Oferta warsztatowa w ramach działalności odpłatnej na rzecz celów statutowych,
zgodnie z §6 Statutu Fundacji RE:AKCJA z dnia 6 sierpnia 2014 r.

Oferta warsztatów antydyskryminacyjnych
dla uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych:
Forma: warsztaty prowadzone metodami aktywnymi, w trybie:
•

45-minutowych zajęć, realizowanych w ramach „lekcji wychowawczych”

•

90-minutowych zajęć

Zalecana liczba uczestników i uczestniczek: 15 osób
Opis: Warsztaty antydyskryminacyjne mają na celu uwrażliwienie młodych ludzi na zjawisko
dyskryminacji (ze względu na płeć, niepełnosprawność, wyznanie itp.) i wykształcenie
postawy dialogu wobec innych. Warsztaty pozwalają na przyjrzenie się własnym poglądom
i emocjom towarzyszącym tym zagadnieniom. Wszyscy uczestnicy będą mieli szansę
określić swoje stanowisko wobec wykluczania i dyskryminacji.
Praca trenerki polega na stworzeniu sytuacji edukacyjnej, pogłębieniu wiedzy uczestników
i uczestniczek na temat.

Zagadnienia warsztatów prowadzonych w trybie 45 lub 90-minutowym:
1.

Wykluczanie – kto może dołączyć do grupy.

2. Bagaż stereotypów – wyobrażanie na temat nieznanego.
3. O różnorodności.
4. Wzajemne oddziaływanie na siebie w grupie, w społeczności, w świecie – nie jestem
sam/sama.
5. O grupach, z którymi się identyfikujemy – czyli o ważnych dla nas wartościach.

Atuty warsztatów antydyskryminacynych:
–

trenerka będzie bazowała na doświadczeniu uczestników i uczestniczek,
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–

metody aktywne angażujące całą grupę,

–

spójne wprowadzenie do tematu,

–

5 minut teorii, aktywne doświadczanie i rozwijanie refleksji,

–

możliwość odbycia pełnego cyklu warsztatów przez daną grupę,

–

możliwość rozwijania współpracy w zakresie budowania zespołu liderów i liderek
młodzieżowych.

Cena dla szkół ponadgimnazjalnych:
•

45-minutowe zajęcia: 70 zł netto

•

90-minutowe zajęcia: 100 zł netto

Notka biograficzna o trenerce warsztatów antydyskryminacyjnych:
mgr Paulina Dróżdzel

(ur. 1985 r.) - absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;

koordynatorka projektu edukacyjnego w ramach POKL w Urzędzie Miasta Rybnika; od 2010
r. współpracuje z placówkami oświatowymi w zakresie realizacji projektów EFS: dla liceów
ogólnokształcących i profilowanych (2010-2012), dla techników i szkół zawodowych (20122013), dla przedszkoli (2013-2015); moderatorka spotkań literackich; organizatorka
konkursów ekologicznych; prowadziła mapowanie społecznościowe dla społeczności
dzielnicy Maroko-Nowiny w Rybniku w ramach projektu ECO21; certyfikowana trenerka –
uzyskała Poziom 5 EQF – Starszego trenera w ramach szkoły trenerów, prowadzonej przez
Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM w Katowicach; prywatnie – mieszkanka
Rybnika i miłośniczka literatury.
Zapraszam do współpracy

Kontakt:
tel. 782 206 039
e-mail: paulina@fundacjareakcja.pl

