Program szkolenia „Dzieci i młodzież wietnamska w polskim systemie edukacji”:
Godzina

Dzień: 11, 17, 18, 24, 25.10.2008

Prowadzący

Opis sesji

9.00-9.15

Wprowadzenie.

Kinga Białek i Emilia Skiba

Wprowadzenie do szkolenia poświęcone będzie zapoznaniu się
uczestników oraz przedstawieniu informacji o 2.Festiwalu Kino w pięciu
smakach i działalności Fundacji Arteria – Przestrzeń Wymiany Działań.

9.15-10.30

Społeczność wietnamska w Polsce.

Teresa Halik i goście wietnamscy

Celem sesji jest przekazanie informacji na temat sytuacji
Wietnamczyków w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji
edukacyjnej dzieci. Na sesję zaproszeni zostaną wietnamscy nauczyciele
języka wietnamskiego.

10.30-10.45
10.45-12.15

12.15-12.30
12.30-14.00

14.00-14.45
14.45-16.15

16.15-16.30

przerwa
Wietnam – kultura i edukacja.

Kinga Białek i goście wietnamscy

przerwa
Edukacja międzykulturowa.

Podczas sesji przekazane będą informacje na temat kultury Wietnamu
i edukacji w Wietnamie. Będzie to również okazja do spotkania z rodzicami
wietnamskimi.

Kinga Białek i Michalina Jarmuż

przerwa obiadowa
Dziecko wietnamskie w polskiej klasie.
Praca z klasą wielokulturową.

Kawa i herbata

Kawa i herbata
Sesja warsztatowa poświęcona metodom edukacji międzykulturowej,
przydatnym w pracy z klasą mieszaną kulturowo, a nastawionym na integrację
i anty dyskryminację.

Ewa Grabowska

przerwa

Katering wietnamski
Sesja warsztatowa, której celem jest przekazanie wiedzy na temat
różnic kulturowych między Polską a Wietnamem i wypracowanie metod
radzenia sobie z nimi. Zajęcia prowadzone będą techniką dramy, jako jednym
ze sposobów pracy z klasą wielokulturową.

-

16.30-17.45

Dziecko wietnamskie w polskiej klasie.
Praca z klasą wielokulturową.

Ewa Grabowska

17.45-18.00

Ewaluacja i zakończenie.

Kinga Białek i Emilia Skiba

Kawa i herbata
Jak wyżej.
Ostatnia część poświęcona będzie zebraniu informacji zwrotnych
oraz zapoznaniu z publikacją dotyczącą pracy edukacyjnej z dziećmi
wietnamskimi.

Program może ulec zmianom. Dodatkowe informacje: www.piecsmakow.pl

Szkolenie realizowane jest przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego
Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
Projekt realizowany we współpracy z Biurem Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
Wydarzenie objęte jest patronatem Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz - Waltz.

Informacje o prowadzących warsztaty:
Teresa Halik – sinolog i wietnamistka, doktor nauk filologicznych. Pracuje w Instytucie Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, oraz Zakładzie Krajów
Pozaeuropejskich PAN. Badaczka mniejszości wietnamskiej w Polsce, autorka licznych prac poświęconych problematyce wietnamskiej kultury, mentalności, a także
integracji Wietnamczyków z polskim społeczeństwem. Współautorka pierwszego wydanego w Polsce podręcznika do nauki języka wietnamskiego (wraz z Hoang
Thu Oanh). Wykłada język wietnamski na filologii wietnamsko-tajskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Ewa Grabowska – anglista, psycholog międzykulturowy, trener warsztatu psychologicznego. Jej zainteresowania badawcze to kultura i wartości wietnamskie. Rok
pracowała w Wietnamie ucząc młodzież i dzieci wietnamskie języka angielskiego. Uczy Wietnamczyków języka polskiego. Jest przekonana, że znajomość kultury
kraju pochodzenia wychowanków pozwala nie tylko lepiej ich zrozumieć, ale przede wszystkim wpływa na jakość wykonywanej pracy.
Przygotowała 3-godzinny warsztat psychoedukacyjny prowadzony metodą dramy. Warsztat będzie prowadzony metodami aktywnymi wymagającymi od
uczestników osobistego zaangażowania. Jego głównym celem będzie przekazanie wiedzy na temat różnic kulturowych między Polską a Wietnamem i wypracowanie
metod radzenia sobie z nimi.
Michalina Jarmuż – psycholog międzykulturowy, realizatorka projektu edukacji międzykulturowej w szkołach z dużą liczbą uczniów wietnamskich i chińskich,
prowadzonego w gminie Lesznowola. Prowadzi zajęcia, których celem jest oswajanie dzieci z tematem różnic międzykulturowych poprzez przybliżanie kultur i
rozwój inteligencji kulturowej. Obecnie pracuje w przedszkolu międzykulturowym w szkole Laudera.
Kinga Białek – psycholog międzykulturowy, trener warsztatu psychoedukacyjnego. Autorka i realizatorka projektów społecznych i edukacyjnych poświęconych
kształtowaniu kompetencji międzykulturowych i interpersonalnych. Bliska jest jej praca przy projektach adresowanych do uchodźców (czeczeńskich i afrykańskich),
imigrantów (głównie wietnamskich), mniejszości etnicznych (głównie romskiej) oraz osób pracujących z tymi grupami (nauczyciele, pracownicy socjalni,
pracownicy Ośrodków dla Cudzoziemców, wolontariusze i pracownicy organizacji pozarządowych). W pracy z grupami defaworyzowanymi kieruje się dobrymi
praktykami z zakresu praw człowieka, edukacji nieformalnej i psychologii. Pomysły na projekty społeczne realizuje we współpracy z sektorami: publicznym,
prywatnym i pozarządowym. W Fundacji Arteria odpowiada za przygotowanie we współpracy ze środowiskiem wietnamskim panelu edukacyjnego na temat pracy z
klasą mieszaną kulturowo.
Emilia Skiba – studentka Kolegium MISH UW, w ramach których zajmuje się m. in. studiami społecznymi (antropologia kulturowa, etnologia, socjologia,
językoznawstwo). Realizuje projekty kulturalno-społeczne w obrębie programu Kontynent Warszawa - Warszawa Wielu Kultur prowadzonego przez Fundację Inna
Przestrzeń. Prowadzi także warsztaty z zakresu wielokulturowości oraz łączące tematykę różnorodności kulturowej i elementy dziennikarstwa. Aktywnie pracuje na
rzecz integracji mniejszości kulturowych. W Fundacji Arteria zajmuje się tematyką edukacyjną oraz kulturalno-społeczną.
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