
Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie 
ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków 

 

 

Warsztaty edukacyjne dla grup zorganizowanych 

 

1. Warsztaty - „Jan Paweł II - nieustanne dawanie świadectwa”   

Warsztaty - „Jan Paweł II - nieustanne dawanie świadectwa” - przybliżenie osoby Wielkiego Polaka.   

Tematyka poszczególnych zajęć:   

a. Wadowice Lolka Wojtyły (Papież też był dzieckiem)    

b. Z wizytą w Watykanie  

c. Jan Paweł II i sport   

d. Podróże z Janem Pawłem II   

e. Największą radością papieskiego serca są dzieci.     

 

Wiek uczestników:  dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych    

 

2. Warsztaty -  „Jan Paweł II – Budowniczy Mostów”   

Warsztaty -  „Jan Paweł II – Budowniczy Mostów” - – poznanie roli Ojca Świętego Jana Pawła II jako papieża dialogu. Zajęcia 

łączą część teoretyczną z zajęciami praktycznymi kształtującymi u młodego człowieka postawę otwartości na inne kultury i religie, 

zwalczającą stereotypy, skierowaną na poznanie i współistnienie z drugim człowiekiem.   

Wiek uczestników: starsze klasy szkoły podstawowej, uczniowie szkół ponadpodstawowych    

 

3. Warsztaty - Zajęcia biblioteczne   

Warsztaty - Zajęcia biblioteczne – kształtowanie u młodego człowieka pozytywnych postaw czytelniczych, rozwijanie 

kreatywności, wyrabianie nawyków korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz uwrażliwienie odbiorców na piękno słowa 

pisanego. 

Wiek uczestników: dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych     

 

4. Warsztaty – „Z wizytą w Watykanie”   

Warsztaty – „Z wizytą w Watykanie” - Zapraszamy do Watykanu, najmniejszego państwa świata. Tu poznacie niesamowitą 

architekturę Stolicy Apostolskiej. Odwiedzicie także Watykańskie Muzea, które powstały ze zbiorów dzieł sztuki zgromadzonych 

przez poszczególnych papieży. Wraz z tłumem wiernych będziecie mieli okazję spotkać się z papieżem podczas cotygodniowej 

audiencji na Placu Świętego Piotra, a następnie odpocząć w watykańskich ogrodach. 

Wiek uczestników: starsze klasy szkoły podstawowej, uczniowie szkół ponadpodstawowych 

 

5. Warsztaty - „Warsztaty dziennikarskie”   

Warsztaty - „Warsztaty dziennikarskie” – podczas zajęć młodzież dowie się m.in. czym jest i jak jest zbudowana informacja, co 

odróżnia news od plotki, kim jest i jakie ma obowiązki dziennikarz, w jaki sposób krytycznie i świadomie odbierać przekaz 

medialny. Celem warsztatów jest założenie gazety internetowej, w której uczniowie będą publikować swoje artykuły, wywiady, 

zdjęcia. 

Wiek uczestników: starsze klasy szkoły podstawowej, uczniowie szkół ponadpodstawowych 

 

 



6. Warsztaty - „Teologia ciała …. czego?” 

Warsztaty - „Teologia ciała …. czego?&quot; - przedstawienie młodemu człowiekowi „teologii ciała” według nauczania Jana Pawła 

II jako alternatywy na współczesną wizję miłości i seksualności promowaną przez obecną kulturę i media. 

Wiek uczestników: starsze klasy szkoły podstawowej, uczniowie szkół ponadpodstawowych 

 

 

 

Zajęcia mogą się odbywać od pon - pt, w godz. 8:00 - 16:00. Szczegółowy termin do ustalenia 

 

Zapisy: Wymagane są wcześniejsze zapisy , tel 12 422 03 44 , 887 021 060 

 

Odpłatność: Zajęcia nieodpłatne 

 

Kontakt:  
www.idmjp2.pl 
tel. 124220344 , 887 021 060 
 

http://www.idmjp2.pl/

