
            
 

Zaproszenie do udziału w konferencji 

„Nauczyciele na rzecz wysokiej jakości edukacji uczennic i uczniów  

z doświadczeniem migracji” 

  

Szanowni Państwo,  

 

w imieniu Związku Nauczycielstwa Polskiego i Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej 

mamy przyjemność zaprosić do udziału w konferencji podsumowującej działania w projekcie 

„Nauczyciele na rzecz wysokiej jakości edukacji uczennic i uczniów z doświadczeniem 

migracji”, która odbędzie się w Warszawie w dniach 18-19 grudnia 2017 r., w siedzibie 

Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego, przy Wybrzeżu Kościuszkowskim 35, w 

auli na III piętrze. Szczegóły związane z rozpoczęciem i zakończeniem konferencji znajdują się 

w programie dołączonym do zaproszenia (poniżej). 

 

Celem konferencji jest m.in.:  

 przedstawienie koncepcji udoskonalenia procedur związanych z przeprowadzaniem przez 

poradnie psychologiczno-pedagogiczne diagnozy uczennic i uczniów z doświadczeniem 

migracji; 

 zaprezentowanie propozycji działań służących przygotowaniu szkół do przyjęcia uczennic 

i uczniów z doświadczeniem migracyjnym, ich integracji w środowisku szkolnym oraz do 

współpracy z ich rodzinami; 

 zapoznanie z rolą asystentów międzykulturowych oraz prawnymi uwarunkowaniami ich 

zatrudniania w szkołach; 

 wymiana doświadczeń między przedstawicielami szkół i poradni z Gdańska i Warszawy; 

 omówienie najnowszych zmian w przepisach prawnych oraz pierwszych rezultatów ich 

implementacji. 

Propozycje te zostały wypracowane przez ekspertów z organizacji pozarządowych oraz 

nauczycieli i pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z Warszawy i Gdańska.  

Organizatorzy konferencji pokrywają koszty udziału w konferencji, koszty wyżywienia oraz –

dla osób spoza Warszawy – koszty noclegów w pokojach jednoosobowych w hotelu Logos, 

przy Wybrzeżu Kościuszkowskim 31/33. 

 

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie zgłoszeń – wypełnionych formularzy do 14 grudnia 

2017 r. dostępnych pod adresem: https://goo.gl/forms/IZyNhvJTP5wJn2M43 

 

Łączymy pozdrowienia, 

 

    Organizatorzy 

 

https://goo.gl/forms/IZyNhvJTP5wJn2M43


            
 

Nauczyciele na rzecz wysokiej jakości edukacji uczennic i uczniów  

z doświadczeniem migracji  

Warszawa, 18 grudnia 2017r.  

Program konferencji 

Poniedziałek, 18 grudnia 2017 

09.00- 

09.30 
Rejestracja Uczestniczek i Uczestników konferencji 

09.30-

10.00 

 Powitanie Uczestniczek i Uczestników przez gospodarza obiektu  

Sławomira Broniarza, prezesa ZNP 

 „Nauczyciele na rzecz zapewniania wysokiej jakości edukacji uczennicom  

i uczniom z doświadczeniem migracji” – informacja o międzynarodowym 

projekcie realizowanym przy wsparciu ekspertów z Warszawy i Gdańska – 

Dorota Obidniak, ZG ZNP, i Agnieszka Kozakoszczak, Fundacja na rzecz 

Różnorodności Społecznej 

10.00-

11.00 

 „Rola samorządów w kształtowaniu lokalnej polityki na rzecz włączania 

uczennic i uczniów oraz ich rodzin w życie lokalnych społeczności” – 

doświadczenia Warszawy i Gdańska – panel dyskusyjny z udziałem Mirosława 

Sielatyckiego, zastępcy dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy  

i Piotra Olecha, zastępcy dyrektora ds. integracji społecznej w Wydziale 

Rozwoju Społecznego Miasta Gdańska (tbc) 

 Odpowiedzi na pytania 

11.00-

11.30 

 Pierwsze doświadczenia klas przygotowawczych – prezentacja i dyskusja  

11.30-

12.00 
Przerwa na kawę 

12.00-

13.00 

 „Co wiemy, a czego nie wiemy o procesie integracji” – dr Dorota Jaworska, 

Uniwersytet Gdański  

13.00- 

14.00 

Lunch w restauracji Kuchnia Warszawska pod hasłem „Zapraszamy do degustacji 

kuchni innych narodów” 

14.00-

15.30 

 „Szuflada” – wcale nie takie tajemnicze narzędzie do planowania działań 

szkoły przyjmującej uczennice i uczniów z doświadczeniem migracji – zajęcia 

warsztatowe w grupach  

 „Przewodnik” – jak odnaleźć się we własnej szkole – Jarosław Kordziński, 

Centrum Komunikacji i Mediacji AKADEMIA DIALOGU 

15.30-

16.00 
Przerwa na kawę 

16.00-  Omówienie wyników pracy w grupach 



            
17.00  Podsumowanie pierwszego dnia konferencji – niespodzianka  

17.00-

18.00 
Kolacja w restauracji Kuchnia Warszawska hotelu Logos 

 

Wtorek, 19 grudnia 2017 

09.00-

09.30 

 „Nowe w poradniach psychologiczno-pedagogicznych” – diagnoza 

funkcjonalna, rozpoznawanie problemów dziecka ze stresem 

posttraumatycznym – Ewa Maksymowska – Poradnia Pedagogiczno-

Psychologiczna w Warszawie, Radosław Piotrowicz (tbc)  

09.30-

10.30 

 „Rola asystenta międzykulturowego, prawne zasady zatrudniania asystentów” 

– Agnieszka Kozakoszczak, Lyudmila Naidenova   

 Organizacje pozarządowe w szkole 

10.30-

11.00 
Przerwa na kawę 

11.00-

12.00 

 Rodzice uczennic i uczniów cudzoziemskich w szkołach - Bogumiła Chisi – 

zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej nr 258  

im. gen. Jakuba Jasińskiego 

 Budowanie koalicji  

 

12.00-

13.00 

 Nasze zasoby, jak z nich korzystać w przyszłości – Agnieszka Kluszczyńska, 

training4people i Nina Markiewicz-Sobieraj, dyrektorka Szkoły Podstawowej 

nr 16  im. Władysława Broniewskiego w Gdańsku 

13.00-

13.30 

 Podsumowanie konferencji  

13.30- 

14.30 
Lunch w restauracji Kuchnia Warszawska 

 


