
    

 

 
 

Konferencja 
„Dzieci wielokulturowe w polskiej szkole” 

9 listopada 2015 r. 
 
Cele: 
 

 

 przedstawienie obszarów problematycznych w zakresie zagrożeń i adaptacji 
dzieci cudzoziemskich (w tym uchodźczych) w szkole; 

 stworzenie przestrzeni i warunków do refleksji nad własnymi kompetencjami 
i umiejętnościami do pracy z uczniem cudzoziemskim;  

 zainspirowanie uczestników do poszukiwania i znajdowania najlepszych 
rozwiązań w pracy z ww. grupą dzieci, do przełamywania stereotypowych sądów 
i uprzedzeń. 

 
  

Adresaci: dyrektorzy szkół, przedszkoli, pedagodzy, nauczyciele/ki, rodzice, przedstawiciele/ki 
organizacji pozarządowych, poradni psychologiczno – pedagogicznych, instytucji 
administracji publicznej w województwie mazowieckim. 

 
Miejsce:   
 

Gimnazjum nr 114, ul. Malownicza 31 A, 02-272 Warszawa; tel.22 846 22 02 

Termin narady: 9 listopada 2015 r. 
 

Czas trwania: 10.00 – 14.00 
  
Organizator: 
 
Prowadzenie: 

Mazowiecki Kurator Oświaty  
 
Pani Krystyna Mucha - Dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty  
w Warszawie  
Pani Joanna Jałosińska - starszy wizytator Wydziału Kształcenia Ogólnego         
Kuratorium Oświaty w Warszawie  
 
 

Program 
 

9.30 - 10.00       Rejestracja  
 
10.00 - 10.30 

 
      Powitanie uczestników spotkania: 

 
Pani Dorota Sokołowska  - Mazowiecki Kurator Oświaty 

 
 
 
 
 
10.30 – 11.10 
 

 
Pani Izabela Szewczyk – Pełnomocnik wojewody mazowieckiego 
ds.  migracji 

 
 
„Najlepszy interes dziecka”/ „Aktualna sytuacja uchodźcza” 
Pani Katarzyna Oyrzanowska/ Pani Maria Pamuła 

      Przedstawicielstwo UNHCR w Polsce 
  

11.10 – 11.30 
 

„Dzieci jako ofiary handlu ludźmi” 
Pani Aneta Suda 
Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi 
Departament Polityki Migracyjnej 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

 
11.30 – 12.00 

      
     „Funkcjonowanie dziecka muzułmańskiego w polskiej szkole”  

 
 
  
 
 

Pani dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska 
Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej oraz Dziekanat Studium                                
Magisterskiego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

     Pani dr Magdalena Nowaczek-Walczak 



 
12.00 – 12.15      Przerwa  

 
12.15 – 12.30 
 

„Dobre praktyki w pracy codziennej Gimnazjum nr 114 zmierzające do integracji 
i przeciwdziałania wykluczeniu” 
Przedstawiciele/ki Gimnazjum nr 114 w Warszawie  

 
12.30 – 13.00  
 
 
 
 
 
13.00 – 13.10  
 
 
13.10 – 14.00 

     
    „Mechanizmy wykluczenia dzieci z doświadczeniem migracyjnym w szkole”    
     Pani dr Ewa Pogorzała/ Pan Jan Świerszcz  
     Fundacja na Rzecz Różnorodności  Społecznej 
  
       
 
     Zakończenie części panelowej konferencji  
 
     
     Moduł warsztatowy dla chętnych (formuła poznawczo – informacyjna) prowadzony przez 

przedstawicielkę i przedstawiciela Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) 
oraz przedstawicielkę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych   

    
 
 

1. Seria filmowa - „Narracje Migrantów” – prowadzący: Jan Świerszcz  
Podczas spotkania uczestniczki i uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z serią 
filmową „Narracje Migrantów” wyprodukowaną przez Fundację na rzecz 
Różnorodności Społecznej. Seria składa się z krótkich filmów dokumentalnych (5-10 
minut), których bohaterami i bohaterkami są migrantki i migranci mieszkający 
w Polsce. Każdy film porusza inne zagadnienie związane z doświadczeniem migracji. 
Filmy mogą być wykorzystywane jako materiał edukacyjny podczas rad 
pedagogicznych a także podczas pracy z uczniami i uczennicami, np. w trakcie 
godziny wychowawczej, lekcji historii, WOS czy języka polskiego. 
 

2. Szkolne Kodeksy Równego Traktowania – prowadząca: Agnieszka 
Kozakoszczak 
uczestniczki i uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z Kodeksem Równego 
Traktowania (KRT) jako propozycją narzędzia wspierania szkół w opracowaniu 
i wdrażaniu zasad równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji. 

    
3. Seria filmów profilaktycznych nt. handlu ludźmi - „Wszyscy na sprzedaż” –  

prowadząca Aneta Suda           
 
  
 

       14.00                  płatny obiad dla osób, które wcześniej zadeklarowały tę opcję podczas elektronicznej rekrutacji 
 
 

  

 

  

 

  

 

 

  

 


