JAK PRACOWAĆ Z KLASĄ WIELOKULTUROWĄ?
Gdy mam w klasie dzieci z różnych kultur…
DLA KOGO?
Kurs dla nauczycieli, którzy pracują w klasach, gdzie pojawiają się dzieci cudzoziemskie, lub
dzieci z mniejszości kulturowych.
PO CO?
w Aby zrozumieć w czym tak naprawdę tkwi problem.
w Aby nauczyć się pracy w środowisku, w którym są dzieci z różnych kultur i
narodowości.
w Aby zrozumieć jak uwarunkowany jest człowiek w kulturze.
w Aby samemu stać się osobą łatwiej akceptującą różnorodność.
w Aby nauczyć się rozmawiać z rodzicami pochodzącymi z różnych kultur.
w Aby dowiedzieć się, czym różni się podejście wielokulturowe, międzykulturowe i co to
jest transkulturowość.
JAK?
Þ Wersja „E-‘’
Szkolenie on-line 8 godzin.
Þ Wersja „S”
Szkolenie stacjonarne połączone z warsztatami – 8 h.
CO BĘDZIE NA SZKOLENIU?
ì Czym jest kultura, wiedza kulturowa; człowiek w kulturze – stratyfikacja środowisk
kulturowych.
ì Typy edukacji kulturowej; na czym polegają: edukacja wielokulturowa,
międzykulturowa; co to jest: transkulturowość?
ì Czym są kompetencje międzykulturowe i jak je rozwijać?
ì Metody pracy w środowisku wielokulturowym.
ì Dostępne materiały do pracy w klasie międzykulturowej.
ì Współpraca szkoły z rodzinami wielokulturowymi.
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CO DODATKOWEGO ZYSKASZ?
Oprócz umiejętności pracy z dzieckiem z innej kultury, zyskasz umiejętność kreowania
bezpiecznego środowiska edukacyjnego dla dzieci z różnym zapleczem kulturowym.
Nauczysz się jak ważna jest akceptacja inności, jak istotne jest podchodzenie do drugiego
człowieka z innego niż Twój własny, punktu widzenia.
CO DODATKOWEGO DOSTANIESZ?
Materiały szkoleniowe.
Zestaw przydatnych linków i narzędzi.
W cenie miesięczny mentoring po szkoleniu.
ZA ILE TO WSZYSTKO?
Szkolenie on-line: 350 PLN
Szkolenie stacjonarne: 450 PLN
KTO PROWADZI?

Z wykształcenia filozof, od dwudziestu lat pedagog. Interesuje się edukacją jako systemem,
który wymaga unowocześniania, ciągłego dostosowywania do zmieniającej się rzeczywistości.
Dlatego zajmuje się edukacją włączającą i międzykulturową. Metodyk e-learningu. Trener
edukacyjny, trener wspomagania oświaty. Certyfikowany metodyk prowadzenia zajęć
projektowych. Europejski ekspert w zakresie kompetencji miękkich. Ekspert w wielu
projektach międzynarodowych.

Jeśli interesuje Cię to szkolenie,
skontaktuj się:
adam@fcdin.eu
792 298 840
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