
 

 

OFERTA ZAJĘĆ EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ DLA KLAS I-III SP 

„KALEJDOSKOP KULTUROWY”   

Pałac Młodzieży im. J. Tuwima, rok szkolny 2019/20 

 
Warsztaty, w ramach zajęć z edukacji międzykulturowej adresowane są do uczniów klas I-III szkoły 

podstawowej.  

I. TEMATYKA ZAJĘĆ 

Cykl składa się z 3 bloków tematycznych. Bloki tematyczne są dostosowane pod względem 

merytorycznym do poziomu wiedzy uczniów na danym etapie kształcenia. Warsztaty są prowadzone 

przez nauczycielkę pochodzenia ukraińskiego posługującą się biegle językiem polskim. 

 „Wieża Babel” 

Promowanie praw człowieka, tolerancja, poszanowanie odrębności i inności, rozbudzanie współczucia, 

rozumienie unikalności poprzez odnajdywanie cech wspólnych, rozwijanie umiejętności pracy w grupie  

i współdziałania. 

„Burzymy mury!” 

Przybliżenie pojęć związanych z tolerancją, kształtowanie wzajemnego szacunku i życzliwego 

zachowania podczas relacji z przedstawicielami różnych kultur, rozwijanie umiejętności pracy w grupie. 

„Wszyscy jesteśmy z jednego ciasta”  

Poznawanie innych kultur, motywów przyjazdów cudzoziemców do Polski, ogólne omówienie 

najważniejszych problemów obcokrajowców w Polsce, rozwój krytycznego, niezależnego myślenia  

z uwzględnieniem uniwersalnych wartości moralnych, rozwijanie umiejętności pracy w grupie. 

II. UWAGI ORGANIZACYJNE  

1. Każde spotkanie trwa ok. 3-5 godzin lekcyjnych. Liczba godzin do ustalenia z zamawiającym 

zajęcia. 

2. Zajęcia odbywają się w Pałacu Młodzieży przy al. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 86 w Łodzi w sali 

115 lub 116.  

3. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne. Materiały niezbędne do realizacji zajęć należy 

zabezpieczyć we własnym zakresie (według listy dostępnej u prowadzących). Można również 

skorzystać z zasobów pracowni wpłacając dobrowolną składkę na Fundusz Rady Rodziców,  

z którego kupowany jest potrzebny sprzęt i materiały.  

4. Uczniowie mają obowiązek posiadać obuwie na zmianę. 

5. W celu zamówienia zajęć należy przesłać na adres palacmlodziezy@toya.net.pl lub dostarczyć  

do sekretariatu Pałacu Młodzieży przed umówionym terminem zajęć: 

a. Kartę zamówienia zajęć dla grupy szkolnej 

b. Listę uczestników zajęć. 



 

6. Druki karty zgłoszenia i listy obecności oraz regulamin zajęć dostępne są na stronie 

www.palacmlodziezy.lodz.pl w zakładce „Zajęcia edukacyjne dla szkół”.  

7. Zajęcia odbędą się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i listy materiałów (potrzebnych na ich 

realizację) z prowadzącym zajęcia.  

8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (042) 686 34 45 lub pod mailowo: 

o.yeromina@palacmlodziezy.lodz.pl. 
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