
 
Szkolenie stacjonarne  

dla uczestników i uczestniczek  projektu 
„Rozmawiajmy o uchodźcach. Klub Dobrej Rozmowy” 

 
 

Warszawa, 10 marca 2018 
Osoby prowadzące: Barbara Rostek, Julia Godorowska, Dorota Stępniak 



 

Program szkolenia: 
 
10.00 – 11.00 Wprowadzenie do szkolenia, omówienie celu, opis projektu 

11.00 – 11.30 Klub Dobrej Rozmowy Punkty widzenia  

11:30 – 11:45    Przerwa kawowo-herbaciana 

11:45 – 13:30     Wprowadzenie do Klubów Dobrej Rozmowy, wymiana doświadczeń 

13.30 – 14:00     Przerwa obiadowa (zapewniamy posiłek wegetariański) 

14:00 – 15:00     Omówienie koncepcji projektu i struktury Kursu internetowego 

15:00 – 15:40 O czym rozmawiać w Klubach, żeby było ciekawie? 

15.40 – 16.00 Podsumowanie, kwestie techniczne, ewaluacja szkolenia 



Skąd pomysł na projekt w 2015 roku? 
„Rozmawiajmy o uchodźcach” to odpowiedź CEO na:  
 

spadek społecznego poparcia dla przyjmowania uchodźców i uchodźczyń wśród młodych ludzi Polsce;  

szerzący się strach przed „obcymi”;  

potrzebę dotarcia do młodych ludzi z rzetelnymi i dostosowanymi do ich potrzeb informacjami na temat 
sytuacji uchodźctwa i migracji; 

potrzebę wsparcia nauczycieli i nauczycielek w podejmowaniu rozmów o uchodźcach i uchodźczyniach 
w szkołach, a także o wartościach i postawach, które są bliskie młodym ludziom;  

potrzebę budowania wśród młodzieży postaw otwartości i akceptacji różnorodności, które z kolei są 
warunkiem integracji przybywających do Polski uchodźców i uchodźczyń.  

 



Czyli w skrócie: 

 

„Rozmawiajmy o uchodźcach” to propozycja dla szkół stanowiąca odpowiedź na 
kryzys postaw obywatelskich wobec obecności uchodźców w Polsce i procesów 
migracyjnych, z jakimi mamy obecnie  do czynienia w Europie i na świecie.  

 

To odpowiedź na potrzeby nauczycieli i nauczycielek, którzy mierzą się na co dzień 
w swoich klasach z pytaniami młodzieży oraz szukają sposobów na to, by otwarcie 
poruszać z nią ten temat. 

 

To także chęć rozmawiania o migracjach i uchodźstwie jako jednym z głównych 
wyzwań globalnych współczesnego świata. Chcemy, by młodzież rozumiała te 
globalne procesy i była w stanie je analizować. 
 



brak przekazu perswazyjnego 

wzajemny szacunek rozmówców i w stosunku do osób, o których mówimy 

bezpieczne środowisko do podzielenia się swoimi obawami i argumentami 
(bez konieczności zajęcia stanowiska) 

koncentracja na wartościach jako podstawie do budowy konsensusu i 
identyfikowania podobieństw 

nacisk na wzajemne zrozumienie pomiędzy osobami, które się ze sobą nie 
zgadzają 

 

 

Charakterystyka projektu Rozmawiajmy o uchodźcach to: 



Cele projektu Rozmawiajmy o uchodźcach. Klub Dobrej Rozmowy 



Współfinansowanie 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (2016-2018 r.)  

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach programu polskiej współpracy 
rozwojowej (2016-2017 r.)  

Ministerstwo Edukacji Narodowej RP (2016 r.) 

Fundusze EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji (2016 r.) 

Partnerzy projektu 

Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka (2016 r.) 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty (2016 r.) 

Grono sojuszników projektu 

m.in.: Centrum Myśli im. Jana Pawła II, Stowarzyszenie Szkół Jana Pawła II, Fundacja 
Emic, Fundacja Różnosfera, Grupa Zagranica. 

 



Strona internetowa projektu 
 
WWW.MIGRACJE.CEO.ORG.PL 

http://www.migracje.ceo.org.pl/


Dołącz do nas na Facebooku: 
 
www.facebook.com 
/rozmawiajmyouchodzcach 

https://www.facebook.com/rozmawiajmyouchodzcach/
https://www.facebook.com/rozmawiajmyouchodzcach/
https://www.facebook.com/rozmawiajmyouchodzcach/
https://www.facebook.com/rozmawiajmyouchodzcach/


Co ciekawego w newsletterze? 
• Polecane materiały edukacyjne i inspiracje 

do prowadzenia lekcji 
• Przybliżamy SDG’s, czyli Cele 

Zrównoważonego Rozwoju i 
podpowiadamy, jak o nich mówić w szkole 

• Zapraszamy na wydarzenia, warsztaty 
organizowane przez CEO 

• Informujemy o bieżących działaniach w 
projektach edukacji globalnej i ekologicznej 
i zapraszamy do włączania się!  

Newsletter programów edukacji 
globalnej i ekologicznej CEO 
 
Zapisy na stronie internetowej 
www.migracje.ceo.org.pl 



Struktura Kursu Punkty Widzenia :  

 Część metodyczna dotycząca Klubu Dobrej Rozmowy 

 Wskazówki i inspiracje, o czym rozmawiać, żeby było ciekawie, oraz wymianie dobrych pomysłów i relacji 

 Baza informacji dotyczących migracji i sytuacji uchodźców i uchodźczyń w perspektywie globalnej i polskiej 

 Wiele materiałów dodatkowych, w tym scenariusze zajęć przedmiotowych 

 Zadania do wykonania 

 Formularz refleksji > współpraca z mentorką  

 Forum dla uczestników/czek 

 
 



Harmonogram modułów 

 



nai.edu.pl 

https://nai.edu.pl/


 



 







Czas na przerwę 







KLUB DOBREJ ROZMOWY 







OTWÓRZ PRZEWODNIK „KLUB DOBREJ ROZMOWY” 
[kliknij] 

https://migracje.ceo.org.pl/sites/migracje.ceo.org.pl/files/ceo_przewodnik_dla_uczniow_www.pdf
https://migracje.ceo.org.pl/sites/migracje.ceo.org.pl/files/ceo_przewodnik_dla_uczniow_www.pdf


OTWÓRZ PRZEWODNIK „KLUB DOBREJ ROZMOWY” 
[kliknij] 

https://migracje.ceo.org.pl/sites/migracje.ceo.org.pl/files/ceo_przewodnik_dla_uczniow_www.pdf
https://migracje.ceo.org.pl/sites/migracje.ceo.org.pl/files/ceo_przewodnik_dla_uczniow_www.pdf


OTWÓRZ PRZEWODNIK „KLUB 
DOBREJ ROZMOWY” [kliknij] 

https://migracje.ceo.org.pl/sites/migracje.ceo.org.pl/files/ceo_przewodnik_dla_uczniow_www.pdf
https://migracje.ceo.org.pl/sites/migracje.ceo.org.pl/files/ceo_przewodnik_dla_uczniow_www.pdf


WYZWANIA  
I ROZWIAZANIA  
W KLUBIE DOBREJ ROZMOWY 



Czas na przerwę 



O czym rozmawiać, żeby było ciekawie? 
Światowy Dzień 
Uchodźcy 2013 
Stichting Vluchteling 
(the Dutch Refugee 
Foundation) 
 
https://thegoodstory.net/20
15/12/18/5-art-projects-
showing-the-other-side-of-
the-refugee-crisis/ 







Zasady dobrej rozmowy 

 



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 
 

www.migracje.ceo.org.pl 
CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ  

www.ceo.org.pl 
 
 

Julia Godorowska 
julia.godorowska@ceo.org.pl 
+48 (22) 825 05 50 wew.204 

 
 
 

http://www.ceo.org.pl/
http://www.migracje.ceo.org.pl/
http://www.ceo.org.pl/
mailto:julia.godorowska@ceo.org.pl

