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wiadomości wydziałowe

warsztaty, ich zakres
tematyczny oraz sposób prowadzenia zajęć
przez trenerki. Wskazywali na fakt, że była
to doskonała szansa na
integrację i poznanie
siebie samych w relacjach międzykulturowych. Osoby uczestniczące w warsztatach
dobrze oceniły zajęcia
interaktywne, pokazujące na czym polegają
pozaformalne metody
kształcenia.

wydział pedagogiki, socjologii i nauk o zdrowiu
__ WARSZTATY EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ
dla studentek i studentów

__ fot. z wydziału

W dniach 27 i 28 listopada 2014 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyły się WARSZTATY EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ. Propozycja warsztatów spotkała się z dużym
zainteresowaniem studentów naszej uczelni. Dwudniowe
spotkanie zorganizował Instytut Socjologii UZ wraz z Kołem
Naukowym Socjologów UZ. Ciekawy interaktywny warsztat
przeprowadziły trenerki Eliza Zadłużna i Agnieszka Szczepanik, specjalizujące się w edukacji międzykulturowej.

Pierwszego dnia zrealizowano moduł podstawowy, czyli
wstęp do edukacji międzykulturowej. Na warsztatach wyjaśniono takie pojęcia jak: „kultura”, „wielokulturowość”
„międzykulturowość” i „edukacja międzykulturowa”. Omówiono zjawiska występujące na styku kultur i strategie radzenia sobie z nimi, wykazując różnice międzykulturowe,
stereotypy i uprzedzenia. Ponadto zaprezentowano możliwość realizacji projektów międzykulturowych z wykorzystaniem środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
i programu „Młodzież w działaniu”.
Drugi dzień warsztatów obejmował moduł komplementarny pod hasłem Stereotypy – wpływ na relacje międzykulturowe. Celem zajęć było zdobycie wiedzy na temat tego
czym są, jak powstają i czym cechują się stereotypy. Przeanalizowano rolę stereotypów w życiu człowieka oraz tego
jak przeciwdziałać ich negatywnym konsekwencjom. Omówiono różnicę między stereotypem, uprzedzeniem i dyskryminacją. Pokazano proces przejścia w relacjach międzykulturowych od stereotypu do uprzedzenia, a następnie
do dyskryminacji. Zaprezentowano wpływ stygmatyzacji
na jej ofiarę poprzez omówienie zachowań typowych dla
osób, które są napiętnowane ze względu na przynależność
do danej grupy. Warsztat zakończył się doskonaleniem
umiejętności zapobiegania stereotypom, uprzedzeniom
i dyskryminacji w relacjach międzykulturowych.
Po każdym warsztacie uczestniczki i uczestnicy dokonywali
ewaluacji przeprowadzonych zajęć oraz pracy pary trenerskiej. Z zebranych odpowiedzi wyłoniła się pozytywna ocena
zajęć Między Innymi. Studentki i studenci wysoko oceniali

Warsztaty Między Innymi stanowią doskonałą opcję dla
osób studiujących, ponieważ łączą w sobie edukację międzykulturową z pozaformalnymi metodami uczenia. Wiedza dotycząca zagadnień związanych z międzykulturowością była w grupie bardzo zróżnicowana. Niektóre osoby
miały już za sobą doświadczenia z wyjazdów lub pracy
w środowisku międzykulturowym, byli też uczestnicy bez
takich doświadczeń. Doświadczone trenerki doskonale
dostosowały formułę warsztatów do potrzeb wszystkich
uczestników. Warsztaty zachęciły osoby uczestniczące do
dalszej eksploracji tego tematu.
Warto dodać, iż koncepcja warsztatów jest rezultatem
wieloletnich doświadczeń szkoleniowych zespołu różnych
specjalistów. Jest to pierwszy w Polsce, innowacyjny projekt edukacyjny łączący w sobie założenia, podejście i metodologię edukacji pozaformalnej z edukacją formalną,
jak również pierwszy wspólny projekt realizowany przez
doświadczone i największe w Polsce instytucje wspierające realizację projektów międzykulturowych: Fundację
Rozwoju Systemu Edukacji i Polsko-Niemiecką Współpracę
Młodzieży.
Danuta Nowak
Koło Naukowe Socjologów UZ
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