Warsztat Zauważ, zaakceptuj, zaprzyjaźnij się... czyli od tolerancji do integracji warsztaty dla uczennic i uczniów edukacji wczesnoszkolnej
XXI wiek stawia przed nami kolejne wyzwania, w tym także związane z edukacją
najmłodszych. Żyjemy w wielokulturowym świecie, a wraz z rozwojem cywilizacyjnym
mamy do czynienia nie tylko z pozytywnym oddźwiękiem tego zjawiska. Coraz więcej
wokół nas problemów społecznych, chorób cywilizacyjnych, ludzi z niepełnosprawnościami,
innych ras, orientacji seksualnej i różnorodnych wyznań religijnych. Dlatego tak ważne jest
już od najmłodszych lat uczyć społeczeństwo o tym, że wszelkie różnorodności to wartości,
które należy szanować, a nie stereotypować. Wśród kompetencji, jakimi powinien się
legitymować uczeń i uczennica współczesnej szkoły, istotne stają się te związane z
wychowaniem aksjologicznym – akceptacja różnic, szacunek dla godności człowieka i
umiejętność współdziałania.
Proponowany warsztat, który jest skierowany do młodszych przedstawicieli i
przedstawicielek naszego społeczeństwa, ma za zadanie poszerzyć wiedzę na temat
otaczającej ich różnorodności. Dzięki uczestnictwie w zajęciach mali obywatele i obywatelki
będą mogli poszerzyć wiedzę na temat życia osób z niepełnosprawnościami oraz poznać ich
trudności życia codziennego; zmienić sposób postrzegania osób o odmiennych poglądach;
rozbudzić empatię, która ma na celu integrację z osobami niepełnosprawnymi,
przedstawicielami innych ras, wyznań i orientacji seksualnej; poszerzyć świadomość na temat
problemów społecznych i uzależnień; pokazać wzorcowe zachowania wobec odmiennościprzedstawienie osób z niepełnosprawnościami, innych ras, wyznań, orientacji i narodowości,
jako osób (kolegów, koleżanek, przyjaciół, przyjaciółek, sąsiadów, sąsiadek) które wnoszą w
nasze życie dodatkowe wartości; wykształcenie postaw akceptacji społecznej; nauka
tolerancji i wczesna profilaktyka niewłaściwych zachowań wobec różnorodności.
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uczniami niepełnosprawnymi: intelektualnie, słabowidzącymi, słabosłyszącymi, ze spektrum
autyzmu, niepełnosprawnymi ruchowo oraz przewlekle chorymi. W kręgu zainteresowań
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