


TEMATYKA WARSZTATÓW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

JAK TO DZIAŁA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia Migracji 

Podczas warsztatu uczniowie i uczennice 

dowiedzą się o historii migracji w Polsce,        

w Europie i na świecie i będą umieli wskazać 

przyczyny migracji w kontekście globalnym, 

odnosząc się także do współczesnych 

wydarzeń.  

Komunikacja międzykulturowa 

Warsztat pozwalający zrozumieć wpływ 

kultury na postrzeganie tych samych zjawisk    

i rozumienie tych samych pojęć. Podczas 

zajęć uczniowie i uczennice zrozumieją 

trudności i wyzwania jakie stają przed 

imigrantami i imigrantkami oraz ich szanse 

rozwoju w nowym społeczeństwie.  

Przeciwdziałanie mowie nienawiści 

Warsztat zachęcający  do analizy treści dostępnych 

w Internecie i promujący rozmowy oparte na dialogu. 

Uczniowie i uczennice dowiedzą się jak analizować 

wiadomości dostępne w mediach społecznościowych 

i  komentować wypowiedzi w oparciu o argumenty     

i konstruktywną krytykę.  

Jak mówić nie dyskryminując 

Warsztat ma na celu rozwój krytycznego myślenia. 

Uczniowie i uczennice zrozumieją konsekwencje 

jednostronnego przekazywania informacji oraz 

poznają źródła stereotypów.  

W szkołach ponadpodstawowych poznają 

mechanizmy tworzenia fake newsów 

(nieprawdziwych informacji) oraz sposoby ich 

weryfikacji. 

Warsztaty prowadzone będą na platformie internetowej ZOOM, przy wykorzystaniu kamery i 

mikrofonu. Będą miały formę 1-1,5 godzinnych spotkań w grupach 20-osobowych. Każde spotkanie 

obejmowało będzie 2 części: 

-omówienie tematu przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy online; 

-spotkanie z osobą z doświadczeniem migracyjnym, która opowie o swoim kraju i życiu w Polsce. 

Zakładamy, że w grupach warsztatowych mogą pracować uczniowie/uczennice z różnych szkół, przy 

zachowaniu podziału na grupy wiekowe (4-6 klasa, 7-8 klasa, szkoły ponadpodstawowe) 



KIEDY 

 

 

ZADANIA SZKOŁY BIORĄCEJ UDZIAŁ W 
PROJEKCIE 

 

 

 

 

 

 

ZGŁOSZENIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Projekt  jest współfinansowany ze środków Miasta Gdańska 

•REKRUTACJA 
SZKÓŁ 

11 maja - 5 
czerwca 

• INFORMACJA 
O WYNIKACH 
REKTRUTACJI 

do 8 czerwca 

•ZAPISY 
UCZNIÓW/ 
UCZENNIC 

10-22 czerwca 

•WARSZTATY 

lipiec-sierpień 

1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego 

2. Rozesłanie do uczniów/uczennic informacji o warsztatach z prośbą o wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego przez osoby zainteresowane udziałem w nich 

 Nie ma konieczności zaangażowania szkoły podczas samych warsztatów 

 Istnieje możliwość kontynuacji warsztatów od września 2020, jeżeli sytuacja na to 

pozwoli 

 

 

Szkoły zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego 

dostępnego TUTAJ do 5 czerwca 2020 roku. Wyniki rekrutacji przesłane zostaną drogą mailową do 8 

czerwca 2020 roku. 

Wszelkich informacji o projekcie udziela Katarzyna Błasińska - Koordynatorka Projektu mailowo: 

k.blasinska@irse.pl lub telefonicznie: +48 570 660 216. 

RADA 

IMIGRANTÓW I 

IMIGRANTEK 

Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Gdańska 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScL5ORy9aL0rGuyq1errDhHdeuf2SOOceZzi2cTEgoJtUQn_Q/viewform

