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Uczeń z doświadczeniem migracji.  
Seria szkoleń dla nauczycieli 

A student with migration experience. 
A series of trainings for teachers 

 

Webinar: „Jak uczyć i integrować uczniów klasy wielojęzycznej w edukacji zdalnej?” 

16 kwietnia 2020, godz. 18.00-19.00 

Szkoła jest miejscem dla wszystkich dzieci – także tych mówiących w innych językach, pochodzących z 

obcych kultur, powracających z migracji, przyjeżdżających do Polski z różnych powodów i z różnym 

bagażem doświadczeń. Szkoła jest też najlepszym środowiskiem dla wspierania integracji 

cudzoziemców z polskim społeczeństwem. Ale jak nauczyciel i wychowawca może sprostać tym 

wyzwaniom - zwłaszcza w aktualnej kryzysowej sytuacji związanej z edukacją zdalną? 

Podczas webinarium omówimy metody pracy (także zdalnej) z grupą zróżnicowaną językowo i 

kulturowo, kładąc nacisk na praktykę oraz na szanse edukacyjne, jakie stwarza różnorodność językowa 

w szkole. Uczestnicy i uczestniczki zapoznają się także z modelem edukacji WISE – wspierającym 

integrację i jednocześnie umożliwiającym realizację podstawy programowej. Dowiedzą się, jak 

korzystać z tego modelu w edukacji zdalnej. Dostaną dostęp do szeregu gotowych materiałów 

edukacyjnych stworzonych w oparciu o omówiony model. 

Webinarium jest elementem kursu e-learningowego dla nauczycieli, w skład którego wchodzą: 

1. webinarium (1h) 

2. warsztat (2h, termin 23. 04. 2020) 

3. praca własna na podstawie przesłanych materiałów. Nauczyciele przećwiczą i stworzą własne mini 

narzędzia w oparciu o omówiony w trakcie webinarium model edukacji WISE. Powstałe narzędzia 

zostaną zebrane w tzw. Banku narzędzi i udostępnione, za zgodą autorów, wszystkim uczestnikom 

niniejszego cyklu szkoleniowego. (5h) 

Uczestnicy i uczestniczki kursu e-learningowego (lub jednej z jego części) otrzymają mailem 

certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w określonym wymiarze kursu. Osoby zainteresowane 

udziałem w webinarium i warsztacie prosimy o rejestrację na każdym z wydarzeń. 
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Aby wziąć udział w webinarium, należy zarejestrować się poprzez formularz na tej stronie internetowej. 

Webinarium jest bezpłatne. 

Język webinarium: polski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forummigracyjne.org/kurs/webinarium-jak-uczyc-i-integrowac-uczniow-klasy-wielojezycznej-w-edukacji-zdalnej-i-w-klasie?fbclid=IwAR3e_d9_v3zMrpdWCcTy5nXY1noATCWDSBLNv9WdmaJh7iRBHKa2ZInf4lM
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Webinarium: „Integracja bez przemocy. Przeciwdziałanie dyskryminacji uczniów z 

doświadczeniem migracji” 

15 maja 2020, godz. 18.00-19.30 

 

Zapraszamy do udziału w webinarium skierowanym do nauczycieli i nauczycielek pracujących w 

szkołach. Jego celem jest wzmocnienie kompetencji nauczycieli w identyfikowaniu objawów i 

skutków przemocy rówieśniczej, hate speechu, dyskryminacji występujących w szkole, a także 

umiejętności reagowania na nią w sposób skuteczny oraz przeciwdziałania jej poprzez budowanie 

pozytywnych relacji w grupie. 

Warsztat poprowadzi Marta Piegat-Kaczmarczyk - doświadczona psycholożka międzykulturowa, 

pracująca na co dzień terapeutycznie z dziećmi doświadczającymi dyskryminacji, przede wszystkim ze 

względu na pochodzenie. 

ZAKRES WEBINARIUM: 

1) Czym jest przemoc rówieśnicza? Rodzaje przemocy: fizyczna, społeczna, werbalna i cyberprzemoc. 

2) Skutki doświadczania przemocy rówieśniczej (fizjologiczne, poznawcze, emocjonalne i 

interpersonalne) 

3) Jak wesprzeć dziecko doświadczające przemocy? 5 kroków do radzenia sobie z przejawami przemocy 

rówieśniczej. 

4) Jak zapobiegać przemocy rówieśniczej poprzez budowanie pozytywnych relacje w klasie? Podejście 

skoncentrowane na rozwiązaniach w środowisku szkolnym. 

Osoby uczestniczące w webinarium otrzymają prezentację w wersji PDF, materiały do dalszej pracy nad 

budowaniem pozytywnych relacji w grupie rówieśniczej oraz wspierania dzieci, które doświadczyły 

różnych form przemocy lub dyskryminacji. 

REJESTRACJA: poprzez formularz na tej stronie internetowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forummigracyjne.org/kurs/integracja-bez-przemocy-przeciwdzialanie-dyskryminacji-uczniow-z-doswiadczeniem-migracji?fbclid=IwAR0HgxZvVemL65714FSZxXPKl7d1Ndo_3OA9W3tK7Au443-GlEDrvPl50bI


 

 

MAX project is supported by 
the EU’s AMIF Action Grant 
(AMIF-2017-AG-INTE 821672) 

 

 

Webinar: "How to teach and integrate students of a multilingual class in distance 

education?" 

April 16, 2020, 18.00-19.00 

The school is a place for all children - including those who speak other languages, come from foreign 

cultures, return from migration, come to Poland for various reasons and with different baggage of 

experiences. The school is also the best environment for supporting the integration of foreigners into 

Polish society. But how can a teacher and educator meet these challenges - especially in the current 

crisis situation related to distance education? 

During the webinar, we will discuss the methods of working (also remotely) with a linguistically and 

culturally diverse group, emphasizing practice and educational opportunities created by linguistic 

diversity at school. Participants will also learn about the WISE education model - supporting integration 

and at the same time enabling the implementation of the core curriculum. They will learn how to use 

this model in remote education. They will get access to a number of ready-made educational materials 

created on the basis of the discussed model. 

The webinar is part of the e-learning course for teachers, which includes: 

1) webinar (1h) 

2) workshop (2h, date 23.04.2020) 

3) own work based on the materials sent. The teachers will practice and create their own mini-tools 

based on the WISE education model discussed during the webinar. The resulting tools will be collected 

in the so-called Bank of tools and made available, with the consent of the authors, to all participants 

of this training cycle. (5h) 

Participants of the e-learning course (or one of its parts) will receive by e-mail certificates confirming 

participation in a specific dimension of the course. If you are interested in participating in the webinar 

and workshop, please register for each of the events. 

To participate in the webinar, please register using the form on this website. 

The webinar is free. Language of the webinar: Polish. 
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Webinar: "Integration without violence. Counteracting discrimination against 

students with experience of migration" 

May 15, 2020, 18.00-19.30 

We invite you to participate in the webinar addressed to teachers and teachers working in schools. Its 

aim is to strengthen teachers' competences in identifying the symptoms and effects of peer violence, 

hate speech, discrimination occurring at school, as well as the ability to respond to it in an effective 

manner and counteract it by building positive relationships in the group. 

The workshop will be conducted by Marta Piegat-Kaczmarczyk - an experienced intercultural 

psychologist, working therapeutically with children experiencing discrimination, mainly due to their 

origin, on a daily basis. 

SCOPE OF THE WEBINAR: 

1) What is peer violence? Types of violence: physical, social, verbal and cyberbullying. 

2) Effects of experiencing peer violence (physiological, cognitive, emotional and interpersonal) 

3) How to support a child experiencing violence? 5 steps to deal with manifestations of peer violence. 

4) How to prevent peer violence by building positive relationships in the classroom? A solution focused 

approach in the school environment. 

People participating in the webinar will receive a PDF presentation, materials for further work on 

building positive relationships in the peer group and supporting children who have experienced various 

forms of violence or discrimination. 

REGISTRATION: via the form on this website 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The content of this publication represents the view of the author(s) only and his/her/their responsibility. The EC 
does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains. 

The Diversity Dialogue Fora of Warsaw is organised by the Polish Migration Forum Foundation in the 

framework of MAX – Maximising Migrants’ contribution to society - a project cofounded by the 

European Union’s AMIF Action Grant (AMIF-2017-AG-INTE821672). 
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