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Dziesiątki, tysiące, miliony? Mierzymy migracje 

Opowiemy Wam i wyjaśnimy, jakie problemy wiążą się z pomia-
rem migracji ludzi, zaprezentujemy podstawowe statystyki mi-
gracyjne i opowiemy jak poprawnie je interpretować. Podczas 
wykładu poprosimy uczestników o zainstalowanie aplikacji 
Kahoot, która służy do przeprowadzania quizów podczas 
wydarzeń publicznych i na  
żywo sprawdzimy, na ile jes- 
teśmy w stanie odróżnić mi- 
gracyjne fakty od mitów. 
 
Wykłady: 11:00, 17:00 

 

 
 

Gra w migranta 
Imigranci zderzają się z systemem biurokratycz-
nym w Polsce, który został zaprojektowany w sy-
tuacji, gdy było ich relatywnie niewielu, a więk-
szość z nich miała typowe strategie oraz potrze-
by. Obecnie staje się on dla nich nieprzejrzysty, 
nieprzygotowany zarówno na ich nową sytuację 
jak i to, że jest ich teraz znacznie więcej.  
 
Wypróbuj na własnej skórze, jak to jest być 
cudzoziemcem w Polsce, zagraj w naszą grę! 
 
Sesje: 12:00-13:30, 15:00-17:00, 18:00-19:30 
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Wykłady: 11:30, 13:30, 14:30, 17:30 

Wędrująca Afryka                                                  (11:30) 
Nomadzi i uchodźcy, susze, deszcze i oazy – o ludziach 

zmuszonych do życia w ciągłym ruchu. 

Migracje w dobie nowych technologii               (13:30) 
Laptop, skype, telefon – to wszystko sprawia, że znaczenie 
dystansu maleje. Jakie są tego konsekwencje? 

Migracje bez granic                                               (14:30) 
Migracje to nie tylko Londyn, Chicago i Berlin, ale też Lublin, 
Łódź i Stalowa Wola. Jak często i dlaczego przemieszczamy się 
wewnątrz kraju. 

Odyseja europejska 2004                                     (17:30) 
Wejście Polski do UE wyznaczyło nową erę w migracjach 
Polaków i trwale zmieniło nasze społeczeństwo. Jak i dlaczego? 

 
 

Migracje jutro, migracje pojutrze 

Mamy rok 2000 właśnie zostałaś / zostałeś doradcą premiera Szwecji i masz za 

zadanie przedstawić prognozę imigracji do tego kraju na najbliższe 10 lat. To 

niełatwe zadanie, ale pomożemy – opowiemy, co i w jaki sposób wpływa na 

wielkość strumieni migracyjnych, pokażemy dane i wykresy, przedstawimy 

wyniki badań. Czy jednak okażesz się lepszy (lepsza) od magicznej szklanej 

kuli? 

Warsztaty: 14:00, 19:30 
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