Projekt edukacyjny:

"Inna
PerspektywaPoznajmy się"
5 spotkań
warsztatowych
w szkołach
podstawowych
(1 trener/ka oraz
dwóch
zagranicznych
wolontariuszy)

Insnpea
a
w
y
kt
per

4 spotkania
warsztatowe
w Muzeum
Sztuki

Inna Perspektywa Zrozumienie"
5 spotkań w szkołach
ponadpodstawowych
(2 trenerów oraz dwóch
zagranicznych
wolontariuszy)

Projekt jest
współfinansowany
ze środków
miasta Poznań

"Żywa Biblioteka"
połączona z
Maratonem Pisania
Listów Amnesty
International, która
odbędzie się
7 grudnia

INNA PERSPEKTYWA POZNAJMY SIĘ
KIEDY?

Cykl pięciu 1,5 godzinnych
warsztatów w pięciu
różnych szkołach
podstawowych, w trakcie
których młodzi ludzie będą
mieli okazję porozmawiać
bezpośrednio
z
obcokrajowcami
mieszkającymi
w Poznaniu, poznać ich
osobiście i zweryfikować
swoje stanowisko wobec
faktu mieszkania
w
wielokulturowym
społeczeństwie
Między 21 października,
a 30 listopada
Add a little bit of body text

DLA KOGO? Uczniowie klasy VII lub VIII

KONSPEKT
ęć:

Przebieg zaj

*wprowadzenie do prezentacji
i spotkania- 5 min
*Co wiemy o kraju pochodzenia

ś

ł

go cia?"czyli praca w ma ych grupach
oraz przedstawienie wyników- 15 min

ąca grupę-5 min

*zabawa energetyzuj

*quiz- 5 min
*prezentacja multimedialna

Czas trwania: 45 minut
Cele: przybliżenie kultury i
kraju pochodzenia dwóch

ś
( edukatorzy będą
tłumaczyć na język polski )
Metoda: interaktywna
zagranicznych go ci

edukacja pozaformalna,

ąca

wykorzystuj

ędzynarodowy dialog

mi

i elementy muzyki- 15 min
*nauka podstawowych zwrotów w

ęzyku z kraju pochodzenia

j

prezentera- 5 min

ęki możliwości
zadawania otwartych pytań
moderowana przez edukatorkę- 10 min
*zaproszenia na kolejne działania
*otwarta dyskusja dzi

w ramach projektu,
podzi

ękowanie- 5 min

INNA PERSPEKTYWA ZROZUMIENIE
KIEDY?

DLA KOGO?

Cykl pięciu 1,5
godzinnych warsztatów
w różnych poznańskich
szkołach
ponadpodstawowych
internalizujących
postawę zrozumienia dla
inności i mechanizmów
powstawania własnych
przekonań.
Między 21 października,
a 30 listopada
Uczniowie klasy III lub IV

KONSPEKT

Przebieg zaj

ęć:

*Przywitanie i integracja- 5 min
*Rozpocz

ęcie, zabawa „kto tak jak
ja”- 5 min

*Omówienie kontraktu- 7min
*“Klimatyczna relaksacja”
Wprowadzenie do warsztatu- 15 minut

Czas trwania: 90 minut
Cele: zapoznanie się w koncepcją
tolerancji wobec inności,
różnorodności perspektyw w
kontekście obcowania z drugą
osobą w klasie, w domu i w
społeczeństwie dyskryminacji i co
to jest "fake news", i jak powstaje

ędą tłumaczyć na

*

Ćwiczenie „Jeśli Cię to dotyczywstań” dyskusja o tolerancji
i nietolerancji oraz przejawów
dyskryminacji- 15 min
*Cicha dyskusja o stereotypach

i uprzedzeniach oraz fejknewsach 15 min
*Zabawa “Krawat prawdy “ dyskusji
na temat powstawania fakenewsów

ł

( edukatorzy b

oraz przeciwdzia ania- 15 min

ęzyk polski wypowiedzi

j

*Sytuacja i jej konsekwencje

zagranicznych wolontariuszy)

Metoda: interaktywnej edukacja
pozaformalna, wykorzystująca
międzynarodowy dialog o tolerancji
i nietolerancji oraz przejawów
dyskryminacji.

- galeria reakcji
*Ewaluacja- napisz mi co

ś miłego

na plecach- 10 min
*Zako

ńczenie, zaproszenie na kolejne
działania w ramach projektu,
podziękowania 5 min

INNA PERSPEKTYWA WRAŻLIWOŚĆ

Uczniowie zostaną zaproszeni
i wezmą następnie udział
w czterech spotkaniach
w Narodowym Muzeum
w Poznaniu(dwa spotkania dla
uczniów szkół podstawowych
i dwa dla ponadpodstawowych),
które zapoznają młodzież z ideą
edukacji międzykulturowej
i uwrażliwią na obecność "innych"
poprzez sztukę. Warsztaty będą
prowadzone metodologią edukacji
pozaformalnej. Prowadzone będą
przez młodych edukatorów
międzykulturowych oraz
obcokrajowców żyjących
w Poznaniu.

"ŻYWA BIBLIOTEKA ŻYWA PERSPEKTYWA"

7 grudnia 2019 roku
Żywa Biblioteka oraz Maraton
Pisania Listów Amnesty
International 7 grudnia 2019 roku.

Przebieg wydarzenia:
Wolontariusz/ka zaprasza
Czytelnika/czkę i Książkę do
stolika, przy którym będą
prowadzić rozmowę. Rozmowa
trwa max. 20 minut - po upływie
tego czasu Książka udaje się na
kolejną rozmowę, a Czytelniczka
może wybrać dla siebie kolejną
Książkę. Rozmowa ma luźny
charakter: całe wydarzenie,
w szczególności spotkanie z Żywą
Książką, odbywa się w intymnej
i przyjaznej atmosferze,
w przestrzeni bezpiecznej dla
wszystkich zainteresowanych
osób.

! Zapraszamy !

Stowarzyszenie CIM Horyzonty
to organizacja pozarządowa
działająca lokalnie na Łazarzu i na
polu międzynarodowym. Głównym
celem działalności CIM Horyzonty
jest integracja społeczna
i kulturowa młodych ludzi
pochodzących z różnych
środowisk.
KONTAKT:
EVS.HORYZONTY@GMAIL.COM
TEL. 691 786 811

