
 

 

 

 

Sprawozdanie z działalności za rok 2011 

Fundacja Edukacji Międzykulturowej 

ul. Zwycięzców 59 m. 9 

03-937 Warszawa 

Biuro Fundacji mieści się w MłodzieŜowym Domu Kultury ul. Łazienkowska 7 p. 102  

Data wpisu do rejestru 24.01.2006 

KRS 0000249647 

Zarząd Fundacji: 

Agnieszka Dziarmaga-Czajkowska – przewodnicząca Zarządu 

Dorota Górska – członek Zarządu 

Patrycja Prześlakiewicz-Rohozińska – członek Zarządu 

Celem Fundacji jest  

• upowszechnianie wiedzy o dorobku kulturowym i społecznym grup etnicznych i 
narodowościowych, mieszkających w Polsce i poza jej granicami, słuŜące budowaniu 
postaw otwartości i dialogu między społeczeństwami 
• rozwijanie współpracy oraz kontaktów między społeczeństwami, opartych na 
wzajemnym szacunku i tolerancji. 
 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

• Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą 
• Działalność informacyjną; w tym gromadzenie i udostępnianie informacji o 
grupach etnicznych i narodowościowych, w szczególności o mniejszościach, imigrantach i 
uchodźcach, oraz prowadzenie kampanii społeczno-informacyjnych 
• Współpracę z instytucjami krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się 
problematyką edukacji międzykulturowej 
  

Fundacja Edukacji Międzykulturowej nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 



 

 

 

 

Projekt „Międzykulturowy wolontariat - wzmocnienie zespołu wolontariuszy 
FEM”.  

Projekt obejmował cykl szkoleń oraz zajęcia dla dzieci.  

Szkolenia z zakresu pracy z małymi dziećmi. 

Zorganizowane zostało szkolenie (2 sesje po 16 godzin) prowadzone przez trenerów Fundacji 
Rozwoju Dzieci im. J. A. Komenskiego p. M. Rościszewską-Woźniak i Dominika …. 
Zgodnie z opisem w projekcie w programie szkolenia znalazły się  informacje pozwalające 
poznać i zrozumieć mechanizmy kształtujące kontakty dziecka zarówno z rówieśnikami jak i z 
dorosłymi; metody pracy pobudzające potencjał twórczy dzieci oraz rozwijające wyobraźnię 
dziecka wykorzystując róŜnorodne technik. Wiele miejsca poświęcono metodom radzenia sobie w 
sytuacjach trudnych w pracy z grupą (np. konfliktom między dziećmi, czy brakiem 
zainteresowania). Szkolenie prowadzono metodami aktywnymi, znalazły się w nim elementy 
prezentacji, warsztatów, dramy oraz dyskusja.  
 
Szkolenia NT wiedzy o krajach Afryki i Azji  
Zorganizowane zostały 2 szkolenia poświęcone kulturze i społeczeństwom krajów afrykańskich  i 
azjatyckich. Znalazły się w nich komponenty słuŜące dostarczeniu rzetelnej wiedzy. Szkolenie 
prowadzili specjaliści, wykładowcy i współpracownicy Uniwersytetu Warszawskiego, pracownicy 
Muzeum Azji i Pacyfiku i Muzeum Etnograficznego. Podczas kaŜdego ze szkoleń znalazł się 
takŜe komponent pracy z materiałami nt Azji i Afryki opracowanymi przez FEM. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali pakiety edukacyjne „Azja dla najmłodszych” i „Afryka dla najmłodszych” 
oraz materiały szkoleniowe.  
 
Szkolenie nt edukacji międzykulturowej – odbyło się  10 godzinne szkolenie obejmujące 
następujące elementy: organizacja szkolenia dla osób dorosłych; nauczanie dorosłych; 
wykorzystanie róŜnych metod pracy oraz realizacja podstawy programowej w oparciu o materiały 
z zakresu edukacji międzykulturowej (przede wszystkim pakietów „Aza dla najmłodszych” i 
„Afryka dla najmłodszych” opracowanych przez Fundację Edukacji Międzykulturowej). 
Uczestnicy szkolenia mieli teŜ moŜliwość skorzystania indywidualnych konsultacji. 

Opracowanie własnych scenariuszy zajęć – kaŜdy z wolontariuszy uczestniczących w 
projekcie opracował własny konspekt zajęć. Wszystkim uczestnikom zapewniliśmy konsultacje 
niezbędne w dopracowaniu metod i pomysłów wykorzystanych w przygotowaniu konspektów. 
Scenariusze stały się kanwą zajęć dla przedszkolaków w cyklu „PodróŜ do Afryki i Azji”. 

ZAJĘCIA DLA warszawskich PRZEDSZKOLAKÓW zorganizowany został cykl zajęć dla 
dzieci w wieku przedszkolnym. Uczestniczyły w nim przedszkolaki z placówek z następujących 
dzielnic: Pragi Płd. i Płn, Wola, Śródmieście i Ochota. Informacja o zajęciach została przekazana 
do wydziałów oświaty w poszczególnych dzielnicach oraz umieszczona na stronie www. Zajęcia 
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem przedszkoli. Cykl zajęć pod tytułem „PodróŜ do Afryki 
i Azji” obejmował następujące warsztaty: 

•  Kto mieszka w Afryce?   
• Masajowie – wielcy wojownicy  
• PodróŜ po Wietnamie  
• Niepowtarzalne zwierzęta Chin  



 

 

 

 

• O domach w Polsce i Afryce   
• Na arabskim targu  
• Smok i tygrys, czyli Chiński Nowy Rok  
• Kto mieszka w Afryce?  
• Wyprawa do Azji  
• Jedwabny szlak  
• Japońskie święta  
• Afrykańskie maski  

Wolontariusze w swoich scenariuszach wykorzystali róŜnorodne formy pracy z dziećmi, w tym 
działania plastyczne, muzyczne, gry i zabawy. Współprowadzącymi byli szkoleniowcy i osoby 
doświadczone w pracy z tą grupą wiekową. Po zajęciach wolontariusze otrzymali informacje 
zwrotną dot prowadzenia zajęć, wskazówki nt mocnych i słabych stron oraz sugestie dot zmian. 

 

W ramach działalności odpłatnej FEM zrealizowała: 

Szkolenie dla nauczycieli przedszkolnych Przedszkola nr 37 w Częstochowie 

Szkolenie dla nauczycieli przedszkolnych Przedszkola nr 167 w Warszawie 

Oba szkolenia dot pracy z zakresu edukacji międzykulturowej z najmłodszymi dziećmi. Do 
realizacji szkoleń wykorzystano materiały „Afryka dla najmłodszych” i „Azja dla najmłodszych”.  
 
 

Przedstawiciele FEM uczestniczyli w: 

• Pracach grupy roboczej ds. edukacji globalnej/rozwojowej przy Grupie Zagranica 

• Pracach grup roboczych opracowujących zasady programu Wieloletniego MSZ RP 

• Pracach grup roboczych w programie „Warszawa róŜnorodna” realizowanych przez 
zespół doradców Prezydenta m. ST. Warszawy 


