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Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych zajęciach edukacyjnych 
prowadzonych przez warszawskie Kluby Czytelnicze w ramach projektu PoczytajMY o migracjach. 
Projekt ma na celu rozwój czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych oraz dzieci z warszawskich placówek edukacyjno-wychowawczych na terenie 
m.st. Warszawy. Pierwsza edycja projektu jest realizowana na terenie m.st. Warszawy od 1 września 
2017 do 13 stycznia 2018 r. 
 
Proponowane w projekcie działania czytelnicze prowadzone wokół tematyki migracyjnej mają na celu 
zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką współczesnych migracji i praw człowieka, 
kształtowanie krytycznego myślenia i rozwijanie postaw otwartości, akceptacji i empatii wobec 
innych, a także mają służyć integracji lokalnej społeczności.  
 
Młodzież czyta dzieciom wybrane fragmenty książki pt. Chłopiec z Lampedusy R. Witka, wokół których 
prowadzi zajęcia na podstawie materiałów CEO. Spotkania te mają na celu wspieranie dzieci i 
młodzieży w poznawaniu różnorodnego oblicza migracji, w tym praw człowieka oraz rozwoju 
umiejętności prowadzenia rozmów sprzyjających otwartości i empatii.  
 
Zajęcia prowadzone przez młodzież w ramach Klubów Czytelniczych dla dzieci będą odbywały się na 
podstawie wybranej przez CEO książki pt. Chłopiec z Lampedusy autorstwa Rafała Witka 
(Wydawnictwo Literackie, rok 2016). Znakomicie napisana, pełna subtelnych ilustracji, podejmuje 
bardzo trudne i ważne tematy. Wojna, ucieczka, bieda, niebezpieczeństwo, ale również przyjaźń, 
bezinteresowna pomoc i zaufanie. Jest to opowieść o polskiej dziewczynce, która razem z mamą 
wyemigrowała do Włoch, na Lampedusę. Tam mierzy się z barierą językową i kulturową, zawiera 
nowe przyjaźnie. Pewnego dnia znajduje na plaży wygłodzonego i wyczerpanego chłopca. 
Dziewczynka podejrzewa go o bycie zagranicznym turystą, który zamieszkuje hotel, w którym pracuje 
jej mama. Po licznych przygodach nowo poznany chłopiec okazuje się być uchodźcą z Erytrei, którego 
statek rozbił się u brzegów wyspy Lampedusy. Chłopiec z Lampedusy to historia o inności, szacunku 
do drugiego człowieka, przyjaźni dwóch imigrantów, ich marzeniach i potrzebie wzajemnej pomocy. 
W opinii Elżbiety Krawczyk ekspertki CEO zajmującej się edukacją globalną oraz Maliny Baranowksiej-
Janusz współpracującej z CEO psycholożki międzykulturowej wybór pozycji czytelniczej jest 
wyjątkowo uzasadniony z uwagi na jej wymiar edukacyjno-wychowawczy. 
 
Centrum Edukacji Obywatelskiej to niezależna instytucja edukacyjna, działająca od 1994 roku. 
Upowszechniamy wiedzę, umiejętności i postawy kluczowe dla społeczeństwa obywatelskiego. 
Wprowadzamy do szkół programy, które nauczycielkom i nauczycielom pozwalają lepiej i skuteczniej 
uczyć, a młodym ludziom pomagają zrozumieć świat, rozwijają krytyczne myślenie, wiarę we własne 
możliwości, zachęcają do angażowania się w życie publiczne i działania na rzecz innych. Obecnie 
realizujemy blisko 30 programów adresowanych do szkół, kadry pedagogicznej oraz uczniów i 
uczennic. 
 

Szczegółowe informacje o projekcie 
PoczytajMY o migracjach znajdują się na: 
www.poczytajmy.ceo.org.pl i pod adresem 
martyna.sedek@ceo.org.pl 
Tel. (22) 825 05 50 wew. 209 
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