
                                                                                   

  

 

 

ZAPROSZENIE 

 

 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka w ramach projektu „Weź kurs na wielokulturowość”
1
, 

rozpoczyna realizację cyklu warsztatów regionalnych dla pracowników i pracowniczek 

oświaty. Serdecznie zapraszamy przede wszystkim nauczycieli i nauczycielki szkół 

podstawowych, gimnazjów i liceów, ale także pedagogów oraz pracowników świetlic 

szkolnych i bibliotek. W sumie odbędą się 4 warsztaty. 

 

Pierwszy warsztat z cyklu odbędzie się w Chojnicach (Województwo Pomorskie) w dniu 

30 listopada 2012 r., w godz. 9.30-17.30. Zapraszamy do Hotelu "Sukiennice", ul. 

Sukienników 14, 89-600 Chojnice (www.hotelsukiennice.pl).  

 

Warsztaty poprowadzi absolwent 10-miesięcznego Kursu trenera kompetencji 

międzykulturowych „Weź kurs na wielokulturowość” – Jakub Niewiński, który poza tym 

jest m.in. nauczycielem j. polskiego w Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie, doktorantem 

Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale Psychologii Szkoły Wyższej 

Psychologii Społecznej, trenerem Rady Europy w zakresie edukacji o Holokauście oraz 

edukacji międzykulturowej.  

 

Celem warsztatu pt. „Różnorodnie o różnorodności”, jest uwrażliwienie na różnorodność 

kulturową, coraz wyraźniejszą w Polsce i obecną w polskiej szkole, oraz nauczenie 

korzystania z konkretnych narzędzi w pracy z dziećmi i młodzieżą nt. wielokulturowości, 

równości i tolerancji. Po zakończeniu zajęć osoba uczestnicząca będzie: 

 lepiej rozumiała ideę integracji opartej na poszanowaniu różnorodności (w tym 

różnorodności kulturowej), 

 umiała skuteczniej diagnozować trudności pojawiające się/mogące się pojawić w 

kontakcie z osobą odmienną kulturowo i wiedzieć, jak sobie może z nimi radzić, 

 znała różnorodne strategie akulturacyjne i zw. z tym pojęcia: integracja, asymilacja, 

separacja, marginalizacja, 

 znała ciekawe ćwiczenia dotyczące tematyki wielokulturowości, które będzie mogła 

realizować podczas swoich zajęć w szkole, świetlicy szkolnej itp. 

 

                                                 
1
 Projekt „Weź kurs na wielokulturowość. Edukacja na temat praw człowieka i wielokulturowości kluczem do 

budowania otwartego społeczeństwa przyjmującego obywateli państw trzecich” jest realizowany przez 

Helsińską Fundację praw Człowieka od 2010 r. Strona projektu: www.hfhr.org.pl/wezkurs. Projekt 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz 

budżetu państwa. 
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Osoby uczestniczące uzyskają zaświadczenie o udziale w zajęciach. 

 

Osoby chętne do udziału w warsztatach powinny wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy 

i wysłać go organizatorom: 

 e-mailem na adres: wielokulturowosc@hfhr.org.pl (skan),  

 faxem na numer 22-556 44 50 lub 51 (z dopiskiem „Weź kurs”), lub 

 pocztą tradycyjną na adres: HFPC, ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa (z dopiskiem „Weź 

kurs”) 

do dnia 13 listopada 2012 r.  

 

O udziale w warsztatach decydować będzie kolejność zgłoszeń (oraz, w drugiej kolejności, 

możliwości zakwaterowania osób uczestniczących). Osoby zakwalifikowane zostaną o tym 

powiadomione telefonicznie bądź e-mailowo.  

 

Formularz zgłoszeniowy w załączeniu do e-maila, można go także ściągnąć ze strony 

projektu: www.hfhr.org.pl/wezkurs. 

 

Koszty dojazdu osób uczestniczących oraz wyżywienia (przerwy kawowe, obiad) zostaną 

pokryte przez organizatora. Możliwe jest także zarezerwowanie i opłacenie noclegu osoby 

uczestniczącej przez organizatora. 

 

Prosimy o przekazanie informacji osobom, które mogą być zainteresowane 

rozwijaniem swoich kompetencji i podnoszeniem wiedzy w ww. wymienionym 

zakresie. Zajęcia prowadzone będą metodami aktywnymi.  

 

Zachęcamy do udziału i serdecznie zapraszamy! 

 

 

INFORMACJE TECHNICZNE 

 

NOCLEGI 

W przypadku niemożności dojazdu na szkolenie na godzinę jego rozpoczęcia lub powrotu do 

domu po szkoleniu tego samego dnia, organizator zorganizuje nocleg w hotelu, w którym 

odbędą się warsztaty – wszystkie tego typu sytuacje należy zaznaczyć w formularzu 

zgłoszeniowym; będą indywidualnie rozpatrywane przez organizatora.  

 

DOJAZD AUTOBUSEM LUB POCIĄGIEM  

1. Osoby przyjeżdżające autobusem lub pociągiem otrzymują zwrot kosztów podróży na 

podstawie ceny biletu II klasy PKP  i/albo PKS/autobusem innego przewoźnika na trasie od 

miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia i z powrotem. 

2. Zwrot za dojazd odbywa się w formie przelewu na konto prywatne osoby uczestniczącej w  

warsztacie, w oparciu o przesłane organizatorowi szkolenia oryginalne bilety PKP/PKS lub 

mailto:wielokulturowosc@hfhr.org.pl
http://www.hfhr.org.pl/wezkurs


                                                                                    

innego przewoźnika, które stanowią rzeczywiste, poniesione przez daną osobę koszty (bilet 

dojazdowy musi być z datą bezpośrednio poprzedzającą zjazd, a bilet powrotny z datą 

zakończenia zjazdu szkoleniowego albo z datą dnia następnego). Dodatkowo należy wypełnić 

oświadczenie, które będzie dostępne w sali szkoleniowej podczas warsztatów.  

 

DOJAZD SAMOCHODEM OSOBOWYM  

1. Istnieje możliwość zrefundowania kosztów dojazdu samochodem. Osoby dojeżdżające 

samochodem osobowym otrzymują zwrot kosztów podróży w wysokości ceny biletu II klasy 

PKP i/albo PKS/autobusem innego przewoźnika na trasie od miejsca zamieszkania do miejsca 

szkolenia i z powrotem. 

2. Zwrot za dojazd na szkolenie odbywa się w formie przelewu na konto prywatne osoby 

uczestniczącej w zjeździe szkoleniowym, w oparciu o przekazane organizatorowi 

oświadczenie, które dostępne będzie w Sali szkoleniowej podczas warsztatów, ksero dowodu 

rejestracyjnego samochodu, wydruk ze strony www, zaświadczenie od przewoźnika lub inny 

dokument, który będzie potwierdzał cenę biletów na danej trasie. Wszystkie dokumenty 

należy przesłać organizatorowi po warsztatach.  

 


