PROJEKT „MAŁY ŚWIAT”
Termin: 16.10.2017-30.06.2018

OPIS PROJEKTU
Głównym celem projektu jest promocja i nauka tolerancji, otwartości oraz szacunku dla osób
pochodzących z innych krajów i kręgów cywilizacyjno - kulturowych wśród najmłodszych uczniów szkół
podstawowych. W każdej szkole przystępującej do projektu, w wybranych klasach, zorganizowany zostanie
cykl warsztatów prowadzonych przez obcokrajowców z różnych państw. Każdy warsztat w ramach cyklu
odbywającego się w danej klasie zostanie poprowadzony przez innego obcokrajowca. Istotne jest, aby w
każdej klasie odbyły się 3 spotkania z cudzoziemcami. Cykliczność warsztatów jest jednym z
podstawowych założeń projektu. Pozwoli ona na zaprezentowanie różnic kulturowych obejmujących m.in.
zwyczaje obowiązujące w różnych państwach, stroje, muzykę, upodobania kulinarne, gry i zabawy
dziecięce, bajki, ciekawostki.
Warsztaty prowadzone będą przez obcokrajowców, w oparciu o przygotowane wcześniej scenariusze
(w razie potrzeby udostępniane szkołom przed przeprowadzeniem warsztatów), w atrakcyjnej i przystępnej
formie, dopasowanej do poziomu rozwoju psychicznego i intelektualnego dzieci. W każdym warsztacie
uczestniczyć też będzie dodatkowy edukator, pełniący funkcje pomocnicze (organizacja zabaw, pomoc w
tłumaczeniu w przypadku pojawienia się trudności komunikacyjnych, pomoc techniczna). Obcokrajowcy
prowadzący warsztaty oraz edukatorzy zostaną przeszkoleni w zakresie metod pracy z dziećmi.
UZASADNIENIE PROJEKTU
Wobec nasilających się w ostatnich dwóch latach postaw ksenofobicznych, islamofobicznych i
antyuchodźczych podstawowym narzędziem walki pozostaje edukacja. Powszechnie wiadomym jest, że
dzieci funkcjonujące w określonym środowisku zdobywają wiedzę o świecie i innych ludziach w dużej
mierze w oparciu o bezpośredni kontakt. Już w latach 30. dowiedziono, że dzieci posiadające kolegów z
odmiennych grup rasowych wykazują wyższy poziom tolerancji społecznej. Homogeniczność
społeczeństwa polskiego sprawia, że dzieci bardzo rzadko mają bezpośredni kontakt z osobami
pochodzącymi z innych kręgów cywilizacyjno – kulturowych, innych państw czy też osobami wyznającymi
inną niż katolicyzm religię. Jednocześnie Polska przez ostatnie dwie dekady przechodzi daleko idącą
ewolucję. Z kraju niegdyś typowo emigracyjnego przekształcamy się w kraj o charakterze emigracyjno –
imigracyjnym. Stawia to przed nami nowe wyzwania, także w sferze edukacyjnej.
Spotkania z cudzoziemcami w ramach przeprowadzanych warsztatów mają na celu oswojenie dzieci
z „innością” cudzoziemców i budowanie tym samym otwartych i tolerancyjnych postaw u dzieci. Projekt
skierowany jest do klas uczniów 1-3 oraz 4-7. Możliwość bezpośredniego kontaktu z cudzoziemcami może
przyczynić się do wzmocnienia otwartości dzieci wobec innych grup narodowościowych, a tym samym do
ograniczenia (choć w pewnym zakresie) stereotypów i uprzedzeń wobec cudzoziemców.

