
Poznań, dn. 08.10.2019 r.

Szanowni Państwo,

W imieniu stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Międzykulturowych Horyzonty chciałabym
zaprosić klasę VII lub VIII do udziału w projekcie „Inna Perspektywa”.

Jest to projekt skierowany do poznańskiej społeczności dzieci i młodzieży, mający na celu
bezpośrednie spotkanie młodzieży z osobami z zagranicy mieszkającymi w Poznaniu narażonymi
na dyskryminację oraz wykluczenie. Proponowany dla szkoły podstawowej warsztat pn. „Inna
Perspektywa – Poznajmy się” dąży do bezpośredniego spotkania grupy młodzieży z Poznania ze
starszymi kolegami i koleżankami z innych krajów i dzięki temu zweryfikowania swojego
stanowiska wobec faktu mieszkania w wielokulturowym społeczeństwie.
.

Jak wynika z naszego doświadczenia wrażliwość kulturowa jest kluczowym elementem
w kształtowaniu zrozumienia i szacunku wobec otaczającej nas różnorodności kulturowej.
Bez otwartości na „inność” niemożliwe jest budowanie dialogu i współpracy i stworzenie
harmonijnie rozwijającej się społeczności wielokulturowej.

Proponowane warsztaty dla Państwa pn. Inna Perspektywa – Poznajmy się będą trwały
jedną godzinę lekcyjną i będą prowadzone przez edukatora/kę międzykulturowego/ą w asyście
dwóch wolontariuszy z zagranicy.

Cele projektu:
- stworzenie płaszczyzny do dialogu międzykulturowego między poznańska młodzieżą a żyjącymi tu
obcokrajowcami
- podniesienie świadomości na temat roli tożsamości i kulturowej w spotkaniu z „innym”
- kształtowanie postawy otwartości i tolerancji względem odmienności, dążenie do zrozumienia człowieka z
innej kultury
- rozwój kompetencji językowych i ekspresji kulturowej

Zapraszamy zatem klasę do uczestnictwa w :
Inna Perspektywa – Poznajmy się – warsztat 1x 45 minut, podczas którego zostanie przybliżona
kultura i kraj pochodzenia dwóch zagranicznych osób z pomocą edukatora/ki
międzykulturowego/j, również odpowiedzialnej za ewentualne tłumaczenie na język polski.

Metodologia zajęć opiera się na interaktywnej edukacji pozaformalnej, wykorzystującej elementy:
- wprowadzenie do prezentacji i spotkania - 5 min
- praca wmałych grupach "Co wiemy o kraju pochodzenia gościa?" oraz przedstawienie wyników -
15 min
- zabawa energetyzująca grupę - 5 min
- quiz - 5 min
- prezentacja multimedialna i elementy muzyki - 15 min
- nauka podstawowych zwrotów w języku z kraju pochodzenia prezentera - 5 min



- otwarta dyskusja dzięki możliwości zadawania otwartych pytań moderowana przez edukatorkę -
10 min
- zaproszenia na kolejne działania w ramach projektu, podziękowanie - 5 min.

Kiedy?Między 21 października a 30 listopada
Dla kogo? Uczniowie klasy VII lub VIII

Dodatkowo (nieobowiązkowo) chcielibyśmy zaprosić na następujące wydarzenia:
- warsztaty „Inna Perspektywa – wrażliwość” w Narodowym Muzeum w Poznaniu, które
zapoznają młodzież z ideą edukacji międzykulturowej i uwrażliwią na obecność „innych” poprzez
sztukę. Warsztaty będą prowadzone metodologią edukacji pozaformalnej . Ich niezwykłą wartość
stanowi prowadzenie przez młodych edukatorów międzykulturowych oraz obcokrajowców, które
zapoznają młodzież z ideą edukacji międzykulturowej i uwrażliwiają na obecność „innych” poprzez
sztukę.

- 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, przyjaznej atmosferze, w przestrzeni bezpiecznej dla
wszystkich zainteresowanych osób.

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.

Inicjatywa “Inna Perspektywa” wychodzi - naszym zdaniem – naprzeciw dzisiejszej potrzebie
tworzenia przestrzeni porozumienia na styku kultur. Projekt ten pozwala zarówno otworzyć się
Poznaniakom na obcokrajowców, jak i zintegrować się przyjezdnym
z lokalną społecznością. Zasoby CIM Horyzonty w postaci doświadczonych edukatorów,
partnerów lokalnych, kontakt z obcokrajowcami, gwarantują realizację założonych celów.

Gdyby byli Państwo zainteresowani udziałem w naszych zajęciach, bardzo proszę o kontakt do
piątku 18 października 2019 roku.

Z poważaniem

Koordynatorka projektu
Urszula Kisiel - Grzanka

Tel. 691786811


