
 

 

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem strategii wyprzedzającej 

               Temat: „Dialog międzykulturowy – poszerzanie wewnętrznej kompetencji   
                              wychodząc naprzeciw innym kulturom.  
                              Dlaczego słowa  mogą budować lub burzyć mosty?”  

Autorzy:  

Iwona Hudańska – doradca metodyczny w ProjekcieCSW2020 

Teresa Radomska – doradca metodyczny w Projekcie CSW2020 

 

 

WPROWADZENIE: W odczytywaniu krajobrazu kulturowego istotny jest dialog 

międzykulturowy wyznacznikiem, którego jest postawa otwartości, szacunku dla wartości  

i innych, tolerancja wobec odmienności kulturowej. Uświadamianie własnych przekonań  

i postaw względem odmienności kulturowej (etnicznej) językowej, jest szczególnie ważne  

w praktyce edukacyjnej. Własne przekonania, stereotypy i uprzedzenia wobec osób 

odmiennych kulturowo, a także świadomość  własnej tożsamości społeczno-kulturowej oraz 

posiadanych kompetencji wewnętrznych prowadzić mogą do nawiązania niekorzystnej lub 

korzystnej relacji, mogą wspomagać budowanie mostów  lub je burzyć. Odkrywanie  

i odszyfrowywanie mozaiki różnorodnych kultur, to jeden ze sposobów wyzwalania  

w uczniach ciekawości poznawczej i aktywność twórczej do osiągnięcia celu, jakim jest uznanie 

danej kultury jako jednego  z wielu możliwych światopoglądów i sposobów patrzenia na świat. 

Poniższy scenariusz adresowany jest do nauczycieli, którzy mogą go realizować  

w ramach zajęć pozalekcyjnych, wychowawczych lub też wykorzystać jego dowolną część  

w swojej zawodowej działalności.   

  

Cele: poznanie i rozumienie różnorodnych kultur  

Cele szczegółowe, uczeń: 

 Korzysta z tekstów źródłowych, selekcjonuje informacje, analizuje i wyciąga wnioski 

 Pozna historię /fakty/ podczas rzetelnego skupiania się na tekście źródłowym 

 Posłuży się siatką pojęciową: tożsamość, otwartość, życzliwość, stereotyp, 

przekonania… 

 Zaprezentuje dramę, animację, ilustrację historyczną kultury, zwyczaje mniejszości 

etnicznych  

 Rozpozna i nazwie uczucie, emocje, stany  emocjonalne, 

 Uświadomi sobie przyjmowane postawy, własne ograniczenia i mocne strony  

w konfrontacji dialogu międzykulturowego 

Materiały: materiały pomocnicze z warsztatu pracy pedagoga/wychowawcy 

 



 

 

Sprzęt: komputer z dostępem do Internetu, aparat fotograficzny lub kamera 

Czas:  

 zajęcia w klasie (realizacja pierwszego etapu aktywacji) – 2– 3 godziny;  

 działania realizujące drugi etap – przetwarzanie (środowisko cyfrowe) – 2-3 tygodnie;  

 zajęcia w klasie (realizacja trzeciego etapu systematyzacji) – 2-4 godziny lekcyjne;  

 ewaluacja (zajęcia w klasie) – 1 godzina. 

 
 

ETAP 1: AKTYWACJA 

Cel pierwszy:  
Wzbudzanie 
zaciekawienia, 
aktywizacja posiadanej 
wiedzy, 
wyzwalanie emocji. 
 
 

 
ETAP 1: AKTYWACJA (działania w klasie i środowisku cyfrowym) 
Wprowadzenie do „czytania krajobrazu kulturowego” oraz 
strategii kształcenia wyprzedzającego (wyjaśnienie: jak 
będziemy pracować, w jaki sposób i w jakim celu). 
— przypomnienie pojęcia krajobrazu kulturowego i założeń 
kompleksowego jego odczytywania, 
— wskazanie etapów strategii nauczania wyprzedzającego 
(podkreślenie roli aktywności ucznia w poszukiwaniu  
i zdobywaniu wiedzy). 

Cel drugi: 
Wyjaśnianie celu 
podejmowanych działań 
służy przejęciu przez 
uczniów 
odpowiedzialności za 
swoją naukę.  
Warto podkreślać, że 
wiedza jest efektem 
własnej pracy  
i aktywności.  

 
Drugi i kolejne moduły zajęć będą związane z „czytaniem 
krajobrazu kulturowego” w odniesieniu do krajobrazu  
psycho - społecznego.   
Będziecie poznawać inne kultury, dzięki  wyszukiwaniu  
i selekcjonowaniu źródeł informacji o życiu, tradycjach, 
normach  
i zasadach. Dzięki tej wiedzy odczytacie i zrozumiecie znaczenie 
jakie odgrywają one w życiu człowieka.  Uruchamiając empatię 
zrozumiecie złożoność przeżyć, które towarzyszą osobom 
żyjącym w innej kulturze. Dostrzeżecie i zrozumiecie bogactwo 
oraz złożoność krajobrazu kulturowego,  występujące różnice  
i podobieństwa oraz posiadanie lub nabycie niezbędnych 
kompetencji do uznania, że są różne sposoby patrzenia na 
świat, rozumienia i wyrażania go.  
 

Co już wiem?  
  

Aktywacja posiadanej wiedzy za pomocą pytań kluczowych  
i stymulacja do dalszych poszukiwań odpowiedzi  
– Co wiem na temat imigracji? 
– Jakie mniejszości etniczne są obecne w mojej najbliższej 
okolicy? 
– Czy znam historię, kulturę,  tradycje, religie mniejszości 
etnicznych? 
– Czy obecność innej kultury wywiera wpływ na moje życie? 
– Jakie są moje wartości? 



 

 

– Co dla mnie znaczy być: otwartym, tolerancyjnym, 
dyskryminowanym, życzliwym? 
– Jak rozumiem:  różnorodność, inność,  przekonania,  
wartości, poczucie godności?  
– Czym są: stereotypy, uprzedzenia? 
– Jakie towarzyszą ci emocje? 
– Jakie kompetencje, postawy potrzebne są, by móc być  
w dialogu  międzykulturowym? 
– Czy życie wśród imigrantów wpłynie na moje życie? Jak?  
 

 
We wprowadzeniu 
uczniowie powinni 
odnaleźć znane sobie już 
fakty historyczne oraz 
nowe elementy wiedzy.  
 
Tworzenie notatek 
uczniowskich sprzyja 
lepszemu uczeniu się, 
zapamiętywaniu  
poprzez swoiste 
czynienie zapisków. 
Zwrócić uwagę na 
selekcjonowanie 
informacji  i wybór 
właściwych bez 
kopiowania  
z dostępnych źródeł 
 

  
Twoim zadaniem jest wyszukanie podstawowych informacji na 
temat historii wybranego kraju  jego kultury, obyczajów, norm  
i zasad oraz religii  i na ich podstawie wykonanie mapy 
mentalnej  z zaznaczonymi ważnymi wydarzeniami z życia 
danego państwa.  Zadanie wykonaj zgodnie z informacjami 
zawartymi w materiale pomocniczym nr 1 – przykładowe 
obszary do opracowania mapy (mapę mentalną należy 
umieścić we wskazanym środowisku cyfrowym).  
Informacje na temat dziejów mniejszości etnicznych możesz 
pozyskać, korzystając  z opracowania „Edukacja 
Międzykulturowa – Idee, Koncepcje, Inspiracje Materiały 
dydaktyczne dla uczniów  szkół średnich i studentów”  
Redakcja: P. Borza, K. Rejman,  
W. Błażejewski, B. Rejman   https://www.pwste.edu.pl/wp-
content/uploads/2018/07/JEDNO%C5%9A%C4%86-W-
R%C3%93%C5%BBNORODNO%C5%9ACI_EDUKACJA-
MI%C4%98DZYKULTUROWA-IDEE-KONCEPCJE-INSPIRACJE-
PODR%C4%98CZNIK.pdf    
Pamiętaj, aby twoje źródła były opracowaniami naukowymi lub 
popularnonaukowymi. 

 
CEL: selekcjonowanie, 
analiza, synteza, 
przetwarzanie informacji 
i nadawanie im nowej 
formy.  
Warto na tym etapie 
zaaranżować 
wykorzystanie przez 
uczniów różnorodnych 
źródeł (tekstów, rycin, 
zdjęć, dokumentów), tak 
aby mieli okazję 
rozwinięcia swoich 
warsztatowych 
umiejętności związanych 

 
ETAP 2: PRZETWARZANIE (środowisko cyfrowe) 
 
Zadanie 1 
 
Wykonanie zadania w oparciu o materiały zamieszczone  
w środowisku cyfrowym (teksty, dokumenty, zdjęcia, itp.)  
z wykorzystaniem warsztatowych umiejętności wykorzystując  
polecenia zawarte w materiale pomocniczym nr 2 (praca z 
tekstem)  
str. 63 Poradnika AKW,  prof. UAM dr hab. Violetta Julkowska  
– do wykorzystania (www.csw2020.com.pl ) 
 
INSTRUKCJA DO ZADANIA DLA UCZNIA – „Na tropie dziejów 
mniejszości etnicznych”  
 

https://www.pwste.edu.pl/wp-content/uploads/2018/07/JEDNO%C5%9A%C4%86-W-R%C3%93%C5%BBNORODNO%C5%9ACI_EDUKACJA-MI%C4%98DZYKULTUROWA-IDEE-KONCEPCJE-INSPIRACJE-PODR%C4%98CZNIK.pdf
https://www.pwste.edu.pl/wp-content/uploads/2018/07/JEDNO%C5%9A%C4%86-W-R%C3%93%C5%BBNORODNO%C5%9ACI_EDUKACJA-MI%C4%98DZYKULTUROWA-IDEE-KONCEPCJE-INSPIRACJE-PODR%C4%98CZNIK.pdf
https://www.pwste.edu.pl/wp-content/uploads/2018/07/JEDNO%C5%9A%C4%86-W-R%C3%93%C5%BBNORODNO%C5%9ACI_EDUKACJA-MI%C4%98DZYKULTUROWA-IDEE-KONCEPCJE-INSPIRACJE-PODR%C4%98CZNIK.pdf
https://www.pwste.edu.pl/wp-content/uploads/2018/07/JEDNO%C5%9A%C4%86-W-R%C3%93%C5%BBNORODNO%C5%9ACI_EDUKACJA-MI%C4%98DZYKULTUROWA-IDEE-KONCEPCJE-INSPIRACJE-PODR%C4%98CZNIK.pdf
https://www.pwste.edu.pl/wp-content/uploads/2018/07/JEDNO%C5%9A%C4%86-W-R%C3%93%C5%BBNORODNO%C5%9ACI_EDUKACJA-MI%C4%98DZYKULTUROWA-IDEE-KONCEPCJE-INSPIRACJE-PODR%C4%98CZNIK.pdf
http://www.csw2020.com.pl/


 

 

z odczytywaniem, 
analizowaniem  
i interpretowaniem 
zawartych w nich 
informacji.  
Uczniowie na podstawie 
własnych predyspozycji 
i umiejętności wybiorą 
formę realizacji zadania, 
w której będą mogli 
zaprezentować pełnię 
swoich możliwości. 
Warto potraktować to 
„zadanie do wyboru” 
jako wyzwanie do 
przekroczenia swoich 
możliwości i dalszego 
rozwoju. Uczymy się 
najwięcej, kiedy 
pokonujemy trudności  
i własne ograniczenia.  
Na tym etapie koniecznie 
należy wskazać elementy 
skutecznie wykonanego 
zadania, czyli ustalić 
kryteria wykonania 
zadania. 

Krok 1.  
Zbierz informacje z dostępnych źródeł o najważniejszych 
wydarzeniach dotyczących dziejów wybranych krajów .  
Zamieść swoje zapiski (notatki, materiały multimedialne, itp.) 
we wybranym/używanym  środowisku cyfrowym.  
 
Krok 2. Wykonaj własną listę najważniejszych wydarzeń z 
dziejów miejscowości wraz z argumentami ilustrującymi 
doniosłość tych wydarzeń. Umieść swoją listę/mapę mentalną/ 
z komentarzem we wskazanym środowisku cyfrowym.  
 
Krok 3. Na podstawie zebranych informacji oraz listy 
najważniejszych wydarzeń przygotuj animację albo 
przedstawienie ilustrujące kulturę, obyczaje, normy i zasady 
oraz religię danego kraju pt. „Na tropie dziejów mniejszości 
etnicznych”.  
 
Krok 4. Rozpropaguj wśród mieszkańców opowieści o dziejach 
poznanych krajów(np. umieść link na oficjalnej stronie www 
miejscowości, publiczny pokaz, itp.). 
 
Zadanie 2 
Wykonaj zadanie w oparciu o dostępne materiały 
zamieszczone  
w środowisku cyfrowym (teksty, dokumenty, zdjęcia, itp.  
z wykorzystaniem warsztatowych umiejętności.  
 
 INSTRUKCJA DO ZADANIA DLA UCZNIA – „Co to znaczy?”  
Krok 1.  
Zbierz informacje o najważniejszych pojęciach związanych  
z dialogiem międzykulturowym:  tożsamość, sposoby 
zachowań, szok kulturowy, tolerancja, akceptacja, otwartość, 
stereotypy, przekonania, różnorodność,  inność, życzliwość, 
godność, wartości. Informacje pozyskaj z podanego poniżej 
materiału. Umieść swoje zapiski (notatki, materiały 
multimedialne, itp.) we wskazanym środowisku cyfrowym.  
 
Wykorzystaj materiał pomocniczy: Międzykulturowość w 
szkole Poradnik dla nauczycieli i specjalistów pod redakcją Kingi 
Białek ORE 2015 - dostępny na stronie https://www.ore.edu.pl  
 
Krok 2. Wykonaj własną listę najważniejszych przykładów 
wydarzeń związanych z pojęciami wraz z argumentami 
ilustrującymi doniosłość tych wydarzeń. Umieść swoją listę  
z komentarzem we wskazanym środowisku cyfrowym.  
 

https://www.ore.edu.pl/


 

 

Krok 3. Na podstawie zebranych informacji oraz listy 
najważniejszych wydarzeń przygotuj dramę, scenki nawiązujące 
do kultury, obyczajów, norm i zasad oraz religii danego kraju 
pt. „Co to znaczy? ”  
 
Krok 4. Rozpropaguj wśród mieszkańców przykłady ilustracji 
pojęć  (np. zamieść link na oficjalnej stronie www 
miejscowości, przygotuj publiczny pokaz, itp.). 

 
CEL:  
Uporządkowanie 
wiedzy, uświadomienie 
sobie własnego sposobu 
funkcjonowania  
w sytuacji konfrontacji 
(strukturyzacja, 
wnioskowanie).  
Jak wykorzystywać 
Autobiografię? 
Uwagi dla osób 
wspierających uczenie 
się zawierają liczne 
sugestie dotyczącego 
tego, jak i kiedy można 
stosować 
„Autobiografię”. 
Osoba wspierająca 
uczenie się oraz 
uczniowie mogą 
podjąć decyzję, czy 
Autobiografia   ma być 
zastosowana 
jako: 
• materiał do użytku 
ściśle prywatnego – 
refleksji i samooceny 
nieprzeznaczonej dla 
osób postronnych; 
• materiał wspólnie 
wykorzystywany przez 
ucznia oraz osobę 
wspierającą uczenie się 
w sposób poufny, jako 
składowa rozmowy  
i oceny postępów 
w sferze 
międzykulturowości; 

 
ETAP 3: SYSTEMATYZACJA (zajęcia w klasie)  
 
„Autobiografia spotkań międzykulturowych” wyd. ORE ma 
postać zestawu pytań i podpowiedzi opracowanych tak, aby 
ukierunkować refleksję osoby uczącej się na wybrany przykład 
spotkania z kimś z innej grupy kulturowej.  
 
Skorzystaj z opracowania: „Autobiografia spotkań 
międzykulturowych” M.Byram, M. Marrett, J.Ipgrave, R. Jackon  
wyd. ORE www.ore.edu.pl  
 
https://rm.coe.int/wprowadzenie-autobiografi-a-spotkan-
miedzykulturowych/168089eb7e 
 
 
Zadanie 1 
Uczniowie przypominają sobie spotkanie międzykulturowe,  
w którym uczestniczyli  lub zapoznają się  z przykładami: 
 
– Grupa młodych ludzi z różnych krajów porozrzucanych po 
całej kuli ziemskiej spotyka się po raz pierwszy podczas imprezy 
zorganizowanej na europejskim uniwersytecie dla studentów 
zagranicznych. 
 
– Dzieci, które niedawno przybyły z Wietnamu i zamieszkały  
w Polsce, dołączają do meczu piłkarskiego rozgrywanego  
z młodymi sąsiadami na boisku położonym obok bloku, w 
którym mieszkają. 
 
– Młoda nauczycielka, świeżo po studiach, pierwszego dnia 
pracy w szkole odkrywa, że poszczególne dzieci w klasie 
rozmawiają między sobą w różnych językach ojczystych. 
 
Uczniowie wypełnią swoje egzemplarze „Autobiografii” 
odpowiadając na pytania w przygotowanym przez nauczyciela 
arkuszu. 
 
 

http://www.ore.edu.pl/
https://rm.coe.int/wprowadzenie-autobiografi-a-spotkan-miedzykulturowych/168089eb7e
https://rm.coe.int/wprowadzenie-autobiografi-a-spotkan-miedzykulturowych/168089eb7e


 

 

• ćwiczenie grupowe  
i materiał dla wspólnej 
edukacji oraz dyskusji  
w klasie. 
 
„Autobiografię” – można 
przeprowadzić  
w dowolnych 
wariantach. W naturalny 
sposób, przy 
jednoczesnym 
zaangażowaniu 
emocjonalnym, 
uczniowie wykorzystują 
zdobyte informacje  
i tworzą własne łańcuchy 
skojarzeniowe. W czasie 
prezentacji nauczyciel 
ma sposobność 
zaobserwować  
prezentowane 
spostrzeżenia, 
uporządkowane 
informacje dotyczące 
siatki pojęciowej, a także 
dostrzec poziom 
uświadomienia sobie 
przez ucznia 
towarzyszących postaw 
w dialogu 
międzykulturowym.  
 

Rozmowa. Komunikacyjne aspekty spotkania 
 Jak te osoby rozmawiały z tobą? 
 Czy łatwo było ci je zrozumieć? 
 Jeśli tak: Dlaczego? 
 Jeśli nie: Dlaczego? 
 Jak ty rozmawiałeś/rozmawiałaś z nimi? 
 Czy łatwo im było ciebie zrozumieć? 
 Jeśli tak: Dlaczego? 
 Jeśli nie: Dlaczego? 
 Czy musiałeś/musiałaś zmienić sposób, w jaki mówisz 

na co dzień? 
 Jeśli tak: Jak zmieniłeś/zmieniłaś swój zwykły 
 sposób mówienia? 
 Czy masz inny pomysł na ułatwienie porozumienia? 
 Jeśli tak: Co by to było? 
 A czy oni pomagali sobie gestykulacją albo w jakiś inny 

sposób, byś mógł/mogła ich lepiej zrozumieć? 
Jeśli tak: Co to było? W jaki sposób? 

 
Omówienie 
Dobrze jeśli uczniowie zechcą wymienić się między sobą 
przemyśleniami związanymi ze spotkaniami, w których 
uczestniczyli oraz zastanowić się pod kierunkiem nauczyciela 
nad zróżnicowaniem tak nabytych doświadczeń. Może to 
powstrzymać dzieci przed nadmiernym uogólnianiem ich 
jednostkowych przeżyć, a przede wszystkim można 
ustrukturyzować swoje przemyślenia, co pomaga w analizie 
tego doświadczenia i zrozumieniu płynących z niego wniosków. 

 
Samoocenę można 
przeprowadzić  
w formie „gadającej 
ściany”. Nauczyciel  
w sposób dowolny 
może zadawać 
pytania.  
Ważne, aby uczniowie 
uzmysłowili sobie, 
czego się nauczyli. 
Warto zachęcić ich, 
aby nie skupiali się 
jedynie na wiedzy  

 
ETAP 4: EWALUACJA (zajęcia)  
 
Samoocena – „gadająca ściana”,  lub arkusz indywidualny 
Na tablicy nauczyciel zapisuje pytania: Czego nowego dowie-
działem się i nauczyłem? Co było dla mnie trudne? Co 
zrobiłbym inaczej?  Materiał pomocniczy nr 3 
Na kartkach samoprzylepnych uczniowie odpowiadają na 
pytania i przyczepiają swoje odpowiedzi w odpowiednim 
miejscu.  
Następnie nauczyciel lub uczeń odczytuje wszystkie zapisane 
odpowiedzi.  
 
 
 



 

 

 

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1  

Przykłady obszarów  do opracowania mapy mentalnej 

 

 

 

 

 

i warsztatowych 
umiejętnościach.  
„Dobre rady”, jako 
element uczenia się na 
własnych błędach, 
można modyfikować 
poprzez wykreślenie 
porad, które już 
realizujemy  
i dopisywanie nowych. 
Ważne, aby uczniowie 
nabrali nawyku 
oceniania własnej  
aktywności w celu 
wyeliminowania 
błędów  
i nieskutecznych 
działań.  

 

Informacja zwrotna nauczyciela  
Nauczyciel omawia mocne i słabe strony poszczególnych 
prezentacji. Podkreśla fakt zmagania się z wyzwaniem poprzez 
„zadanie do wyboru”. Wskazuje obszary, w których uczniowie 
powinni pracować nad dalszym rozwojem swoich kompetencji. 
Dziękuje za wytrwałość w osiąganiu wyznaczonych celów 
(podając konkretne sytuacje i dane), podejmowanie 
różnorodnych strategii działania (konkretnie je nazywając) oraz 
efektywną pracę. Wskazuje możliwość dalszego doskonalenia 
się na kolejnych zajęciach.  
Czy udało nam się zrealizować któreś z naszych wcześniejszych 
„dobrych rad”?  
Wspólne formułowanie dalszych „dobrych rad”. 
 

Mapa mentalna uwzględnia: 
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Warsztat historyk a – praca z tekstem 
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ETAP 1. OPISYWANIE 
 

NOTATKI UCZNIA 

KROK 1. 
Zrozumienie tekstu 
— przeczytaj tekst i powiedz, 
czego dotyczy; 
— podkreśl i wynotuj wszystkie 
nieznane pojęcia i sprawdź ich 
znaczenie w słowniku; 
— ustal z jakim rodzajem tekstu 
masz do czynienia, czy jest to 
rodzaj źródła czy opracowanie 
naukowe, 
— kto i kiedy napisał ten tekst 
 

 

ETAP 2 BADANIE NOTATKI UCZNIA 

KROK 2. 
W przypadku dłuższego tekstu 
podziel go na części i wybierz 
dla każdej z nich jakiś nagłówek. 

 

KROK 3. 
Streść tekst (lub jego 
poszczególne części) 
własnymi słowami. Możesz 
przygotować objaśniający szkic, 
jeżeli pomoże ci to w lepszym 
zrozumieniu tekstu. 

 

ETAP 3. INTERPRETACJA NOTATKI UCZNIA 

KROK 4. 
Wyjaśnij, co twoim zdaniem 
autor chciał przekazać w swoim 
tekście. 
KROK 5. 
Czy autor dochodzi do nowych 
ustaleń? 
Jeśli tak, przedstaw te ustalenia. 

 

 

Źródło: Schemat opracowany na podstawie: oprac. Europa. Nasza historia, t. 1, Warszawa 

2016. 
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Karta samooceny ucznia 

 

 

 

 

Materiały pomocnicze 

Bibliografia do ogólnej problematyki metodycznej i strategii kształcenia wyprzedzającego: 

1. Poradnik dydaktyczny dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w ramach 

projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” Akademia Kształcenia 

Wyprzedzającego,  Violetta Julkowska, Katarzyna Moskiewicz 

 

Bibliografia do ogólnej problematyki międzykulturowości 

1. Red.  Kinga Białek,  Międzykulturowość w szkole Poradnik dla nauczycieli  

i specjalistów (2015) Warszawa  ORE 

2. Red. Peter  Borza, Krzysztof Rejman, Wojciech Błażejewski,   Beata Rejman,  Edukacja 
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szkół średnich i studentów (2018) Jarosław 

3. Anna Dąbrowska, Bartłomiej Gołek, Ewa M. Szumilas, Uczniowie z rodzin 

migracyjnych w szkole  (2018) Warszawa  ORE 

4. Barbara Skałbani. Dziecko z rodziny migracyjnej w systemie oświaty. Materiał 

informacyjny dla dyrektorów szkół i rad pedagogicznych  (2017) Warszawa ORE   

5. Elliot Aronson, Joshua Aronson, Człowiek istota społeczna (2020) Warszawa  PWN.  

6. Margot Sunderland. Niska samoocena u dzieci (2021)  Gdańsk  GWP 

7. Małgorzata Rafalska, Kompetencje międzykulturowe  Materiały edukacyjne dla rad 

pedagogicznych, ORE 

 

 

 

                                                                                                  

 

  

Czego nowego  
dowiedziałem się  

i nauczyłem? 

 

Co było trudne? Co zrobiłbym inaczej? 

https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Elliot-Aronson,a,74090994
https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Joshua-Aronson,a,74096908


 

 

Strony internetowe do wykorzystania 

1. https://docplayer.pl/21029398-Od-edukacji-wielokulturowej-do-pedagogiki-

miedzykulturowej.html  

2. https://www.pwste.edu.pl/wp-content/uploads/2018/07/JEDNO%C5%9A%C4%86-

W-R%C3%93%C5%BBNORODNO%C5%9ACI_EDUKACJA-MI%C4%98DZYKULTUROWA-

IDEE-KONCEPCJE-INSPIRACJE-PODR%C4%98CZNIK.pdf   

3. https://rm.coe.int/wprowadzenie-autobiografi-a-spotkan-
miedzykulturowych/168089eb7e  (materiał do wykorzystania pod warunkiem 
podania źródła wyd. ORE „Autobiografia spotkań międzykulturowych” M. Byram, M. 
Barrett, J. Ipgrave, R. Jackson, M. del Carmen Mendez Garcia  
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https://www.pwste.edu.pl/wp-content/uploads/2018/07/JEDNO%C5%9A%C4%86-W-R%C3%93%C5%BBNORODNO%C5%9ACI_EDUKACJA-MI%C4%98DZYKULTUROWA-IDEE-KONCEPCJE-INSPIRACJE-PODR%C4%98CZNIK.pdf
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