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KONFERENCJA 

Dzieci i młodzież wietnamska w polskim systemie edukacji

Informacje:

Konferencja odbędzie się w ramach panelu edukacyjnego, organizowanego jako część 2. Festiwalu 
Kino w Pięciu Smakach. Organizatorem konferencji jest Fundacja Sztuki Arteria. Konferencja adresowana jest 
to  nauczycieli,  edukatorów i  trenerów,  którzy  w swojej  pracy  spotykają  się  z  dziećmi  wietnamskimi  oraz 
zainteresowani są tematyką edukacji międzykulturowej.

Konferencja odbędzie się w poniedziałek 6 października w godzinach 15.00-19.00 (z przerwami) w 
Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, ul. Hoża 88.

Cele konferencji:

− Przekazanie wiedzy na temat społeczności wietnamskiej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji 
i potrzeb dzieci wietnamskich w polskiej szkole.

− Zainicjowanie  dyskusji  na  temat  edukacji  międzykulturowej  w  polskiej  szkole,  w  oparciu  o  potrzeby 
nauczycieli oraz osób związanych z oświatą i edukacją nieformalną.

− Zaprezentowanie programu warsztatów organizowanych w ramach 2. Festiwalu Kino w Pięciu Smakach, 
stanowiących próbę odpowiedzi na potrzeby nauczycieli.

Rekrutacja:

Udział  w konferencji  jest  bezpłatny.  Zapraszamy wszystkie  osoby  zainteresowane tematem.  Potwierdzenie 
obecności proszę przesyłać na mail: edukacja@arteria.art.pl.

Program konferencji:

15.00-15.25 – Wprowadzenie i powitanie uczestników. Kronika filmowa: „List z Polski”. 

Prowadzący: Kinga Białek i Emilia Skiba.

15.25-16.30 – Społeczność wietnamska w Polsce. 

Prowadzący: Teresa Halik, goście wietnamscy.

16.30-16.45 – przerwa

16.45-17.45 – Sytuacja dziecka wietnamskiego w polskiej szkole. Potrzeby nauczycieli w zakresie edukacji  
międzykulturowej. 

Prowadzący: Renata Nguyen.

17.45-18.00 – przerwa

18.00-18.50 – Różnice kulturowe między Polską a Wietnamem. 

Prowadzący: Kinga Białek

18.50-19.00 – Zakończenie konferencji.

Szkolenie  realizowane  jest  przy  wsparciu  udzielonym  przez  Islandię,  Liechtenstein  i  Norwegię  ze  środków  Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej 
Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Projekt realizowany we współpracy z Biurem Edukacji  Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Wydarzenie objęte jest patronatem Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz - Waltz.
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