
 

WARSZTAT ANTYDYSKRYMINACYJNY 

07.11.2016 (poniedziałek) 

sala szkoleniowa Fundacji Feminoteka, ul. Mokotowska 29a 

 Cele 

 Zwiększenie wiedzy i świadomości na temat tego, jak kształtują się relacje 
międzygrupowe w społeczeństwie w kontekście dyskryminacji; 

 Uwspólnianie wiedzy na temat przesłanek i mechanizmu dyskryminacji – kto, kiedy, 
z jakiego powodu jest / może być dyskryminowany; 

 Poznanie przejawów dyskryminacji w różnych obszarach życia  
 Zwiększenie wiedzy na temat sposobów reagowania i metod interwencji. 

 

Ramowy program 

09:00 – 10:30 Moduł I: Kategoryzowanie i konsekwencje  

Tożsamość społeczna – podstawy kształtowania się grup społecznych. 

Tożsamość a przesłanki dyskryminacji.  

10:30 – 10:45 Przerwa  

10:45 – 12:15 Moduł II: Dynamika międzygrupowa w kontekście dyskryminacji 

Relacje władzy w społeczeństwie: mniejszość – większość. 

Jak działają stereotypy, uprzedzenia, etykietowanie?  

12:15 – 12:30 Przerwa  

12:30 – 14:00 Moduł III:  Reagowanie na różne przejawy dyskryminacji. 

Poziomy i rodzaje dyskryminacji. 

Ścieżki interwencji – możliwe sposoby reagowania na dyskryminację.  

 

Metody 

Warsztat z wykorzystaniem aktywnych metod uczenia i w oparciu o zasady uczenia się 

dorosłych. Zaproponujemy takie metody jak: 

 ćwiczenia grupowe i indywidualne, 
 odgrywanie ról i symulacje, 
 dyskusje, 
 studia przypadków, 
 każde aktywne ćwiczenie będzie podsumowane przy wykorzystaniu mini-wykładów 

i prezentacji. 



 

Prowadzące 

 
Dominika Cieślikowska – psycholożka/ trenerka umiejętności międzykulturowych 

i antydyskryminacyjnych. Od roku 2003 przeprowadziła ponad 5000 godzin szkoleniowych 

dla klientów w sektorze administracji państwowej, biznesu, organizacji pozarządowych 

i środowiska akademickiego. Szkoli trenerów i trenerki przygotowujące się do pracy 

w obszarze antydyskryminacji i wielokulturowości. Uczestniczy i współorganizuje krajowe 

i międzynarodowe przedsięwzięcia (szkolenia, projekty badawcze, konferencje, publikacje) 

promujące politykę równościową, antydyskryminacyjną i zarządzanie różnorodnością. 

Współautorka i redaktorka merytoryczna wielu publikacji i artykułów z tej tematyki. 

Współzałożycielka i członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej.  

 

Anna Kawalska – psycholożka międzykulturowa, trenerka kompetencji międzykulturowych, 

antydyskryminacyjnych i  umiejętności społecznych. Od kilkunasty lat tworzy programy 

i prowadzi warsztaty i szkolenia z tematyki wielokulturowej, antydyskryminacyjnej, 

migracyjnej i uchodźczej dla różnorodnych grup: pracowników administracji państwowej, 

funkcjonariuszy straży granicznej, policji, pracowników i wolontariuszy NGO, młodzieży oraz 

dzieci. Od 2006 r. w Fundacji Ocalenie prowadzi zajęcia, warsztaty adaptacyjne i tematyczne 

(komunikacja, antystres, przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci i przemocy rówieśniczej) 

dla cudzoziemców mieszkających w Polsce, w tym uchodźców oraz osób ubiegającymi się 

o ochronę międzynarodową. Współtwórczyni programu Akademii Edukatorów 

Międzykulturowych, współautorka podręcznika dla trenerów „Warsztaty kompetencji 

międzykulturowych”. 

 

Warsztaty antydyskryminacyjne są częścią projektu „Edukacja Antydyskryminacyjna w NGO”. 

 

 

 

 

 


