
Webinarium organizowane jest w ramach projektu Rozmawiajmy o uchodźcach. Klub Dobrej Rozmowy realizowanego przez 

Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach programu Szkoła Ucząca Się współfinansowanego przez Polsko-Amerykańską 

Fundację Wolności.  

 



 
Centrum Edukacji Obywatelskiej jest 
największą polską organizacją 
pozarządową działającą w sektorze 
edukacji. Wprowadzamy do szkół 
nowoczesne metody nauczania oraz 
ocenianie kształtujące.  
Prowadzimy programy, które 
pomagają młodym ludziom: 
 
- zrozumieć świat,  
- rozwijają krytyczne myślenie, wiarę 
we własne możliwości,  
- uczą przedsiębiorczości i 
odpowiedzialności,  
- zachęcają do angażowania się w 
życie publiczne i działania na rzecz 
innych. 

 

 

Kluczowe wartości CEO: 

UCZENIE SIĘ | SZACUNEK | ZAANGAŻOWANIE | 

WSPÓŁPRACA 

http://ceo.org.pl/


 

 

 

Jak poruszać w szkole bardzo aktualny  i kontrowersyjny 

temat? 

 

 

Jak prowadzić w szkole zajęcia, w trakcie których uczennice 

i uczniowie będą się nawzajem z szacunkiem słuchać, 

poznają swoje wartości, lęki i nadzieje oraz uzyskają 

rzetelne informacje o migracjach? 

 

 

W jaki sposób włączać tematy związane z migracjami na 

zajęciach przedmiotowych? 

 

 

Jak rozmawiać o wielokulturowości w szkole w pokoju 

nauczycielskim? 
 



Webinarium organizowane jest w 

ramach projektu Rozmawiajmy o 

uchodźcach. Klub Dobrej 

Rozmowy realizowanego przez 

Centrum Edukacji Obywatelskiej w 

ramach programu Szkoła Ucząca 

Się współfinansowanego przez 

Polsko-Amerykańską Fundację 

Wolności.  

 

 

 

 

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 

 

 

WWW.MIGRACJE.CEO.ORG.PL 

 

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


DZISIAJ Z NAMI: 

JADWIGA JAROSZ 

nauczycielka języka polskiego 

i bibliotekarka w Zespole 

Szkół Plastycznych w Bielsku-

Białej. 

ANNA SOSNA  nauczycielka 

języka angielskiego w Szkole 

Podstawowej nr 35 w 

Częstochowie, kilka lat temu 

otrzymała tytuł „Nauczyciela 

Roku” w ramach konkursu 

organizowanego przez 

tygodnik "Głos Nauczycielski" 

i Ministerstwo Edukacji 

Narodowej RP. 



Podczas webinarium poznasz między innymi: 

10 wskazówek na to jak rozmawiać o sytuacji uchodźców i migrantów                 

i wzajemnie się słuchać. 

4 porady jak stworzyć w klasie otwartą przestrzeń, w której każdy 

uczeń/uczennica może podzielić się swoją opinią  i punktem widzenia na 

daną kwestię. 

7 kroków na to jak zrealizować spotkanie młodzieżowego Klubu Dobrej 

Rozmowy. 

8 propozycji i wątków okołomigracyjnych, które mogą stanowić inspirację do 

ciekawej rozmowy w Klubie. 



Czy w szkole jest przestrzeń na trudne tematy?  



Dlaczego nie rozmawiać na trudne tematy? 



Dlaczego jednak ROZMAWIAĆ? 



 Zapoznaj z unikalną historią 

Scenariusz - Wywiad z Elsim 

Adajewem “Każdy zwykły dzień jest 

wyjątkowy”  

 

Projekt internetowy “Opowiedz 

się” - historie mówione 

 

HTTP://OPOWIEDZSIE.PL/PROJ

EKT/ 

 

 

 

 

Konferencje TED 

- Halima Aden 
“How I went from 
child refugee to 
international 

model” 

https://www.ted.com/talks/halima_aden_

a_place_of_hope_from_refugee_camp_t

o_international_fashion_model 

 

HTTPS://MIGRACJE.CEO.ORG.PL/CONTE

NT/FILMY 
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 Korzystaj z zasobów lokalnych 
HTTP://ZYWABIBLIOTEKAPOLSKA.PL/W

YDARZENIA/ 

 

http://zywabibliotekapolska.pl/WYDARZENIA/
http://zywabibliotekapolska.pl/WYDARZENIA/


Przyjrzyj się swojemu otoczeniu  

Obywatele Świata, I ALO w Gdyni 



 Technologia pozwala się spotkać pomimo odległości 

Spotkanie via Skype z Lubną Raad Al - Hamdani,  

Zespół Gimnazjów w Częstochowie 



Literatura łagodzi obyczaje  

https://padlet.com/anna_sosna/uchodzcy_

webinarium 

 

https://padlet.com/anna_sosna/uchodzcy_webinarium
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Poznawanie przez działanie  

Maraton Pisania 

Listów z Amnesty 

International 

 



Lapbooki 

 

Klub Dobrej Rozmowy w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących               

i Zawodowych im. mjra Henryka 

Sucharskiego w Bolesławcu  

http://bibliotekazsoiz.blo

gspot.com/2018/03/ruszy

a-druga-edycja-klubu-

dobrej.html?q=lapbook 
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Wirtualny Festiwal 

 

czwartek 20 grudnia w godzinach 10:00-13:00  

na platformie internetowej oraz na Facebooku. 

Zapraszamy do udziału! 

www.migracje.ceo.org.pl 

 

HTTPS://MIGRACJE.CEO.ORG.PL/CONTENT/WIRTUALNY-

FESTIWAL-PUNKTY-WIDZENIA-Z-CEO 
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działania artystyczne - happening, flashmob, ... 

 



Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu,                      
a niektóre tematy mogą prowadzić do...  

Pixabay, CC0 Creative Commons 

Analiza przekazów medialnych 

“Fake news a krytyczne myślenie” 

(Klubowe materiały) 

 

 

HTTPS://MIGRACJE.CEO.ORG.PL/CONTE

NT/ANALIZA-PRZEKAZOW-MEDIALNYCH 
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Jak rozmawiać o uchodźcach i uchodźczyniach  
i wzajemnie się słuchać? 
  
 

  

1. Mówcie do większości, a nie tylko do przekonanych. 

2. Szanujcie osoby, w którymi rozmawiacie i o których mówicie. 

3. Bądźcie uczciwi/uczciwe. 

4. Zastanawiajcie się, skąd biorą się Wasze przekonania. 

5. Mówcie o konkretnych rozwiązaniach. 

6. Nie koncentrujcie się tylko na faktach. 

7. Przyznajcie, że mogą istnieć obawy dotyczące migracji. 

8. Nie generalizujcie i nie używajcie stereotypów. 

9. Bądźcie uważni/uważne na mowę nienawiści. 

10. Nie traktujcie wszystkich osób, które się z Wami nie zgadzają, jak wrogów. 



 

 
Korzystaj z dotychczasowego doświadczenia. 
Zachęć na lekcji / poprzez szkolne wydarzenie / spotkanie  
z ekspertem_ką / itd. 
Wybierz miejsce i termin dogodne dla młodzieży. 
Dbaj o grupę! 
Pozwól biernie uczestniczyć. 
Wplataj wątki uchodźcze w inne tematy. 
Wychodź od ważnych dla młodzieży tematów.  

Jak zrealizować spotkanie młodzieżowego 
Klubu Dobrej Rozmowy? 
  
  

„Klub Dobrej Rozmowy. Przewodnik dla 

młodzieży” - 

https://migracje.ceo.org.pl/sites/migracje

.ceo.org.pl/files/ceo_przewodnik_dla_uc

zniow_www.pdf  
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Korzystaj z dotychczasowego doświadczenia 
   
   Klub Filmowy „Odwiert” 

 

„Klub Dobrej Rozmowy. Przewodnik dla 

młodzieży” - 

https://migracje.ceo.org.pl/sites/migracje.c

eo.org.pl/files/ceo_przewodnik_dla_ucznio

w_www.pdf  
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Publikacje   
- „Rozmawiajmy  o uchodźcach. Lokalnie, globalnie i uchodźcach.” 
- „Edukacja globalna na zajęciach …”  
Scenariusze 
- Rola mediów w kształtowaniu opinii publicznej. 
- Wizerunek uchodźców i uchodźczyń w memach. 
- Czy Jezus był uchodźcą? 
Książki 
- „NieObcy. 21 opowieści, żeby się nie bać. Polscy pisarze dla uchodźców” 
- „Wszystkie wojny Lary” Wojciech Jagielski  
- „Strach” Tomek Michniewicz (w: „Świat równoległy”) 
- „Wielki przypływ” Jarosław Mikołajewski 
Filmy 
- „Zozo” 
- „300 mil do nieba” 

 
   
 

 Zachęć na lekcji przedmiotowej / bibliotecznej / 
wychowawczej 

Publikacje „Rozmawiajmy o uchodźcach” - 

https://migracje.ceo.org.pl/content/publikacje  

Publikacje „W świat z klasą” - 

https://globalna.ceo.org.pl/publikacje/w-swiat-z-

klasa   
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Fundacja Banina - 
„Kijów, Dara” 

Zachęć udziałem w szkolnym wydarzeniu 



Patriotyzm jest jeden. 

Zachęć udziałem w szkolnym wydarzeniu 

  

Debata oksfordzka 



 

(Elsi Adajew) 

 

 

Dzień Patrioty/ki XXI w. 

Zachęć udziałem w szkolnym wydarzeniu 

 



 

 

 

 

 

Tydzień z Prawami Człowieka 

Zachęć udziałem w szkolnym wydarzeniu 

 



 

... Janiną Ochojską (PAH) 

Zachęć spotkaniem z… 
 



 

 

 

 

 

World Cafe 

Zachęć spotkaniem z… 
 



 

 

 

 

 

… Pawłem Średzińskim i Mamadou Dioufem 

Zachęć spotkaniem z… 

 



 

 

 

 Wybierze miejsce i termin dogodne dla młodzieży 
 



 

 

 

 Dbaj o grupę! 
 



 

 

 

 Pozwól biernie uczestniczyć 
 



Ćwiczenie rozpoczynające lekcję: Rozłóż w różnych miejscach sali kartki  
z poniższymi wyrażeniami. Poproś uczniów i uczennice, żeby, przechadzając się  
po sali, rozmawiali ze sobą na temat tego, czy te wyrażenia wpływają na nasz obraz 
uchodźców i uchodźczyń. Jeśli tak, jak? 

Wplataj wątki uchodźcze w inne tematy 

Temat: Wpływ języka na moje postrzeganie świata. 

„uchodźczyni” 
„najazd islamu” 

„imigrant” 
„zalew uchodźców” 

„dzika horda” 



Temat: Wpływ języka na moje postrzeganie świata. 

Wplataj wątki uchodźcze w inne tematy 

„uchodźczyni” 



Nienawiść. Jestem przeciw! 

Wychodź od ważnych dla młodzieży tematów 



GDZIE SZUKAĆ MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH? 

 

Scenariusze lekcji przedmiotowych w 

odniesieniu do 

podstawy programowej i materiały 

metodyczne z edukacji 

globalnej i międzykulturowej: 

 

 program CEO „Rozmawiajmy o 

uchodźcach”, 

www.migracje.ceo.org.pl 

 ��program CEO „W świat z klasą”, 

www.globalna.ceo.org.pl 

 

 Padlet Jak rozmawiać o uchodźcach? 

www.padlet.com/anna_sosna/ucho

dzcy_webinarium 

 

 

 

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


GDZIE SZUKAĆ MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH? 

Dołącz do nas na Facebooku: 

 

www.facebook.com 

/rozmawiajmyouchodzcach 

 



GDZIE SZUKAĆ MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH? 

Newsletter programów edukacji 

globalnej i ekologicznej CEO 

 

Zapisy na stronie internetowej 

www.migracje.ceo.org.pl 



PAKIET EKSPERCKI 
Jak rozmawiać o wielokulturowości w szkole  
i w pokoju nauczycielskim? 

Zamów bezpłatny Pakiet do szkoły przez formularz 

zamówień: http://bit.ly/PakietEksperckiMocKulturWszkole. 



WIRTUALNY FESTIWAL DLA MŁODZIEŻY  
 
20 GRUDNIA O GODZINIE 10! 
 
Zgłoście się już dzisiaj! Formularz zgłoszeniowy na Festiwal: 
https://rejestracja.ceo.org.pl/content/wirtualny-festiwal-punkty-widzenia 

 

Jak w formie krótkiej interaktywnej 

zabawy uświadomiać młodzież o 

istnieniu różnych perspektyw i 

punktów widzenia na temat 

przyczyn, konsekwencji i wyzwań 

związanych ze współczesnymi 

migracjami i zjawiskiem zmiany 

klimatu?  



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

