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21 MAJA 2018  

W godzinach 09:00 - 18:00 w historycznej sali BHP przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 6 w Gdańsku 

odbyła się międzynarodowa konferencja prezentująca różne metody wzmacniania kompetencji 

międzykulturowych  nauczycieli i edukatorów oraz uczniów. Uczestniczyły w niej: Koordynatorka 

LOWE  przy CKZiU nr 3 w Gdyni Barbara Latocha i Inspiratorka LOWE  Elżbieta Łysikowska. 

Podczas konferencji  uczestnicy poznali konkretne wskazówki, jak prowadzić zajęcia lekcyjne  

(historię, język polski oraz geografię) w klasach, do których uczęszczają słuchacze i słuchaczki  

z doświadczeniem migracyjnym (nie zawsze posługujący się biegle językiem polskim). Konferencja 
stała się podsumowaniem działań  edukacyjnych "SCHOLA  - w LOWE MÓWISZ PO POLSKU - język 
polski dla osób ze statusem uchodźcy",  6- miesięcznego kursu języka polskiego jako języka obcego, 
przeprowadzonego dla słuchaczy szkoły ze statusem uchodźctwa w r.szk. 2017/2018. 
Podczas sesji plenarnej zapoznałyśmy się z przykładami  dobrych praktyk integracji przez sport, 

sztukę oraz edukację historyczną, a podczas panelu dyskusyjnego rozpatrywałyśmy wartości 

różnorodności. Na warsztatach zapoznano nas i uczestników z  konkretnymi metodami pracy  

w wielokulturowej klasie. Językami konferencji były: język polski, język angielski oraz Polski Język 

Migowy. Organizatorzy: Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej, Europejskie 

Centrum Solidarności oraz Miasto Gdańsk zadbali, byśmy wspólnie z uczestnikami konferencji 

zapoznały się z wypracowanymi w ramach projektu "Integration through education" materiałami 
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edukacyjnymi, co umożliwi nam włączenie tematów konferencji w prowadzone przez nas działania 

edukacyjne i integracyjne. Tylko w ten sposób możliwe będą w naszej szkole: budowa 

społeczeństwa spajającego imigrantów/-tki i uchodźców/-czynie, a nie ich marginalizowanie oraz: 

rozwijanie kontaktów i sieci współpracy międzynarodowej osób pracujących z młodymi 

imigrantami/-kami i uchodźcami/-czyniami. 

Otwarcia konferencji o godz.10:00 dokonali: 

1. Grzegorz Kryger - Zastępca Dyrektora ds. Edukacji Wydziału Rozwoju Społecznego UM  

w Gdańsku 

2.Basil Kerski - Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku 

3. Katarzyna Błasińska - Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej 

Prezentacji portalu Integration through eduacation dokonał p. Łukasz Grosz  

z  Fundacji Instytutu Równowagi Społeczno - Ekonomicznej. 

W godzinach 10:40-11:40 odbyła sie Sesja Plenarna podnosząca tematy: 

1. Rola edukacji historycznej w wielokulturowym społeczeństwie na przykładzie projektów 

niemieckich - Agnieszka Pustola, Fundacja "Pamięć Odpowiedzialność i Przyszłość" (Stifftung 

„Erinnerung, Verantwortung und Zukunft”) 

2. Jak uczyć sportu w wielokulturowej klasie? - Orsolya Tolnay, ASVO Salzburg,ASPIRE, Sound 

of   Sports project manager  

3. Jak uczyć o różnorodności przez sztukę? - Marina Hulia, Dzieci z Dworca Brześć 

Po przerwie kawowej przeprowadzony został  przez w/w osoby godzinny panel dyskusyjny   

"Wartość różnorodności w edukacji", a po LUNCHU odbyła się w godz.14:00 - 15:30:   

część I Warsztatów: 

 

1) Solidarność tu i teraz. Propozycja lekcji o uchodźcach i empatii wobec nich - Anna Zielińska  

( ECS)  ecs.gda.pl.title 

Warsztat oparty na fragmentach filmów – wywiadów nagranych w ramach projektu „Solidarność  

tu i teraz”, którego celem było rozwijanie umiejętności rozumienia sytuacji osób poszukujących 

ochrony poza granicami swojego kraju pochodzenia oraz kształtowanie postawy empatii i odwagi  

w niesieniu pomocy innym. Warsztat dedykowany był starszej młodzieży szkolnej dla uczniów klas 

7-8 szkoły podstawowej oraz 1-2 szkoły średniej. 

 

2) Jak uczyć sportu w wielokulturowej klasie? Orsolya Tolnay i Zoltan Tolnay ( ASVO Salzburg, 

ASPIRE) 

Warsztat prowadzony w języku niemieckim, z tłumaczeniem na język polski. 

Praktyczny warsztat prezentował możliwości integracji osób z doświadczeniem migracyjnym 

poprzez sport. Do wykorzystania w pracy nauczycieli wychowania fizycznego oraz edukatorów 

wykorzystujących zajęcia sportowe w pracy z młodzieżą. 

 

3) Uchodźcy i Uchodźczynie klimatyczni: kim są? Karel Dolinski ( Zespół Szkół Jezuitów im. 

św. St.Kostki w Gdyni) 

Warsztat prezentujący temat uchodźctwa związanego ze zmianami klimatu, którego celem było 

zrozumienie zjawiska uchodźctwa klimatycznego oraz ukazanie wpływu naszych codziennych 

wyborów na życie innych. Do wykorzystania przez nauczycieli geografii oraz edukatorów 

zainteresowanych m.in. edukacją globalną i ekologią. 

 

4) Wielkie przyjęcie! Alicia Barros (Ecos do Sur) 

Warsztat mający na celu zrozumienie korzyści płynących z obecności imigrantów i imigrantek oraz 

wartości różnorodności. Dedykowany nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej oraz edukatorom 
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pracującym z dziećmi (w wieku 6-12 lat). 

 

5) Magiczne koła przyjaźni - Agneska Avin ( Social-educational initiative centre PLUS), Galeria 

Mesa, ECS. 

 

Warsztat rozwijający umiejętności współpracy w grupie, w tym z osobami z doświadczeniem 

migracyjnym oraz umiejętności interpersonalne, mający na celu zrozumienie wartości różnorodności 

oraz naszego wpływu na budowanie społeczeństwa międzykulturowego. Do wykorzystania  

na lekcjach sztuki, zajęciach dodatkowych, artystycznych. 

 

6) Wieża możliwości - Radosław Janicki ( PSP nr 4 w Starogardzie Gdańskim). 

Warsztat pozwalający zrozumieć trudności związane z procesem integracji imigrantów/-ek w kraju 

przyjmującym, rozwijający wrażliwość wobec osób znajdujących się w takiej sytuacji, pozwalający 

zrozumieć wpływ czynników zewnętrznych na podejmowane działania i potrzebę określenia celu. 

Do wykorzystanie na lekcjach WOS, przedsiębiorczości, zajęciach podejmujących tematykę 

przedsiębiorczości oraz zatrudnienia imigrantów. 

 

O godzinie 15:30 nastapiło wręczenie certyfikatów udziału w konferencji.  

Po przerwie przeprowadzono w godz.16:00-18:00: 

Warsztaty część II 

1) Architekci i Architektki tolerancji - Agneska Avin ( Social-educational initiative centre PLUS), 

Galeria Mesa, ECS. 

Warsztat stwarzający przestrzeń do dyskusji na temat akceptacji osób z różnych kultur. Rozwijający 

umiejętności komunikacji i pracy w grupie wielokulturowej. Do wykorzystania na lekcjach sztuki, 

zajęciach dodatkowych, artystycznych. 

 

2) Caviardage migracji - Maria Baranowska ( Fundacja IRSE) 

Warsztat kreatywnego pisania w oparciu o teksty dotyczące migracji. Do wykorzystania na lekcji 

języka polskiego, języków obcych, zajęciach dla dziennikarzy/-ek, w bibliotekach i instytucjach 

kultury. 

 

3) Plan - Alicia Barros (Ecos do Sur) 

Warsztat dla osób pracujących z imigrantami i imigrantkami, którego celem jest refleksja nad własną 

sytuacją na rynku pracy. 

 

4) Teatr Forum jako metoda przeciwdziałania dyskryminacji w klasie. Spotkanie z praktykiem 

Jackiem Rebelińskim ( Gdański Archipelag Kultury). 

Warsztat przedstawiający możliwość wykorzystania Teatru Forum w pracy w młodzieżą i dorosłymi. 

Jego celem jest aktywizacja i szukanie sposobów rozwiązania problemów społecznych poprzez 

włączenie odbiorców w tworzenie spektaklu. 

 

5) Co warto wziąć pod uwagę nauczając sportu/wychowania fizycznego w wielokulturowej 

klasie/ wielokulturowym środowisku? - Orsolya Tolnay i Zoltan Tolnay ( ASVO Salzburg, 

ASPIRE). Praktyczny warsztat prezentujący możliwości integracji osób z doświadczeniem 

migracyjnym poprzez sport. Do wykorzystania w pracy nauczycieli/-ek wychowania fizycznego oraz 

edukatorów/-ek wykorzystujących zajęcia sportowe w pracy z młodzieżą. 
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6) Międzykulturowy warsztat kulinarny  

Warsztat prowadzony przez Kuchnię Konfliktu podczas którego uczestnicy i uczestniczki, wspólnie 

z uchodźczyniami i uchodźcami przygotowywali potrawę z ich państwa pochodzenia.  

Wyjątki  z konferencji:Elżbieta Łysikowska/Barbara Latocga                                                   

Photo: Barbara Latocha 

 

 

 


