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”Romowie - inni, ale czy obcy?” - szkolenie dla nauczycieli, Warszawa
____________________________
Szkolenie nawiązuje do wystawy Domy srebrne jak namioty, prezentowanej w Zachęcie - Narodowej
Galerii Sztuki. Naszym celem jest poszerzenie wiedzy o społeczności romskiej, a także o
mechanizmach powstawania stereotypów i uprzedzeń. Program obejmuje zwiedzanie wystawy oraz
warsztaty antydyskryminacyjne. Szkolenie tylko dla nauczycieli i instruktorów z Warszawa.
Szkolenie nawiązuje do wystawy Domy srebrne jak namioty prezentowanej w Zachęcie od 14
października do 15 grudnia 2013 roku. Wystawa porusza problem obecności społeczności romskiej w
Polsce i naszego niejednoznacznego stosunku do nich. Składa się na nią zarówno historyczne
malarstwo i fotografia pokazujące stereotypowy obraz społeczności romskiej, jak i prace artystów
współczesnych wychodzące poza te stereotypy. Romowie żyją obok, a jednocześnie pozostają
nieobecni — ignorowani lub nienawidzeni. Tytuł wystawy to cytat z wiersza romskiej poetki — Papuszy.
Zajęcia będzie prowadzić dr Joanna Talewicz-Kwiatkowska (dr antropologii kulturowej, trenerka
antydyskryminacyjna; obecnie pracuje na Wydziale Nauk Międzynarodowych i Politycznych UJ;
współpracownik Zakładu Kultur Mniejszości Narodowych na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w
Londynie; autorka i redaktorka wielu publikacji poruszających problematykę romską).

PROGRAM SZKOLENIA
19 października 2013 (sobota)
9:00–13:30 Część pierwsza warsztatów składa się z następujących modułów:
1. Tożsamość
2. Mechanizmy powstawania stereotypów i uprzedzeń
3. Dyskryminacja
4. Przeciwdziałanie dyskryminacji
14:00–15:30 oprowadzanie po wystawie Domy srebrne jak namioty

20 października 2013 (niedziela)
9:00–15:00 Część druga warsztatów składa się z następujących modułów:
1. Różnice kulturowe, etnocentryzm
2. Romowie: historia, sytuacja społeczna, kultura
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3. Praca z dziećmi/młodzieżą romską — problemy i wyzwania
Warsztaty uzupełnione są materiałami audiowizualnymi oraz filmowymi.

Szkolenie jest bezpłatne, obejmuje 16 godzin lekcyjnych. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia
ukończenia kursu oraz materiały edukacyjne.
Zgłoszenia: Beata Zuziak (WCIES), beata.zuziak@wcies.edu.pl; karta do pobrania na
www.wcies.edu.pl; do 12.10.2013
Informacje: Anna Zdzieborska (Dział Edukacji Zachęty), tel. 22 556 96
42, a.zdzieborska@zacheta.art.pl
Organizatorzy:
Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

strona 2 / 2

