
 

Wielokulturowa grupa przedszkolna 

 

Szkolenie dla nauczycielek i nauczycieli  
wychowania przedszkolnego  

którzy pracują z dziećmi ukraińskimi w przedszkolach,  
dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa. 

 

 

 

 

 



 

Zapraszamy nauczycielki i nauczycieli wychowania przedszkolnego na intensywne szkolenie  
o tematyce edukacji międzykulturowej, które odbędzie się w siedzibie Państwowego Muzeum 
Etnograficznego w Warszawie. Sytuacja polskich szkół i przedszkoli zmienia się dynamicznie  
w związku z rosnącą migracją z krajów dotkniętych konfliktami, szczególnie z Ukrainy, a my, ludzie 
edukacji, próbujemy odpowiadać na tę sytuację najlepiej, jak potrafimy. 

Często towarzyszą nam w tym nowe wyzwania i obawy. Nie zawsze wiemy, jak radzić sobie  
z różnicami, które nas zaskakują, jak reagować na potrzeby dzieci, które funkcjonują w grupie mieszanej 
– zarówno tych polskich, jak i pochodzących z innych krajów. Chcemy udzielać  
im wsparcia, ale nieraz mierzymy się z bardzo trudnymi doświadczeniami naszych podopiecznych. 

W eksperckim gronie praktyków edukacji organizujemy szkolenie, które ma na celu pomóc Państwu 
skutecznie wyjść naprzeciw i lepiej radzić sobie w środowisku wielokulturowym. 

Warsztaty są realizowane w ramach współpracy m.st. Warszawy z Funduszem Narodów Zjednoczonych 
na rzecz dzieci „UNICEF” w celu realizacji zadań pomocowych na rzecz uchodźców z Ukrainy, w 
szczególności dla dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym. 

 

Czego dowiem się na szkoleniu? 

- jak postępować w najczęściej spotykanych trudnych sytuacjach, które zdarzają się w mieszanych 
kulturowo grupach? 

- jak radzić sobie z barierą językową - własną i dzieci? 

- skąd wiedzieć, że dziecko z innego kraju radzi sobie w mojej grupie coraz lepiej? Gdzie szukać pomocy, 
gdy widzę, że nie radzi sobie dobrze? 

- jak etnografia rozumie terminy takie jak wielokulturowość, kod kulturowy, konflikt kulturowy, szok 
kulturowy, oraz integracja i asymilacja i dlaczego mimo trudności, jakie nieraz powoduje odmienność 
chcemy widzieć ją jako wartość i szansę rozwoju? 

 

Ile trwa szkolenie? 

Na udział w szkoleniu należy przeznaczyć jeden dzień szkoleniowy. Oprócz szkolenia proponujemy 
Państwu także udział w panelu dyskusyjnym on-line z ekspertkami w dziedzinie edukacji przedszkolnej 
i międzykulturowej. 



 

Terminy dni szkoleniowych (do wyboru) 

7.11, 8:30 - 16:30  |  8.11, 8:30 - 16:30  |  14.11, 8:30 -16:30  |  15.11, 8:30 - 16:30 

Panel dyskusyjny z ekspertkami (on-line) 

15.11, 18:00-20:00 

 

Program szkolenia 

1. Warsztaty: „Jak różnica kulturowa może stać się narzędziem integracji?” 
2. Trening umiejętności psychologicznych ukierunkowanych na pracę w wielokulturowej grupie 

dziecięcej 
3. Warsztaty językowe: „Słowniczek słów serdecznych” 
4. Warsztaty plastyczne, muzyczne i  taneczne - praktyczne narzędzia i pomysły wprost z 

muzeum, możliwe do użycia w sali przedszkolnej 
5. Warsztaty online w formule Q&A w gronie ekspertów edukacji międzykulturowej: tu będzie 

można dowiedzieć się, kto w Warszawie pomaga migrantom i zadać ważne pytania. 

 

Praktyczne informacje 

1. Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularze, rezerwując jeden z wybranych 
terminów szkolenia – tutaj – oraz udział w panelu dyskusyjnym – tutaj. 

2. Udział w warsztatach jest bezpłatny. 
3. Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty uczestnictwa. 
4. Można wziąć udział w szkoleniu i nie wziąć udziału w panelu dyskusyjnym on-line. 
5. Nie można wziąć udziału jedynie w panelu dyskusyjnym – jest on zorganizowany  

dla uczestników i uczestniczek szkolenia. 
6. Limit uczestników w każdym dniu szkoleniowym wynosi 60 osób. Zajęcia praktyczne 

prowadzone będą w grupie maksymalnie 30 osób. 
7. Uczestnikom warsztatów zapewnimy ciepłe napoje, przekąski oraz lunch w czasie długiej 

przerwy. 
8. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, 

ul. Kredytowa 1, mapka dojazdu: tutaj 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdljIpARmczC671Ot2YStco5ZaPg8hhY7iXQw2ofMSSDzw15g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmQKmUZdsunfqdXko-xzL3xHlWHoMMSVh-dNsKP_jr1PvuBw/viewform
https://goo.gl/maps/LLASz1XP2eG1XRm76

