Szkolenie on-line
"Warsztaty rozwijające postawy równościowe
w dydaktyce akademickiej UW"
dla nauczycieli akademickich UW
Prowadząca: dr Marta Pietrusińska (W. Pedagogiczny)
Celem szkolenia jest:
●

Wzrost postaw równościowych pracowniczek i pracowników naukowo-dydaktycznych
Uniwersytetu Warszawskiego oraz rozwój kompetencji reagowania na dyskryminację i mowę
nienawiści

●

Zwiększenie wiedzy uczestniczek i uczestników dotyczące stereotypów, uprzedzeń,
dyskryminacji oraz mowy nienawiści.

●

Zwiększenie wiedzy uczestników i uczestniczek na temat różnych źródeł jak i konsekwencji ww.
zjawisk

●

Zwiększenie wiedzy uczestniczek i uczestników dotyczącej programu Równoważni UW

●

Rozwinięcie umiejętności uczestników i uczestniczek w zakresie reagowania na dyskryminację
oraz mowę nienawiści zarówno w stacjonarnej jak i zdalnej pracy dydaktycznej

●

Wzmocnienie postaw prorównościowych wśród uczestników i uczestniczek warsztatów

Program szkolenia obejmuje 8 godz. dydaktycznych i jest realizowany w formie dwudniowej (2x4g.).
W trakcie trwania każdego szkolenia przewidziane są przerwy. Szkolenie będzie realizowane przez
aplikację Google Meet.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy:
●

Uczestnik/ uczestniczka potrafi zdefiniować pojęcie stereotypu, uprzedzenia, dyskryminacji
i mowy nienawiści, podać ich źródła oraz konsekwencje na poziomie psychologicznym,
społecznym i prawnym.

●

Uczestnik/ uczestniczka potrafi zidentyfikować i nazwać poszczególne rodzaje dyskryminacji.

●

Uczestnik/uczestniczka potrafi komunikować się w sposób uwzględniający równość wszystkich
osób tworzących społeczność UW

●

Uczestnik/ uczestniczka potrafi zareagować na dyskryminację
z zachowaniem swoich granic i w bezpieczny dla siebie sposób

i

mowę

nienawiści

Ramowy program

1. Powitanie uczestników, sprawdzenie listy obecności (10 min).
2. Integracja uczestników i uczestniczek oraz przedstawienie głównych założeń programu
Równoważni UW

3.
4.
5.
6.
7.

Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja i mowa nienawiści - źródła i konsekwencje
Różne rodzaje dyskryminacji i kształtowanie umiejętności ich rozpoznawania
Reagowanie na przejawy dyskryminacji - doświadczenia własne
Komunikacyjne narzędzia reagowania na dyskryminację i mowę nienawiści
Mowa nienawiści w zdalnej pracy dydaktycznej - studia przypadków

8. Postawa równościowa w pracy dydaktycznej – indywidualny plan działania
9. Podsumowanie, zakończenie, przekierowanie uczestników do wypełnienia post-testu na
platformę www.szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl (10 min).
Aktualnie realizowane szkolenia można zobaczyć na platformie http://szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl/
w kategorii „Szkolenia dla nauczycieli akademickich”
Pytania prosimy kierować na adres:
szkolenia.dydaktyczne@uw.edu.pl
Istnieje możliwość realizacji programu szkolenia na zamówienie jednostek UW.

Szkolenie on-line „Warsztaty rozwijające postawy równościowe w dydaktyce akademickiej UW” jest realizowane
w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, realizowanego w
latach 2018-2022 i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

