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Oferta bezpłatnych warsztatów
i aktywności dla grup w Centrum
Wielokulturowym w Warszawie
Centrum Wielokulturowe ma przyjemność zaprosić na lekcje wielokulturowe i inne
aktywności edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Oferta warsztatów prowadzonych
w Centrum Wielokulturowym przez tzw. Żywe Książki oraz doświadczonych edukatorów,
skierowana jest do placówek oświatowych, kulturalno-oświatowych, świetlic, domów
środowiskowych, klubów dzielnicowych i innych zainteresowanych podmiotów.

Wszystkie proponowane aktywności są bezpłatne i odbywają się w siedzibie Centrum Wielokulturowego
w Warszawie, przy ulicy Jagiellońskiej 54, wejście od placu Hallera. W uzasadnionych przypadkach, niektóre
spotkania mogą odbyć się w innej lokalizacji.
Chcielibyśmy szczególnie serdecznie zaprosić Państwa na warsztaty wielokulturowe, czyli 60-minutowe
lekcje, dostoswane do wieku i możliwości uczestników, zawsze będące spotkaniem z tzw. „Żywymi Książkami” –
migrantami, przedstawicielami kultur.

W naszej ofercie obecnie znajdują się następujące warsztaty:

„Jesteśmy różni, a tacy podobni”
Warsztaty na temat Afryki, jej kultury
tradycyjnej, ale także współczesnej:
jak np. muzyka popularna Erytrei
i Somalii. Te warsztaty to także
prywatne historie trudnej drogi do
Polski Senait i Elmiego. To spotkanie
z optymizmem i radością naszych
prowadzących, które w połączeniu
z naturalną
ciekawością
świata
każdego człowieka stanowią istną
mieszankę wybuchową pozytywnego
uśmiechuJ
Warsztaty dla
wiekowych.

wszystkich

„Czy
muzułmanie
chodzą
do kościoła? – pogaduszki o islamie”
To spotkanie z polsko-tunezyjskim,
małżeństwem, Adą i Samirem, którzy
opowiadają o religii islamskiej, jej
korzeniach i obyczajach. Pokazują oni
islam jako jedną z wielu religii,
wskazując na jej podobieństwa do
chrześcijaństwa.
Przez
swoją
postawę i podejścia do różnic
kulturowo-religijnych uczą tolerancji
i otwartości.

„Napisz to od prawej do lewej! –
warsztaty języka arabskiego”

To zajęcia prowadzone przez
Tunezyjczyka, Samira, który przybliża
uczestnikom język arabski, zarówno
w mowie, jak i w piśmie. Po krótkiej
prezentacji na temat podstaw języka
arabskiego, uczy on uczestników
mówić proste zwroty po arabsku oraz
pisać najpierw pojedyncze arabskie
litery, a potem całe słowa,
np. imiona. Samir czujnie pilnuje, by
każdy pisał od prawej do lewej, a nie
Warsztaty dla szkół podstawowych,
jest to taka prosta sprawa!
grup gimnazjum
i
szkół
ponadgimnazjalnych.
Warsztaty dla wszystkich od 10 r.ż.

„Podróż w nieznane” - warsztaty
o Ukrainie
Tak
o
warsztatach
mówi
prowadząca: nazywam się Olena,
pochodzę z Ukrainy. Ukończyłam
Wydział Pedagogiki Uniwersytetu
Warszawskiego. Tematyka zajęć
będzie
obejmowała:
ukraińskie
symbole narodowe, położenie kraju
(sąsiad
Polski),
podział
administracyjny,
strój
ludowy,
symbol stolicy Ukrainy, tradycyjne
potrawy.
Dzieci
będą
miały
możliwość
poznać
kilka
słów
i zwrotów w języku ukraińskim.
Warsztaty dla „zerówek” oraz klas I –
V szkół podstawowych.

„Poznaj
swoich
sąsiadów” –
warsztaty o krajach ościennych
Polski;
Cykl ośmiu spotkań. Głównym
celem zajęć jest popularyzacja wiedzy
o kulturach państw sąsiadujących
z Polską oraz pokazywanie różnic
I podobieństw między państwami.
Cykl składa się 8 zajęć po 45 minut
każde (7 zajęć – sąsiedzi: Rosja,
Litwa, Białoruś, Ukraina, Słowacja,
Czechy
i
Niemcy
I
zajęcia
podsumowujące). Tematyka zajęć
będzie
obejmowała:
symbole
narodowe, położenie krajów, podział
administracyjny, stolice państw,
tradycyjne
potrawy,
zabytki
I ciekawostki.
Warsztaty dla klas IV – V szkół
podstawowych.

„Wietnam młodych – bliższy niż
myślisz”
Warsztaty prowadzone przez Van,
młodą Wietnamkę – studentkę
psychologii,
która
opowiada
o Wietnamie jaki jest jej bliski.
Warsztaty dla szkół podstawowych,
gimnazjum i szkół średnich.

Warsztaty plastyczne*

Zakładki

Papier Mache

Zapraszamy dzieci z klas 1-3 klas Czy możemy zrobić własnoręcznie
podstawowych
do
wspólnego talerzyki, kubki, maski? Tak, jeśli
tworzenia zakładek!
zapoznamy się z techniką Papier
Mache
sztuką
tworzenia
Podczas
warsztatów
poznamy przedmiotów z nakładanych na siebie
ukraińską bajkę "Rękawiczka"!
warstw papieru i kleju.
Dodatkowa
atrakcja:
magicznych sztuczek.

pokaz Warsztaty składają się z 2 spotkań:

1 etap - obklejanie wybranego
Zajęcia prowadzi Olena Novosielska z przedmiotu, można przynieść ze sobą
Ukrainy.
(zostaje w Centrum i schnie)
2 etap - kolorowanie i ozdobienie.
Zajęcia prowadzi Olena Novosielska.
Zajęcia

dla

klas

3-4

szkół

podstawowych.

Zapraszamy zarówno do udziału w pojedynczych warsztatach jak i w ich cyklu.
* W przypadku zajęć plastycznych prosimy o kontakt w celu ustalenia materiałów potrzebnych na zajęcia.

Zapraszamy!

Warto zainwestować
we wszechstronny
rozwój!

Kontakt i zgłoszenia
koordynator ds. edukacji

Natalia Pietrulewicz
tel. +48 515 566 226
edukacja@cww.waw.pl
natalia@cww.waw.pl
Centrum Wielokulturowe w Warszawie
ul. Jagiellońska 54 (wejście od placu Hallera)
03-463 Warszawa

