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Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych Mikuszewo oraz ?ląska Strefa
Gender zapraszają do udziału w warsztatach antydyskryminacyjnych
realizowanych w ramach projektu "Galeria Tolerancji " Edukacja dla
różnorodności", które odbędą się w październiku i listopadzie br. w
województwie śląskim.
Warsztaty adresowane są do nauczycieli/ek, edukatorów/ek pracujących z
młodzieżą oraz osób zainteresowanych włączeniem się w działania
związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji i promowaniem różnorodności
i tolerancji.
Warsztaty trwają 2 dni (14 godzin szkoleniowych) i poprowadzone
zostaną przez wyspecjalizowane trenerki z dużym doświadczeniem w
prowadzeniu zajęć antydyskryminacyjnych. Uzupełnieniem warsztatu jest
publikacja, którą otrzymają wszystkie osoby uczestniczące w zajęciach.
Terminy warsztatów w województwie śląskim (do wyboru):
Gliwice 25-26 października br.
Katowice 15-16 listopada br.
Prowadzenie:
Małgorzata Jonczy-Adamska - psycholożka, pedagożka, trenerka
umiejętności społecznych, od kilku lat prowadzi warsztaty genderowe i
antydyskryminacyjne; założycielka ?ląskiej Strefy Gender, współautorka
podręcznika "Równa Szkoła " edukacja wolna od dyskryminacji. Poradnik
dla nauczycielek i nauczycieli."
Ewa Stoecker - psycholożka, trenerka edukacji antydyskryminacyjnej i
międzykulturowej, uczestniczka Akademii Trenerek i Trenerów
Różnorodności realizowanej w ramach projektu "Galeria Tolerancji",
członkini Stowarzyszenia Ekspedycja w Głąb Kultury.
Liczba miejsc ograniczona. Warsztaty są bezpłatne, Stowarzyszenie
zapewnia materiały szkoleniowe oraz wyżywienie. Nie zwracamy kosztów
podróży ani noclegu.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o wypełnienie
ankiety zgłoszeniowej, zawierającej możliwość wskazania tematów,
którymi są szczególnie zainteresowane, dzięki czemu program
poszczególnych warsztatów lepiej odpowie na potrzeby osób
uczestniczących.
Terminy zgłoszeń: Gliwice - 15 października br., Katowice - 5
listopada br. Osoby zaproszone do udziału w szkoleniu zostaną
poinformowane o tym drogą mejlową w terminie 7 dni przed planowanym
szkoleniem.
Więcej informacji na stronie www.galeriatolerancji.org.pl. W przypadku
pytań zapraszamy do kontaktu: Małgorzata Jonczy-Adamska 0 501 522 934,
Ewa Stoecker 0 501 123 575, e-mail: mikuszewo.trening@gmail.com.
Organizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych Mikuszewo.
Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich.
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