
Zostań edukatorem/edukatorką w projekcie ‘Warsztaty o migrantach i uchodźcach’!  
 
Interesuje Cię edukacja antydyskryminacyjna i międzykulturowa? Tematy, takie jak sytuacja          
uchodźców w Europie oraz migracje są Ci bliskie? Posiadasz doświadczenie w pracy z             
dziećmi i młodzieżą?  
 
Zostań edukatorem/edukatorką w projekcie ‘Warsztaty o migrantach i uchodźcach’         
realizowanym przez Centrum Badań Migracyjnych UAM oraz Migrant Info Point w Poznaniu.  
 
Celem projektu jest edukacja młodzieży w wieku 13-16 lat na tematy dotyczące migracji i              
uchodźców oraz przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na pochodzenie, kolor skóry i           
wyznanie. Wierzymy, że wiele problemów, z którymi spotykają się cudzoziemcy          
mieszkający w Polsce, może być rozwiązanych dzięki kompleksowej edukacji         
międzykulturowej, edukacji o różnorodności i integracji oraz dzięki rozwijaniu krytycznego          
myślenia wśród młodych ludzi.  
 
Projekt ‘Warsztaty o migrantach i uchodźcach’ składa się z dwóch części:  
 
Część I: ‘Warsztaty o migrantach’ (16.03 do 11.05.2019) zakłada: 

- przeprowadzenie łącznie 20 warsztatów z tematyki antydyskryminacyjnej i 
migracyjnej w tandemach polsko-migranckich.  

Razem z edukatorem/edukatorką, który/a jest migrantem/migrantką przeprowadzisz około 
4-5 warsztatów w siódmych i ósmych klasach szkół podstawowych. Warsztaty będą 
dotyczyły stereotypów i uprzedzeń oraz doświadczeń migracyjnych cudzoziemców żyjących 
w Polsce.  
 
Część II: ‘Warsztaty o uchodźcach’ (27.04 do 15.06) zakłada  

- przeprowadzenie łącznie 20 warsztatów z tematyki dotyczącej 
uchodźców/uchodźczyń - obecnej sytuacji w Europie, tego, kim są uchodźcy, skąd 
pochodzą i dlaczego przybywają do krajów w Europie i poza Europą.  

Razem z innym edukatorem/edukatorką z Polski, poprowadzisz ok. 7 warsztatów w 
siódmych i ósmych klasach szkół podstawowych.  
 
Czego wymagamy od naszych edukatorów/edukatorek? 

- wiedzy w obszarze edukacji międzykulturowej/antydyskryminacyjnej/uchodźczej, 
- doświadczenia w prowadzeniu warsztatów w szkołach,  
- chęci i motywacji do aktywnego udziału w projekcie, 
- otwartości, komunikatywności i dobrej organizacji pracy,  
- dyspozycyjności w dni podane w harmonogramie,  
- 100% uczestnictwa w szkoleniach i spotkaniach ewaluacyjnych, 
- zrealizowania łącznie ok. 11-12 warsztatów w poznańskich szkołach podczas dwóch 

części projektu, w okresie od 23 marca do 15 czerwca 2019 r. 
 
Co oferujemy? 

- ciekawe doświadczenie w pracy z migrantami i młodzieżą, 



- szkolenie z zakresu wiedzy na temat: tożsamości, kultury, przeciwdziałania 
dyskryminacji, a także migracji przymusowych oraz prowadzenia zajęć metodami 
warsztatowymi,  

- spotkania z ekspertami/ekspertkami pracującymi z cudzoziemcami w Polsce i za 
granicą, 

- wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów w wysokości 75 zł/brutto za 1,5 godziny 
warsztatu, 

- certyfikat udziału w projekcie; 
 
Ważne terminy - czyli, co musisz wiedzieć i gdzie musisz być!  
 
I część projektu: “Warsztaty o migrantach i uchodźcach”  
 

16 marca 2019 r.,  
godz. 10.00 - 16.30  

Szkolenie antydyskryminacyjne i metodyczne oraz dobranie w 
edukacyjne tandemy polsko-migranckiei.  

16 - 23 marca Tworzenie scenariusza zajęć oraz konsultacje z osobą 
prowadzącą szkolenie.  

23 marca - 10 maja Przeprowadzanie warsztatów w szkołach.  

10 maja,  
godz. 17.00 - 19.00 

Spotkanie: podsumowanie i ewaluacja pierwszej części projektu.  

 
II część projektu: “Warsztaty o migrantach i uchodźcach”  
 

27 kwietnia 2019 r.,  
godz. 10.00 - 16.30  

Szkolenie z zakresu migracji uchodźczych i metod warsztatowych 
oraz dobranie w tandemy edukatorów/edukatorek z Polski.  

27 kwietnia  - 4 maja Tworzenie scenariusza zajęć oraz konsultacje z osobą 
prowadzącą szkolenie.  

4 maja - 14 czerwca  Przeprowadzanie warsztatów w szkołach.  

[prawdopodobnie] 
14.06,  
godz. 17.00 - 19.00 

Spotkanie: podsumowanie, ewaluacja oraz zakończenie drugiej 
części projektu.  

 
Jak się zgłosić do udziału w projekcie? 
 
Wypełnij formularz rekrutacyjny → https://goo.gl/forms/NgftRpi2PPqmhw002  
Po otrzymaniu Twojego formularza, zaprosimy Cię na rozmowę rekrutacyjną, 
przeprowadzoną telefonicznie lub online.  
 
Na Twoje zgłoszenie czekamy do 11 marca do godz. 23:59!  
Pytania? Pisz na inicjatywa@migrant.poznan.pl  

https://goo.gl/forms/NgftRpi2PPqmhw002
mailto:inicjatywa@migrant.poznan.pl


 
Jesteś cudzoziemką/cudzoziemcem i również chcesz wziąć udział w projekcie? Zgłoś się 
tutaj! → 
http://migrant.poznan.pl/pl/aktualnosci/jestes-migrantem-migrantka-chcesz-prowadzic-warszt
aty-szkolach-zostan-edukatorem-edukatorka/ 
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