkole na rzecz praw człowieka. Chętnie dają namówić się na 

wywiad lub krótką notatkę. Warto jednak wysłać oficjalne zaproszenia z programem planowanej 

akcji, krótkim opisem celów Szkolnej Grupy AI, jej wartości edukacyjnej i międzynarodowych 

odniesień (np. ważność edukacji na rzecz praw człowieka w budowie społeczeństwa obywatelskiego, 

czy rola szacunku dla wielokulturowości) – po prostu skrótem tego, co warto o Szkolnej Grupie AI 

napisać. 

Opiekun/opiekunka powinien wiedzieć, że dziennikarze/dziennikarki nie są 

specjalistami/specjalistkami od praw człowieka i dlatego lubią, gdy ktoś za nich przygotuje materiał. 

Zaproszenia powinny być wysłane pocztą do redaktora/redaktorki naczelnego/naczelnej lub 

dziennikarza/dziennikarki zajmującego się tematyką społeczną na tydzień przed akcją, a dzień 

wcześniej powtórzone (jeśli to możliwe) faxem lub telefonicznie.  

 

Zawsze należy podać dane osoby kontaktowej, jej telefon, fax lub e-mail. Warto tworzyć bazę danych 

dziennikarzy/dziennikarek zainteresowanych działalnością Szkolnej Grupy AI i starać się utrzymywać 

z nimi bezpośredni kontakt. Taka baza, oprócz imienia i nazwiska dziennikarza/dziennikarki powinna 

zawierać adres redakcji, telefon, telefon komórkowy, fax, email, a także częstotliwość ukazywania się 

pisma/programu. 

Grupa powinna być dobrze przygotowana na kontakty z mediami. Warto posiadać materiały prasowe, 

zdjęcia z poprzednich akcji, dane dotyczące pracy grupy i informacje o mandacie i kampaniach 

Amnesty International. Uczniowie/uczennice powinni wcześniej ustalić kto udzieli wywiadu i co 

powie, aby w odpowiednim świetle ukazać pracę grupy i Amnesty International.  

Opiekun/opiekunka powinien posiadać dokładne informacje o przeprowadzonych lekcjach, tematach 

i akcjach (warto robić zdjęcia), a także dokumenty, listy, materiały prasowe, sprawozdania i ulotki.  

Można także stworzyć własną stronę internetową, zawierającą wszelkie informacje o grupie. Dziś, gdy 

większość szkół ma dostęp do Internetu, to świetna okazja do promocji swych działań. Strona 

Szkolnej Grupy AI powinna zawierać link do ogólnopolskiej strony Amnesty International. Można na 

niej publikować zdjęcia z podejmowanych działań, a także informować o Pilnych Akcjach,  



 

 

 

 

wydawanych przez AI oraz umieszczać propozycje własnych lekcji o prawach człowieka. W miarę 

możliwości na stronie Amnesty International znajdą się odnośniki do stron szkolnych grup, dzięki 

temu ich pracę doceni wielu członków i sympatyków polskiej Amnesty International. 

Uczniowie/uczennice mogą zrobić album fotograficzny ze zdjęciami podejmowanych działań w 

danym roku, opisanymi przez nich samych. Taka dokumentacja pracy Szkolnej Grupy AI może być 

użyta podczas publicznej prezentacji grupy wobec władz lokalnych, przedstawicieli kuratorium, 

dyrektorów/dyrektorek szkół, nauczycieli/nauczycielek i innych grup młodzieżowych. 

 

FINANSOWANIE GRUPY 

 
Szkolne Grupy AI mają zwykle bardzo ograniczone środki finansowe. Krajowa struktura AI nie 

wspiera finansowo Szkolnych Grup AI, a jedynie dostarcza potrzebne materiały edukacyjne i 

kampanijne. Grupa może sama, od czasu do czasu, wspierać, w miarę możliwości, działania 

ogólnopolskiej Amnesty International. 

Aby uzyskać potrzebne fundusze można, zorganizować: 

➢ loterię; 

➢ giełdę używanych zabawek lub książek;  

➢ dyskotekę lub koncert (w czasie koncertu można także propagować idee praw człowieka!); 

➢ aukcje ciast albo prac plastycznych 

➢ sprzedaż gadżetów AI lub firmowych gadżetów, które chętnie udostępniają lokalne 

przedsiębiorstwa (to dla nich też promocja). 

Źródłem finansowania może być także udział w projektach edukacyjnych, a także tworzenie własnych 

projektów, które można przedstawić władzom lokalnym. Gdy grupa działa prężnie, po pewnym czasie 

zbieranie funduszy na działalność okazuje się łatwiejsze. 

 

DLACZEGO WARTO ZAŁOŻYĆ I DZIAŁAĆ W SZKOLNEJ GRUPIE AI 
 

Po paru latach aktywnej pracy w szkole, w środowisku szkolnym daje się zauważyć wpływ działań 

prowadzonych przez Szkolną Grupę AI. Dotyczą one zarówno osób działających w grupie jak i całej 

społeczności szkolnej (uczniów, nauczycieli, rady rodziców itd.).  

Będąc w grupie przez dwa lub więcej lat, aktywni/e członkowie/członkinie mogą zmienić swoje 

zachowanie. Opiekun/opiekunka może zauważyć, że: 

 często przejmują odpowiedzialność za młodszych uczniów/uczennice, zaczynają być 

mediatorami/mediatorkami w uczniowskich konfliktach; 

 



 

 

 

 

 rozwijają kulturę dialogu, potrafią porozumiewać się lepiej z nauczycielami/nauczycielkami i 

innymi dorosłymi; 

 angażują się w pracę klasy i szkoły; 

 stają się osobami coraz bardziej świadomymi praw człowieka, są uważane za osoby mające 

wiedzę o prawach i obowiązkach, a przez to proszeni są o wyrażanie opinii w konfliktach między 

uczniami/uczennicami; 

 radzą sobie w konfliktach z władzami (szkolnymi i lokalnymi); 

 są bardziej wrażliwi na przemoc, przestają jej używać; 

 interesują się sprawami lokalnymi (polityka, ochrona środowiska, problemy młodzieży); 

 często widzą swoją przyszłą pracę i życie związane z walką o prawa człowieka. 

Byli członkowie/członkinie Szkolnej Grupy AI, którzy skończyli edukację w danej szkole czasami 

odwiedzają swoją dawną grupę, aby zobaczyć jak radzą sobie nowe osoby Często 

uczniowie/uczennice działające w Szkolnych Grupach AI pracują potem w lokalnych grupach i 

strukturach pośrednich Amnesty. Zatem Szkolne Grupy AI mogą być doskonałym źródłem dobrze 

wyszkolonych nowych członków/członkiń Amnesty International, przygotowanych do zajęcia ważnych 

pozycji w krajowej strukturze organizacji. 

W szkołach, tam, gdzie działają Szkolne Grupy AI, da się zauważyć zwiększoną świadomość praw 

człowieka i mniejszą skłonność do znęcania się, czy wyśmiewania wśród uczniów. Tak więc 

działalność Szkolnych Grup AI ma również wpływ na całą społeczność szkolną.  

 

DOBRE PRAKTYKI, ISNPIRACJE, PRZYKŁADY UDANYCH AKCJI 
 

ZROZUMIEĆ INNYCH – MIGANIE PRZECIW DYSKRYMINACJI 

Szkolna Grupa Amnesty International z katowickiego gimnazjum wraz ze szkolnym klubem 

wolontariatu i świetlicą środowiskową zrealizowały warsztaty z języka migowego dla osób słyszących 

po to, aby mogły się bez przeszkód komunikować z rówieśnikami z dysfunkcją słuchu. Dzięki temu 

młodzież w szkole bardziej się zintegrowała, a część nauczycieli rozpoczęła własny projekt 

antydyskryminacyjny dla osób niesłyszących i niedosłyszących, co spowodowało, że w szkoła stała 

się miejscem bardziej przyjaznym wszystkim uczniom i uczennicom. 

 

ENERGIĄ MUZYKI, TAŃCA I SŁOWA ZBURZMY MUR DYSRKYMINACJI 

Szkolna Grupa AI z Paczkowa zorganizowała koncert połączony z happeningiem, mającym zwrócić 

uwagę na problem nietolerancji. Na uwagę zasługuje świetna akcja medialna prowadzona przez 

osoby organizujące, która przyczyniła się wysokiej frekwencji mieszkańców uczestniczących w 

wydarzeniu. Informacje o akcji ukazały się w lokalnym tygodniku i stronach szkoły, a na serwisie  



 

 

 

 

Youtube ukazał się fragment koncertu.  

 

 

 

 

 

RÓŻNORODNIE O RÓŻNORODNOŚCI 

Szkolna Grupa AI w Piątkowisku zorganizowała Żywą Bibliotekę. Dobierając osoby zaproszone jako 

„książki” kierowano się tym, aby reprezentowały jak największą różnorodność, a młodzież aktywnie 

brała udział w poszukiwaniu kontaktu z takimi osobami lub organizacjami ich reprezentującymi. 

Skontaktowano się wiec z Kampanią Przeciw Homofobii, Centrum Dialogi im. Marka Edelmana w 

Łodzi, Fabryką Równości, Ligą Muzułmańską, Stowarzyszeniem Romów, Kościołem Ewangelicko-

Augsburskim, Gminą Żydowską w Łodzi, środowiskiem Liberte, przedstawicielem Kościoła 

Katolickiego oraz grupą Rodzimowierców.  

Przykład ten pokazuje, że zawsze warto poszukać kontaktów, sprzymierzeńców i zasobów w swojej 

społeczności. Każdy kogoś zna lub ma pomysł jak do kogoś dotrzeć. W ten sposób nawet w małej 

miejscowości można zorganizować wydarzenie angażujące różnorodnych partnerów, wspólnie 

działając na rzecz praw człowieka. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁAJĄC RAZEM MOŻNA ZROBIĆ WIĘCEJ 

Szkolna grupa lokalna AI w Czerminie zorganizowała szereg wydarzeń takich jak konkurs filmików 

dokumentalnych tworzonych przez młodzież, poruszających tematykę praw człowieka, warsztaty na 

temat stereotypów, tolerancji i dyskryminacji, marsz pod Urząd Gminy, maraton filmików 

zgłoszonych do konkursu i gra terenowa o prawach człowieka. Skąd na to wszystko wziąć pieniądze? 

Szkolna grupa okazała się bardzo przedsiębiorcza. Wychodząc do lokalnej społeczności i angażując 

wielu partnerów młodzieży udało się pozyskać sponsorów. Pomoc zaoferowali lokalni przedsiębiorcy, 

Rada Rodziców. Dyrekcja zgodziła się na nocleg w szkole podczas maratonu i udostępnienie stołówki 

wraz z personelem do pomocy. Zgodę na marsz wyraził Wójt Gminy.     

Angażując nawet w małym stopniu partnera spoza szkoły w działanie, pokazując korzyści z wzięcia 

udziału w nim, także dla niego jak i dla całości społeczności lokalnej można uzyskać niezbędną 

pomoc materialną, a często również finansową. Warto działać razem! 

 

               

 



 

 

 

 

 

 

 

SZKOLNA GRUPA AMNESTY INTERNATIONAL ZMIENIA SZKOŁĘ 

Działania Szkolnej Grupy AI to oczywiście nie tylko akcje w przestrzeni publicznej, ale również 

działania edukacyjne w szkole. Czasem nie potrzeba wiele by zmienić postawy osób dotyczące spraw 

związanych z prawami człowieka. Dobrym przykładem jest działalność Szkolnej Grupy AI w 

Trzebnicy, która regularnie włącza się w kampanie i projekty organizowane przez nas, organizując 

wystawy, spotkania z zaproszonymi gości, lekcje o prawach człowieka, informując o swoich 

działaniach na stronie szkoły.  

W ramach Kampanii AI #NIEnawiść szkolna grupa rozwiesiła w szkole plakaty zwracające uwagi na 

problem hejtu w internecie, a opiekunki grupy prowadziły w wybranych klasach lekcje podejmujące 

ten temat. Relacja oraz zdjęcia z działań tu: http://www.pzs1trzebnica.pl/2017/05/22/slowa-to-

czyny-stop-hejtowi/ 

Z okazji Dnia Uchodźcy odbył się w szkole warsztat prowadzony przez zaproszonego gościa, 

dotyczący problematyki uchodźczej i naszego zaangażowania w pomoc osobom, które jej potrzebują. 

Udział w warsztacie zmienił postawy uczniów i uczennic dotyczące postrzegania uchodźców i 

reagowania na ich problemy. Relacje z warsztatu i reakcje osób uczestniczących możecie przeczytać 

tu: http://www.pzs1trzebnica.pl/2017/06/19/warsztaty-sgai-nr-108-swiatowy-dzien-uchodzcy/ 
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Happening – Wszyscy ludzie na świecie mogą żyć w pokoju!!! 

Szkolna grupa AI w Pruszkowie zorganizowała dla uczniów i uczennic klas najmłodszych warsztat o 

prawach człowieka w ramach projektu „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi”. 

Maluchy wykonały konturową mapę Polski i na znak solidarności z hasłem przewodnim akcji, odbiły 

na mapie różnokolorowe odciski swoich dłoni symbolizujące różne rasy i kultury ludzi 

zamieszkujących wybrane kontynenty. Kolor czarny symbolizuje Afrykę, żółty Azję, czerwony 

Amerykę, zielony Australię a niebieski Europę.  

Happening został poprzedzony pogadanką i wspólną rozmową na temat rozumienia przez uczniów 

wartości takich jak: godność, sprawiedliwość, solidarność, równość, pokój, wolność, różnorodność 

kulturowa, kolor skóry, mowa nienawiści, prawa człowieka, dyskryminacja, rasizm. Uczniowie bardzo 

chętnie podejmowali dyskusję i z dużym zaangażowaniem prowadzili rozmowę na temat wolności i 

równości wszystkich ludzi oraz wykazali się ogromną empatią i wrażliwością skandując głośno: 

Wszyscy ludzie są równi! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

MATERIAŁY AI DO WYKORZYSTANIA PODCZAS ZAJĘĆ 
 

https://amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2016/07/Wszyscy-ludzie-rodza-sie-wolni-i-rowni-pakiet-

materialow-edukacji-praw-czlowieka.pdf 

https://amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2017/06/Razem-mamy-sile_Stop-Dyskrymiancji_Material-

do-pracy-z-grupa.pdf 

https://amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2016/04/Dotkneci-przez-nienawisc-zapomniani-przez-

prawo-_aterial-do-pracy-z-grupa.pdf 

https://amnesty.org.pl/wp-

content/uploads/2016/06/podejmowanie_dzialan_na_rzecz_zmian_w_srodowisku_loklanym.pdf 

https://amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2016/06/podajmowanie_dzialan-1.pdf 

https://amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2016/04/publikacja_amnesty_amnesty_sppc.pdf 

https://amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2016/06/E4HD_poradnik-dla-facylitatorow-ek.pdf.pdf 

https://amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2016/06/Odkryj-sile-podrecznik.pdf 

https://amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2016/02/AI_Prawa_seksualne_i_reprod_m3_podr.pdf 
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REGULAMIN SZKOLNYCH GRUP AMNESTY INTERNATIONAL 

 

1. Szkolna Grupa Amnesty International (dalej: Szkolna Grupa AI) jest strukturą działającą na terenie 

szkoły w oparciu o ustawę o Systemie Oświaty i statut szkoły, która pod kierunkiem i w porozumieniu z 

Zespołem Edukacji Praw Człowieka w Biurze AI (dalej: Zespół Edukacji Praw Człowieka) podejmuje 

zadania edukacyjne oraz akcje na rzecz praw człowieka. Podejmowane działania są zgodne z misją i 

wizją AI. 

 

2. Szkolna Grupa AI powstaje za zgodą dyrektora/dyrektorki szkoły na wniosek osoby zatrudnionej w 

szkole będącej członkiem/członkinią AI. Wniosek o zarejestrowanie Szkolnej Grupy AI (dostępny tutaj 

https://amnesty.org.pl/co-robimy/edukacja/szkolne-grupy/) należy złożyć do Biura Stowarzyszenia 

AI. Szkolną Grupę AI powołuje w drodze decyzji Zarząd Stowarzyszenia AI i nadaje jej indywidualny 

numer. Zespół Edukacji Praw Człowieka informuje opiekuna/opiekunkę grupy o jej zarejestrowaniu, 

niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Zarząd Stowarzyszenia AI.  

3. Rejestr Szkolnych Grup AI prowadzi Biuro Stowarzyszenia AI. Dane te przekazywane są 

koordynatorom/koordynatorkom grup lokalnych oraz edukatorom/edukatorkom AI. 

 

4. Członkami/członkiniami Szkolnej Grupy AI są osoby zatrudnione w szkole oraz uczniowie/uczennice 

szkoły. Opiekunem/opiekunką Szkolnej Grupy AI jest pracownik/pracowniczka szkoły. 

Opiekun/opiekunka Szkolnej Grupy AI musi być członkiem/członkinią AI, natomiast inni 

członkowie/członkinie mogą zostać członkami/członkiniami AI po spełnieniu warunków określonych 

przez Statut AI. Osoby tworzące Szkolną Grupę AI powołują spośród siebie 

koordynatora/koordynatorkę. 

 

5. Do obowiązków opiekuna/opiekunki Szkolnej Grupy AI należy: 

a) koordynowanie bieżących działań Szkolnej Grupy AI zgodnie z przyjętym planem, w 

porozumieniu z Zespołem Edukacji Praw Człowieka 

b) przygotowywanie i przesyłanie raportów z działalności Szkolnej Grupy AI; 

c) organizowanie we współpracy z Zespołem Edukacji Praw Człowieka zajęć i szkoleń dla 

Szkolnej Grupy AI; 

d) informowanie członków/członkiń Szkolnej Grupy AI o wszelkich spotkaniach, szkoleniach, 

wyjazdach oraz innych wydarzeniach istotnych dla Szkolnej Grupy AI. 

 

6. Opiekun/opiekunka Szkolnej Grupy AI ma prawo otrzymać zaświadczenie potwierdzające swoją 

działalność, na podstawie raportów z działalności dostarczonych Zespołowi Edukacji Praw Człowieka. 

 

7. Opiekę merytoryczną i szkoleniową nad Szkolną Grupą AI sprawuje Zespół Edukacji Praw Człowieka. 

 

8. Do obowiązków Szkolnej Grupy AI należy: 

a) promocja praw człowieka 

b) kierowanie się w swoich działaniach statutem szkoły oraz przestrzeganie statutu oraz misji AI; 

c) przestrzeganie w swoich działaniach prawa obowiązującego w Polsce; 

d) czynny udział w kampaniach AI; 

e) pozyskiwanie funduszy na swoją działalność; 

f) składanie raportów z działalności do Zespołu Edukacji Praw Człowieka na koniec każdego 

roku szkolnego. Raport jest udostępniany Zarządowi Stowarzyszenia AI. 

 

9. Szkolna Grupa AI może dobrowolnie wspierać finansowo działalność AI. 

 

10. Rozwiązanie Szkolnej Grupy AI i jej wykreślenie z rejestru Szkolnych Grup AI może nastąpić na mocy  



 

 

 

 

 

decyzji Zarządu Stowarzyszenia AI na skutek: 

a) zaprzestania działalności przez Szkolną Grupę AI i złożenia wniosku przez 

opiekuna/opiekunkę Szkolnej Grupy AI. 

b) działalności sprzecznej z misją i zasadami pracy AI; 

c) permanentnego braku kontaktu z biurem AI oraz braku informacji o działaniach SGAI. 

O rozwiązaniu Szkolnej Grupy AI, Zespół Edukacji Praw Człowieka informuje opiekuna/opiekunkę Szkolnej 

Grupy AI oraz dyrekcję szkoły. 

 


