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The intention of this manual/handbook is to facilitate the teaching in the area of anti-discrimination
education. The publication is addressed to the coaches and trainers and those involved in various
forms of informal education that are looking for theoretical support and inspiration for the classes.
The manual is divided into ve sections: Introduction, Awareness, Knowledge, Skills, and Additional
Information. This structure, awareness - knowledge - skills, on one hand refers to the main areas of
trainers' competence, and on the other, to the three areas of educational impact and changes
planned through workshops and training (attitude, knowledge, skills). The publication is a
summary of three years of work in the Antidiscrimination Training Academy - a specialized school
for trainers.
Celem podręcznika jest ułatwienie prowadzenia zajęć w obszarze edukacji antydyskryminacyjnej.
Publikacja skierowana jest do trenerów i trenerek oraz osób zajmujących się różnymi formami
edukacji nieformalnej, które szukają teoretycznego wsparcia i inspiracji do prowadzonych zajęć.
Podręcznik podzielony jest na pięć części: Wprowadzenie, Świadomość, Wiedza, Umiejętności
oraz Informacje dodatkowe. Struktura ta: świadomość – wiedza – umiejętności z jednej strony
odwołuje się do głównych obszarów kompetencji trenerskich, z drugiej natomiast do trzech
obszarów oddziaływania edukacyjnego i planowania zmiany poprzez warsztaty i szkolenia
(postawa, wiedza, umiejętności). Publikacja jest podsumowaniem trzyletniej pracy w ramach
Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego – specjalistycznej szkoły trenerskiej, realizowanej w
dwóch pracowniach: wrażliwości genderowej i wrażliwości wielokulturowej.
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