Oferta Edukacyjna
dla
uczennic i uczniów szkół podstawowych
(klas 5-tych)

Inicjatywa Gośc-Inność
Główny organizator

Partnerzy
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Inicjatywa Gośc-Inność

Informacje organizacyjne
Oferta dla klas 5-7 szkół podstawowych
Co?

Warsztaty edukacyjno-kulinarne

Kiedy?

Do wyboru jeden z podanych niżej terminów
18 - 22.09.2017
LUB
w październiku (konkretne daty do ustalenia)

Gdzie?

na miejscu, czyli na terenie zainteresowanej szkoły

W jakich godzinach? Ok. 10.00 – 13.00 (dokładne godziny do ustalenia)

Jak zarezerwować zajęcia?
Rezerwacji
można
dokonać
wysyłając
inicjatywa.gosc.innosc@gmail.com do września.

e-mail

na

W razie pytań zapraszamy również do kontaktu na numer tel. +48 787 703 240.
Zajęcia są bezpłatne.
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Oferta edukacyjna
Nasza oferta edukacyjna jest zaproszeniem dla uczennic/uczniów klas 5-7 szkół
podstawowych oraz ich nauczycielek/nauczycieli do wzięcia udziału w Inicjatywie GośćInność, czyli jednorazowych 3-godzinnych warsztatach edukacyjno-kulinarnych.
Warsztaty edukacyjno-kulinarne obejmują dynamiczną grę edukacyjną połączoną z
warsztatami kulinarnymi prowadzonymi przez imigrantki/imigrantów mieszkających w
Polsce i mówiących po polsku.
Celem warsztatów jest zmniejszenie bariery kulturowej pomiędzy polską młodzieżą a
imigrantami/imigrantkami, którzy przyjeżdżają do Polski. Poprzez wspólne gotowanie
młodzież i imigranci/imigrantki będą mieli okazję się poznać i oswoić ze swoimi
zwyczajami. Gra edukacyjna poświęcona kulturze kulinarnej różnych krajów ma za
zadanie zaszczepić w młodzieży ciekawość świata i akceptację dla mnogości kultur i
tradycji. W dobie globalizacji, jak również wielkich fal migracji, niezbędna jest edukacja.
Dzięki tej inicjatywie polska młodzież będzie lepiej przygotowana na wyzwania
współczesnego

świata.

Warsztaty

kulinarne

będą

prowadzone

przez

przedstawicieli/przedstawicielki m.in. takich krajów jak Białoruś, Tunezja lub Ukraina.

Warsztaty realizują i wzbogacają podstawę programową kształcenia ogólnego
obowiązującą w polskich szkołach. Sposób przekazania wiedzy i wybór metod pracy z
młodzieżą są dostosowane do ich wieku.
(Warsztaty trwają 3 h i są podzielone na 3 części w następującej kolejności:
1. Dynamiczna gra edukacyjna połączona z dyskusją (ok. 45 – 60 min.)
2. Warsztaty kulinarne (ok. 75 - 90 min.)
3. Wspólny posiłek i sprzątanie (ok. 30 – 45 min.)
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Dynamiczna gra edukacyjna
Gra edukacyjna jest autorskim pomysłem opracowanym przez zespół Dobrej Strony
Świata specjalnie na potrzeby Inicjatywy Gość-Inność. Gra opiera się na koncepcji
zdobywania wiedzy poprzez zaangażowanie. Łączy w sobie różnorodne elementy takie
jak praca w grupach, miniwykład, burza mózgów, aktywne słuchanie oraz pola skojarzeń.
Celem gry jest zrozumienie pojęcia „Gość-Inność”, czyli dostrzeżenie i oswojenie się z
otaczającą nas różnorodnością w postaci różnych potraw, języków, zwyczajów i kultur.
Zadania w grze będą dotyczyć pochodzenia powszechnie znanych dzieciom produktów
spożywczych i kultury kulinarnej różnych krajów. Młodzież skonfrontuje zwyczaje
kulinarne Polaków ze zwyczajami kulinarnymi mieszkańców Ameryki Północnej,
Południowej, Afryki, Azji, Australii i Oceanii oraz Europy. Gra uświadomi, w jaki sposób
wielkie migracje ludności wpłynęły na bogactwo kulturowe i kulinarne świata
zachodniego.

Warsztaty kulinarne
Warsztaty kulinarne są prowadzone przez szefowe/szefów kuchni z warszawskiego startup’u - restauracji Kuchnia Konfliktu. Są to imigrantki/imigranci m.in. z Algierii, Białorusi,
Czeczenii, Syrii i Ukrainy, mieszkający w Polsce i mówiący po polsku. Mają oni już
doświadczenie w prowadzeniu warsztatów kulinarnych w ramach Kuchni Konfliktu.
Młodzież, podzielona na mniejsze grupy, pod okiem dwóch lub trzech edukatorów,
będzie miała możliwość nauczyć się przygotować dania z jednego z ww. krajów. Po
gotowaniu nastąpi wspólny posiłek, podsumowanie całych warsztatów i wspólne
sprzątanie. Jest to nie tylko okazja, aby spróbować nowych potraw, ale również żeby
poznać kulturę i zwyczaje nowego kraju.
Więcej informacji na temat Kuchni Konfliktu oraz kucharzy znajdą państwo na koncie na
Facebooku www.facebook.com/kuchniakonfliktu.
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Przebieg warsztatów
Proponujemy, aby jedna lub dwie osoby z klasy były odpowiedzialne za fotograficzne
udokumentowanie całych warsztatów edukacyjno-kulinarnych tak, aby już po odbytych
zajęciach uczniowie wspólnie przygotowali plakatowe gazetki szkolne, które zostaną
powieszone na szkolnym korytarzu. W ten sposób nie tylko dana klasa, ale cała szkoła
będzie mogła dowiedzieć się o przeprowadzonych warsztatów.
Wybrane materiały i zatwierdzona dokumentacja z warsztatów zostaną opublikowane
na stronie internetowej organizacji Dobra Strona Świata (strona w budowie).

Sprawy organizacyjne
Warsztaty organizujemy w wybranych szkołach we współpracy z daną nauczycielką/
danym nauczycielem.
Podczas warsztatów zapewniamy wszystkie materiały, produkty spożywcze i sprzęt do
gotowania.
Wszelkie dalsze kwestie organizacyjne (dot. np. alergii pokarmowych, kwestii
technicznych

itp.)

zostaną

indywidualnie

i

szczegółowo

uzgodnione

z

nauczycielką/nauczycielem klasy biorącej udział w warsztatach.

Kontakt
Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach Gość-Inność. Rezerwacji można
dokonać wysyłając e-mail na adres: inicjatywa.gosc.innosc@gmail.com
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego na numer +48 787 703 240.
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