Wspólny projekt polskiej sieci
Tworzenie materiałów edukacyjnych nt. dialogu i tolerancji
Spotkanie w Rzeszowie, 19-21 stycznia 2011
W okresie od października 2010 r. do czerwca 2011 r. polska sieć Fundacji im. A. Lindh
pracuje nad kolejnym tzw. wspólnym projektem sieci, którego celem jest z jednej strony
aktywizacja i integracja członków sieci we wspólnym działaniu, a z drugiej zmierzenie się z
tematem róŜnorodności w Polsce i świecie oraz przyczynić się do realizacji celów Fundacji
Anny Lindh, m.in. walki z dyskryminacją i nietolerancją.
Rezultatem projektu będzie zestaw multimedialnych materiałów edukacyjnych wspierających
opiekunów, nauczycieli, trenerów w uczeniu i promocji wielokulturowości, tolerancji i dialogu.
Jego autorami i adresatami mają być członkowie sieci Fundacji im. Anny Lindh.
Przygotowanie materiałów edukacyjnych opiera się na doświadczeniu i wiedzy członków
polskiej sieci. W pierwszym etapie prac zostały wyodrębnione grupy robocze, z których
kaŜda podjęła jeden z następujących obszarów tematycznych: 1) róŜnorodność etniczna i
narodowa, 2) róŜnorodność religijna, 3) róŜnorodność społeczna. Pracami koordynacyjnymi
zajęła się Fundacja dla Odmiany, Instytut Badań nad Cywilizacjami WSIZ w Rzeszowie,
Ośrodek Pogranicze i MCK.
Pierwsze spotkanie członków sieci pracujących nad materiałami odbyło się w Krakowie w
trakcie dorocznego spotkania polskiej sieci Fundacji im. A. Lindh (27 października 2010).
Celem warsztatów było zebranie wskazówek, jakie uczestnicy daliby początkującym
edukatorom pracującym w obszarze róŜnorodności etnicznej/religijnej/społecznej.

Drugie spotkanie zostało zorganizowane przez Instytut Badań nad Cywilizacjami WSIZ w
Rzeszowie, jednego z koordynatorów projektu. Do udziału zaproszeni zostali członkowie
sieci chcący podzielić się swoim doświadczeniem w pracy na rzecz wielokulturowości. Do
Rzeszowa przyjechali przedstawiciele Together Polska, Homo Faber, Panoramy Kultur,
Instytut Slawistyki UJ, Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Cerkiewnej, Domu Bretanii, Willi
Polonia, Bramy Grodzkiej, ZSP we Wrocławiu. Oprócz prezentacji dotychczasowych
wyników prac nad materiałami edukacyjnymi oraz wizyty studyjnej w Jarosławiu i LeŜajsku,
spotkanie miało na celu stworzenie audiowizualnego komponentu materiałów. Podczas
spotkania nagrano wywiady telewizyjne i radiowe z uczestnikami, w których opowiedzieli o
swojej pracy, wyzwaniach, sukcesach i problemach, jak równieŜ metodologii działań.
Stworzone wywiady zostaną umieszczone w naszej publikacji.
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