Warsztaty dla klas 0-3 z warszawskich podstawówek - rekrutacja!
Fundacja Polskie Forum Migracyjne zaprasza warszawskie szkoły podstawowe (klasy 0-3) do zgłaszania swojego udziału
w projekcie „Cały świat w naszej klasie”.
Na czym polega projekt?
•
•

wykwalifikowane trenerki odwiedzą Waszą szkołę i przeprowadzą zajęcia w dwóch klasach na temat
wielokulturowości i migracji;
nauczyciel otrzyma pakiet inspirujących materiałów do dalszej pracy.

Co należy zrobić, aby wziąć udział w projekcie?
•

Wypełnić ankietę: https://goo.gl/forms/zea0nlH3tVVRxwzf2. Na ankiety czekamy do 16. 02. 2018 r., godz.
23:59.

Chcemy, aby nasze warsztaty trafiły przede wszystkim do klas, w których uczą się dzieci z doświadczeniem migracyjnym
(migranci, uchodźcy oraz dzieci z rodzin, które powróciły do Polski po dłuższej emigracji) oraz z rodzin wielokulturowych.
Zachęcamy do opisania wyzwań, z jakimi mierzycie się Państwo jako nauczyciele i nauczycielki, w obszarze
wielokulturowości. Do udziału w projekcie zapraszamy szkoły publiczne i społeczne. Udział w projekcie jest bezpłatny.
Listę zakwalifikowanych szkół opublikujemy 19. 02.2018 r. na profilu facebook PFM oraz w wydarzeniu:
https://www.facebook.com/events/214483259122028/

Szczegółowy opis zajęć:
Cel zajęć: wzmocnienie w dzieciach postawy szacunku dla odmienności kulturowej i językowej, zainteresowania innymi
regionami świata oraz innymi językami, budowanie otwartości na kontakt z dziećmi z różnych rejonów świata oraz
dziećmi (w tym dziećmi polskimi) z doświadczeniem migracyjnym.
Czas trwania: 2 jednostki dydaktyczne (po 30-45 min, w zależności od wieku dzieci)
Osoby prowadzące: wykwalifikowane trenerki (psycholożka międzykulturowa, pedagog)
Metody pracy: rozmowa, praca w grupie, prace indywidualne, zabawy rucowe i zabawy przy muzyce, prace manualne.
Zarys programu:
Podczas warsztatów uczestnicy poznają sześcioro dzieci, które przyjechały do Polski z różnych części świata. Głosem
dzieci mówią podczas warsztatów piękne, ręcznie robione lale. Dzieci zapoznają się z różnymi sposobami powitań i
zwyczajami kulturowymi. Spotkanie warsztatowe jest też okazją do rozmowy o tym, dlaczego ludzie opuszczają swoje
kraje i szukają szczęścia w Polsce, dlaczego różnią się kolorami skóry i o czym marzą. Do udziału w warsztatach (w
charakterze obserwatorów) zapraszamy też nauczycieli, którzy otrzymują pakiet edukacyjny „Cały świat w całej klasie”,
na który składają się: skarbnica wiedzy, bajki międzykulturowe, scenariusze całodziennych zajęć, zestaw kolorowanek,
puzzle, karty memo i inne dodatkowe materiały. Na podstawie otrzymanych materiałów nauczyciele mogą prowadzić z
dziećmi kolejne zajęcia prezentujące kulturę, tradycje oraz troski i radości bohaterów „Całego świata w naszej klasie.”

