Konferencja online
„Doradztwo zawodowe na rzecz uczniów
z doświadczeniem migracyjnym”
25 listopada 2021

Organizator:
Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego

PROGRAM
9.30 – 10.00 Zapraszamy do logowania
10.00 – 10.10 Powitanie uczestników - Beata Grzelak
Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES
10.10 – 10.40 Kompetencje międzykulturowe jako kompetencje
przyszłości - Zuzanna Rejmer, Polskie Forum Migracyjne
10.40 – 11.10 Praca Asystentki kulturowej - Larysa Vychivska, Polskie
Forum Migracyjne
11.10 – 11.40 „Między nami sąsiadami” – o pomysłach na integrację
międzykulturową w Szkole Podstawowej - Anna Frindt –Bajson, Olena
Novoselska , Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 - Szkoła Podstawow
nr 316 w Warszawie
11.40 – 12.30 Samopoczucie i plany edukacyjno-zawodowe uczniów
cudzoziemskich w XLV Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda
Traugutta w Warszawie - Aleksandra Machura, Monika Maślana
XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Warszawie
12.30 –12.50 Perspektywa ucznia z doświadczeniem migracyjnym
w wyborach edukacyjno-zawodowych
12.50- 13.00 Podsumowanie konferencji

Prelegenci
Zuzanna Rejmer - psycholożka międzykulturowa, doradczyni
zawodowa, psychoterapeutka w trakcie certyfikacji, trenerka w zakresie
umiejętności społecznych i kompetencji międzykulturowych. Od 2004r.
pracuje z osobami odmiennymi kulturowo w tym młodymi imigrantami
i uchodźcami, od 2008r. związana z Fundacją Polskie Forum
Migracyjne. Na co dzień prowadzi szkolenia i konsultacje oraz realizuje
projekty wspierające integrację uczniów cudzoziemskich w polskich
szkołach. Wspiera rodziny wielojęzyczne w korzystaniu z potencjału
rodzimych języków. Prowadzi warsztaty i konsultacje indywidualne dla
rodziców, dzieci i osób dorosłych. Wpiera Polaków mieszkający za
granicą w radzeniu sobie z wyzwaniami życia między kulturami,
językami. Szkoli osoby pracujące z cudzoziemcami (m. in. doradców
zawodowych, nauczycieli, psychologów). Superwizuje pracę asystentów
międzykulturowych pracujących w szkołach. Autorka i współautorka
publikacji służących rozwojowi kompetencji międzykulturowych
pracowników oświaty m.in. poradnika „Inny w polskiej szkole. Poradnik
dla nauczycieli pracujących z uczniami cudzoziemskimi”, czy poradnika
„Podejście wielokulturowe w doradztwie zawodowym.”

Larysa Vychivska - pedagożka i nauczycielka w 20-letnim
stażem pracy w szkole w Kijowe (klasy 1-4). W Warszawie
mieszka od 6 lat. Obecnie – we współpracy z Fundacją
Polskie Forum Migracyjne, pracuje w warszawskich szkołach
jako asystentka międzykulturowa. Jest współzałożycielką
ukraińskiej szkoły „Materynka” . Od 2015 r. zarządza tą
szkołą i uczy dzieci oraz młodzież pochodzącą z Ukrainy.
Prywatnie miłośniczka zabytków
i historii Warszawy

Anna Frindt-Bajson – pedagog i animator społeczno-kulturalny,
praktyk
szkolny
i
wykładowca
akademicki,
doktor
nauk
humanistycznych w zakresie pedagogiki, popularyzatorka problematyki
animacji międzykulturowej w środowisku szkolnym, inicjatorka
powołania i włączenia przedmiotu Animacja międzykulturowa do
kształcenia studentów animacji na Wydziale Pedagogicznym UW, od 25
lat łączy teorię i praktykę pedagogiczną, pracując zarówno z dziećmi,
młodzieżą w szkole, jak również ze studentami, także dorosłymi, na
poziomie uczelni; ceni sobie współpracę w triadzie szkoła-organizacje
pozarządowe-uczelnia; prywatnie mama i miłośniczka wszystkiego, co
zdrowe. Publikacje w tematyce migracyjnej: Frindt-Bajson Anna (red.)
Transanima. Między edukacją a animacją międzykulturową, Zakład
Poligraficzny UW, Warszawa 2012; Anna Wiłkomirska, Anna FrindtBajson, The attitude of Poles towards others, „Pedagogical Culture”,
2016/1

Aleksandra
Machura
psycholog
XLV
Liceum
Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Warszawie,
absolwentka psychologii klinicznej i pedagogiki opiekuńczoresocjalizacyjnej, studiów podyplomowych w zakresie
doradztwa zawodowego, terapii pedagogicznej oraz edukacji
i potrzeb rewalidacyjnych osób z niepełnosprawnością
intelektualną, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny,
pracuje z młodzieżą i dorosłymi.
www.aleksandramachura.pl

Monika Maślana - pedagog XLV LO im. Romualda
Traugutta w Warszawie, nauczyciel dyplomowany,
absolwentka
wydziału
pedagogiki
Uniwersytetu
Warszawskiego,
oraz
pedagogiki
wychowawczoopiekuńczej. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie
terapii pedagogicznej. Uzyskała kompetencje Trenera
Grupowego Treningu Zastępowania Agresji ART. Ukończyła
kurs mediacji rówieśniczych.

