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WSTĘP
Projekt ten ma na celu zapewnienie migrantomw 1,5 i 2 pokoleniu w Unii Europejskiej kompetencji
i umiejętności, które umożliwią im pracę w charakterze asystentów międzykulturowych
i edukatorów w swoich społecznościach. Kluczowe grupy docelowe obejmują:

- imigrantów w tzw. 1,5 oraz drugim pokoleniu;

- profesjonalnych trenerów, pracowników socjalnych, nauczycieli i wolontariuszy pracujących
z migrantami;

- instytucje i stowarzyszenia zajmujące się integracją migrantów, doradców zawodowych,
decydentów politycznych i władze odpowiedzialne za integrację społeczną.

Termin pokolenie 1,5 odnosi się do „osób, które wyemigrowały do nowego kraju przed lub w
okresie wczesnej młodości”. Członkowie tego pokolenia stanowią bardzo specyficzną grupę,
ponieważ przywożą ze sobą cechy charakterystyczne dla swojej ojczyzny, ale kontynuują asymilację
w nowym kraju.

Z kolei członek drugiego pokolenia to „osoba, która urodziła się [...] w kraju, do którego
przynajmniej jedno z jej rodziców przybyło wcześniej jako migrant". W przeciwieństwie do swoich
rodziców, migranci w drugim pokoleniu są już zazwyczaj w pełni zintegrowani ze społeczeństwem
większości. Ponieważ osoby te mają niepowtarzalny zestaw kompetencji wynikających z ich
migracyjnego pochodzenia, mogą pracować jako budowniczowie mostów ze społeczeństwem
większości, czego nie mogą w zadowalającym stopniu wykonać imigranci w pierwszym pokoleniu ze
względu na bariery językowe i kulturowe.

Ponadto celem projektu jest wyposażenie migrantów w 1,5 i 2 pokoleniu w umiejętności,
kompetencje i wiedzę niezbędne do pełnienia roli pracowników międzykulturowych w swoich
społecznościach, poprzez wykorzystanie ich unikalnych atutów kulturowych.W ten sposób będą oni
mogli służyć jako łącznik między społecznością migrantów a ludnością lokalną, przyczyniając się w
ten sposób do lepszej integracji nowoprzybyłych i migrantów w pierwszym pokoleniu. Możliwość
kształcenia tej grupy docelowej do pracy międzykulturowej trafnie odpowiada na rosnące
zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników międzykulturowych, którzy mogliby
pomagać społecznościom migrantów w ich lokalnym kontekście.
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Istnieją dwa rodzaje REZULTATÓW OCZEKIWANYCH OD PROJEKTU - materialne i niematerialne.
Najbardziej istotnymi produktami materialnymi są produkty intelektualne:

1. REPOZYTORIA ŹRÓDEŁ NA TEMAT 1,5 I 2 GENERACJI MIGRANTÓW - komentowany przegląd źródeł
informacji na temat 1,5 i 2 generacji.

2. PORÓWNAWCZA MAPA PODEJŚĆ DO PRACY MIĘDZYKULTUROWEJ - opis podejść do pracy
międzykulturowej w krajach partnerskich.

3. PORADNIK DLA EDUKATORÓW - poradnik dla edukatorów dorosłych, jak prowadzić kurs dla
aspirantów na pracownika międzykulturowego.

4. PROGRAM SZKOLENIOWY DLA PRACOWNIKÓW MIĘDZYKULTUROWYCH Z TŁEM MIGRACYJNYM -
program szkoleniowy zapewniający grupom docelowym umiejętności niezbędne do efektywnego
pełnienia roli pracownika międzykulturowego.

5. KURS 2GEM MOOC „Jak docenić i wykorzystać unikatową kulturę 1,5 i drugiej generacji”,
zapewniający edukatorom dorosłych pracującym z migrantami narzędzia szkoleniowe, które pozwolą
im radzić sobie ze specyficznymi przypadkami społeczno-kulturowymi i ogólnie z zasobami
kulturowymi migrantów.

Materiały będą dostępne w 6 językach: angielskim, fińskim, bułgarskim, czeskim, włoskim i polskim.

Rezultaty niematerialne:

- Zwiększenie świadomości w krajach partnerskich na temat zagadnień związanych z 1,5 i drugą
generacją.

- Zwiększenie świadomości grupy docelowej na temat tego, jak z powodzeniem pełnić rolę
pracowników międzykulturowych w społeczności lokalnej

- Podniesienie kompetencji i wiedzy o grupie docelowej potrzebnych w codziennej pracy z grupami
osób zróżnicowanych kulturowo i językowo

- Podniesienie kompetencji międzykulturowych personelu pomocy społecznej

- Rozbudowa sieci europejskiej przez organizacje partnerskie.

Oczekuje się, że dzięki innowacyjnemu i międzynarodowemu podejściu projekt wywrze pozytywny
wpływ na wszystkie grupy docelowe, umożliwiając osobom z 1,5 i 2 pokolenia migrantów stanie się
doskonałym akceleratorem zmian w społecznościach migrantów, a w rezultacie w całym
społeczeństwie. Projekt zapewni także trenerom, pracownikom socjalnym i wolontariuszom
pracującym z migrantami innowacyjny zestaw zasobów, które wzbogacą ich strategie pracy i poszerzą
wiedzę na temat wyjątkowych atutów kulturowych migrantów w 1,5 i 2. pokoleniu.

PARTNERSTWO obejmuje szeroki zakres geograficzny (FI, PL, BG, CZ, UK, IT) i jest zrównoważone pod
względem reprezentacji różnych typów organizacji. Korzysta z różnorodności specjalizacji partnerów,
ich kultur i systemów edukacyjnych, z których się wywodzą. Sieci partnerskie zapewnią również
wsparcie w realizacji projektu - w każdym kraju partnerskim 2GEM działa wielu partnerów
stowarzyszonych.
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ROZDZIAŁ 2

KULTURA

„Wszyscy ludzie są tacy sami; różne są tylko ich nawyki"
KONFUJUSZ

Wprowadzenie

Jesteśmy istotami, które stają się tym, kim są, głównie ze względu na kulturę grupy, w której się
urodziliśmy. Chociaż dzięki kontaktom z innymi osobami, które urodziły się w innych kulturach,
i ponieważ wszystko w życiu podlega ciągłym zmianom, możemy zmienić niektóre z cech
kulturowych, które nas charakteryzują, to jednak kultura zakorzeniona w naszych warunkach
społecznych od dzieciństwa, normy wyniesione z rodziny, ze szkoły, z kontaktów z dorosłymi
i rówieśnikami, przyroda, architektura wokół nas, dom, w którym mieszkaliśmy, i wiele innych
elementów - świadomie lub podświadomie - składają się na to, kim jesteśmy. Każda kultura
reprezentuje pewien światopogląd, który jest odpowiedzią na rzeczywistość, w jakiej żyje dana
grupa społeczna. Dlatego można również stwierdzić, że nie ma grupy społecznej bez kultury.

W dzisiejszym zglobalizowanym świecie żyjemy w stałym kontakcie z ludźmi z różnych kultur, a to,
co oznacza stworzenie środowiska wzbogacającego kulturowo dla wszystkich i prowadzącego do
mądrzejszego społeczeństwa, jest wciąż przedmiotem badań. Jednak pouczające przykłady z życia
wzięte, a także badania naukowe dają nam wgląd w możliwe przyszłe, bardzo pozytywne zmiany.

Cele

Rozdział ten zawiera refleksje na temat złożoności kultury i jej ogólnego znaczenia w zjawiskach
społecznych. Co więcej, zagłębiając się w fascynującą dziedzinę wielokulturowości,
międzykulturowości i transkulturowości, pracownicy międzykulturowi i przyszli pracownicy
międzykulturowi odkryją, że ich zawód otwiera się na nowe horyzonty, ponieważ mogą stać się
aktywnymi i niezbędnymi podmiotami tworzącymi podstawy bardziej sprawiedliwego
i szczęśliwego społeczeństwa, opartego na poszanowaniu różnorodności, inkluzji i sprawiedliwości.
Mogą oni dostrzec szersze znaczenie i uznanie dla swojej roli, a także możliwość rozwoju
osobistego poprzez wysiłek zawodowy.

W rzeczywistości, w obliczu rosnącej mobilności w Europie i wielu osób przybywających do UE
z krajów trzecich, należy zadbać o to, by wielojęzyczność i międzykulturowość stały się centralnym
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elementem europejskiego projektu edukacyjnego. Systemy kształcenia muszą się dostosować do
wyzwań i możliwości, jakie stwarza różnorodność językowa Europy.

W rozdziale tym skupiono się na trzech głównych pytaniach:

- Jak definiuje się kulturę i dlaczego jest ona ważna?

- W jaki sposób kultura wpływa na zachowanie?

- Trochę więcej niż tylko spojrzenie na definicje wielokulturowości, transkulturowości
i międzykulturowości. Jaki może być właściwy kierunek rozwoju?

Na koniec rozdziału kilka słów podsumowujących ten przegląd „kultury”.

Jak definiuje się kulturę i dlaczego jest ona ważna?

Istnieją setki definicji pojęcia „kultura” i być może najlepiej byłoby pozostawić je intuicji, zamiast
ograniczać je do ścisłych parametrów, ale skorzystamy z badań, dawnych i obecnych, aby pogłębić to
porywające rozumienie siebie i świata.

Socjologia rozumie kulturę jako języki, zwyczaje, wierzenia, reguły, sztukę, wiedzę oraz zbiorowe
tożsamości i wspomnienia rozwijane przez członków wszystkich grup społecznych, które nadają sens
ich środowiskom społecznym.

Kultura jest zjawiskiem zbiorowym, którego uczymy się na kolejnych etapach naszego życia. Normy
i wartości różnią się w zależności od narodów i obszarów geograficznych, a podstawowe założenia
kształtują sposób, w jaki doświadczamy uniwersalnych wyzwań.

Kultura to nasz styl życia. Obejmuje nasze cechy, przekonania, tradycje, dialekty i zwyczaje. Kultura
znajduje odzwierciedlenie w naszej historii, w naszym dziedzictwie oraz w sposobie wyrażania myśli
i wyobraźni.

Cris�na De Rossi, antropolog z Barnet and Southgate College w Londynie, mówi, że kultura obejmuje
religię, jedzenie, to, co nosimy, jak nosimy, nasz język, małżeństwo, muzykę, to, co uważamy za dobre
lub złe, jak zasiadamy do stołu, jak witamy gości, jak zachowujemy się w stosunku do bliskich i milion
innych rzeczy.

Kultura i społeczeństwo dotyczą zatem najbardziej intymnych aspektów ludzkiego bytu, od rodzaju
łóżka, w którym śpimy, po pożywienie, które spożywamy, od aspiracji po rolę, jaką przyjmujemy
wobec innych, od miejsca wypoczynku po sposób, w jaki witamy się z przyjaciółmi. Krótko mówiąc,
kultura i społeczeństwo to dwa pojęcia, które dotyczą podstawowych i fundamentalnych sfer życia
człowieka.

Kultura i społeczeństwo to dwa pojęcia, które zawierają w sobie bezmiar tematów i znaczeń, i często
znajdują się w centrum dyskusji, które unicestwiają ich głęboki sens, zakres i znaczenie, przybierają
tony partykularne i unieważniają uniwersalne piękno, które
reprezentują.

Naprawdę krótka, ale wyczerpująca definicja kultury pochodzi
z UNESCO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw
Oświaty, Nauki i Kultury): „Szereg specyficznych cech
społeczeństwa lub grupy społecznej pod względem duchowym,
materialnym, intelektualnym lub emocjonalnym”.

A tak przy okazji, „społeczeństwo” to zbiór jednostek połączonych
różnego rodzaju relacjami, w tym formami współpracy,



8

współdziałania i podziału zadań, które zapewniają przetrwanie i reprodukcję całości i jej
członków.

Społeczeństwo ludzkie jest zatem zorganizowaną społecznością, zlokalizowaną na jakimś
terytorium, składającą się z połączonych ze sobą jednostek, które posiadają tę samą kulturę,
świadomych własnej niepowtarzalności i tożsamości. Formy współpracy, współdziałania i
podziału pracy, które zapewniają przetrwanie, zależą od rodzaju kultury, która ukształtowała się
na przestrzeni dziejów. Mówiąc prościej, kultura to „wiedza zgromadzona na przestrzeni
dziejów” danej grupy ludzkiej, społeczeństwo to „struktura organizacyjna”, na której opiera się
sama kultura, bez kultury nie ma społeczeństwa i na odwrót. Kulturę można uznać za siłę
napędową społeczeństwa.

Istotnymi elementami kultury są wartości i przekonania. Stanowią one sposób przekazywania
kultury z pokolenia na pokolenie. Doktryny i przekonania składają się na wiarę, którąmają ludzie.
Wartości pomagają w kształtowaniu społeczeństwa. Wskazują także na dobro i zło a także prawo
oraz dobre obyczaje.

Bardzo ważnymi elementami kultury są muzyka i język. Muzykę można uznać za uniwersalny
język ludzkości, a każda kultura nadaje mu swój własny charakter. Języki są stale rozwijającym się
czynnikiem, w którym kultura może się w pełni odzwierciedlić. Kiedy język znika wraz z ostatnim
użytkownikiem, zabiera ze sobą nagromadzoną historię i wiedzę danej kultury.

Ważne jest, aby mieć świadomość, że języki wymierają, a wraz z nimi giną na zawsze całe kultury.
Podobnie jak w przypadku bioróżnorodności, liczba języków wzrasta wraz ze zbliżaniem się do
równika. Niestety, podobnie jak w przypadku bioróżnorodności, rośnie też tempo wymierania.
W ciągu ostatnich 500 lat zniknęła około połowa znanych języków świata. Szacuje się, że za 100
lat może wyginąć 90% dzisiejszych języków (ok. 6000), a pozostanie ich ok. 600. Języki
wymierają, ale świadomość tego zjawiska jest słabo rozpowszechniona poza kręgami
akademickimi. Czy to ma znaczenie? Odpowiedź wiąże się z rozwojem politycznym
społeczeństwa; to nie przypadek, że w Europie mówi się dziś mniejszą liczbą języków niż np.
w jednym tylko kraju afrykańskim: Nigerii. Istnieje duża korelacja między różnorodnością
językową/kulturową a bioróżnorodnością, mówi się czasem, że „tam, gdzie jest wiele języków,
jest też wiele motyli”.

David Harmon, sekretarz Terralingua, w najbardziej przejmujący sposób pisze o przyszłości z
mniejszą różnorodnością: „Zamiast świata pełnego milionów gatunków, tysięcy języków i innych
kultur oraz niezwykle zróżnicowanego krajobrazu, mogliśmy narysować świat o wiele bardziej
jałowy. Moglibyśmy się urodzić w świecie zaludnionym przez szpaki i chwasty, gdzie wszyscy
ludzie mówiliby, ubierali się, jedli i zachowywali się mniej więcej tak samo, gdzie każde pole i
miasto wyglądałoby prawie tak samo jak każde inne... Ale mieliśmy szczęście. Mamy taki świat,
jaki mamy. Ten, który odziedziczyliśmy, jest naprawdę, i wciąż jeszcze jest światem różnicy. Jeśli
nadal będziemy postępować w sposób, który niszczy różnorodność, życie w pewnym sensie
będzie trwało nadal, ale nasza żywotność - nasze niepowtarzalnie ludzkie poczucie tego, czym
powinno być życie - wyginą".

Uważamy, że pracownik międzykulturowy powinien nie tylko pomagać migrantom, uchodźcom
i innym nowo przybyłym osobom w integracji i rozwiązywaniu problemów życiowych w nowym
środowisku, ale także szerzyć świadomość znaczenia i szacunku dla każdej kultury i języka każdej
mniejszości etnicznej na świecie. Można to nazwać szacunkiem dla wielokulturowości.

W jaki sposób kultura wpływa na zachowanie?

Dziś możemy „zmierzyć” wpływ kultury na zachowania. Możemy korzystać z narzędzi opartych
na statystykach dotyczących reakcji ludzi na różne sytuacje. Podążając za Fernando Lanzerem,
który wykorzystuje swoje 28-letnie doświadczenie jako członek kadry kierowniczej ABN AMRO,
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konsultant w ponad 40 krajach i autor kilku książek na ten temat, przedstawimy pięć głównych
przypadków, które społeczności wykazują w odniesieniu do zachowań wynikających z wpływów
kulturowych. Przedstawimy je jako przeciwieństwamiędzy
kulturą zachodnią i wschodnią, a czasem między krajami
północnymi i południowymi. Są to:

- Hierarchia a równość

- Indywidualizm a kolektywizm

- Wydajność a opieka/jakość życia

- Unikanie niepewności a niech się stanie

- Elastyczność a dyscyplina

Hierarchia a równość. Ogólnie rzecz biorąc, stwierdzono, że kultury Wschodu wpływają na
zachowania ludzi w kierunku hierarchicznego podejścia we wszystkich dziedzinach życia
społecznego. Stosują one nawet „dystans władzy”, czyli fizyczną odległość, gdy ktoś o niższym
statusie musi zbliżyć się do osób uważanych za mające wyższy status.

W krajach zachodnich, takich jak Europa i Ameryka, podejście rozwija się na bardziej wyrównanych
zasadach; nadal w pewnym sensie istnieje dystans władzy, ale jest on bardziej subtelny, nie tak
widoczny.

Indywidualizm a kolektywizm. W krajach, w których dominuje indywidualizm, jednostka jest
ważniejsza od grupy. Wymagana jest niezależność, a wyrażanie własnego zdania, nawet jeśli nie
podoba się ono innym, jest powszechną praktyką.

W społeczeństwie opartym na kolektywizmie na pierwszym miejscu stawia się przynależność do
grupy i lojalność wobec niej. Tak długo, jak tak się dzieje, grupa troszczy się o jednostkę. Niezbędne
jest utrzymanie harmonii w grupie. Ludzie Zachodu rozumieją siebie jako osobę niezależną
i oddzieloną od innych ludzi. Ci, których zachowanie opiera się na niezależnym „ja”, uważają, że
podstawową jednostką społeczną jest jednostka, a grupy istnieją po to, by wspierać jej dobrobyt.
Z tego powodu kultura zachodnia jest określana jako kultura indywidualistyczna. W kulturze
indywidualistycznej ważna jest niepowtarzalność jednostki. Ludzie są zachęcani do wyrażania
swoich wewnętrznych stanów i uczuć oraz do wywierania wpływu na innych ludzi. Z kolei
mieszkańcy Wschodu cenią swoje „ja” jako fundamentalnie powiązane z innymi i od nich
współzależne. Dla tych, których zachowanie opiera się na współzależności, podstawową jednostką
społeczną jest grupa. Ponadto jednostki muszą dostosować się do grupy, aby zachować harmonię
społeczną. Z tego powodu kultura Wschodu jest określana jako kultura kolektywistyczna.
W kolektywistycznej atmosferze kulturowej jednostki starają się modyfikować siebie i nie wpływać
na innych. Jednak zarówno w kulturze indywidualistycznej, jak i kolektywistycznej wszystkie
jednostki zachowują się zarówno w sposób niezależny, jak i współzależny, choć każda kultura
zazwyczaj zachęca do jednego lub drugiego sposobu postępowania.

Wyniki a dbałość/jakość życia. W kulturze zorientowanej na wyniki ważne jest, by osiągać wyniki
i osiągnięcia. Ludzie, którzy to robią, są nagradzani przez społeczeństwo w kategoriach finansowych
lub statusu. Natomiast w kulturach „opiekuńczych” kluczowa jest jakość życia. W atmosferze kultury
„opiekuńczej” ludzie wykonują zadania, ale na ogół robią to (tzn. pracują) po to, by móc cieszyć się
życiem, podczas gdy w kulturze zorientowanej na wyniki praca jest uważana za samo życie, jest jego
sensem.

„Unikanie niepewności” a „niech się stanie”. Istnieją społeczeństwa, które stosują różnego rodzaju
procedury, aby uniknąć niepewności. Niektóre z nich to planowanie, organizowanie, strukturyzacja
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i kontrola. Są też społeczeństwa, które mniej przejmują się unikaniem niepewności i nie pielęgnują
potrzeby planowania. Wolą radzić sobie z sytuacjami, gdy się pojawią.

Elastyczność a dyscyplina. Elastyczność oznacza korzystanie z wielu różnych pomysłów, ścieżek
i strategii, aby osiągnąć cel, dlatego niezwykle ważne jest, aby być elastycznym w zależności od
sytuacji. W społeczeństwie, w którym elastyczność jest niska, istnieje tylko jedna ścieżka, którą
można podążać. Każda inna jest zła. Dlatego dyscyplina staje się najważniejsza i nie ma miejsca na
wyjątki, podczas gdy w kulturze o wysokiej elastyczności może być wiele wyjątków, ponieważ
wszystko zależy od sytuacji.

A co z emocjami? To, czy emocje są uniwersalne czy kulturowe, jest kwes�ą powracającą w historii
badań nad emocjami wśród psychologów.

Trochę więcej niż tylko spojrzenie na definicje wielokulturowości, transkulturowości
i międzykulturowości. Jaki może być właściwy kierunek rozwoju?

W dzisiejszym
zglobalizowanym świecie
często spotykamy się
z różnymi terminami
i koncepcjami dotyczącymi
integracji migrantów,
mieszania się kultur,
sposobów prowadzenia
dialogu w środowiskach
wieloetnicznych. Pracownik
międzykulturowy jest coraz
bardziej zaangażowany w
rozwój różnych tendencji w
zakresie rozwiązywania
problemów związanych ze
społecznym współżyciem
osób o różnych korzeniach
kulturowych w każdym
kraju europejskim.

Ważne jest zatem, abyśmy
poznali znaczenie takich

pojęć, jak wielokulturowość, transkulturowość i międzykulturowość, abyśmy mogli lepiej
rozpoznawać i nazywać sytuacje, splot wydarzeń i okoliczności, z którymi stykamy się w życiu, nauce
i pracy, a także abyśmy mogli w sposób bardziej świadomy i krytyczny myśleć o nich.

Wielokulturowość. Jeśli zastanowimy się nad samym słowem, łatwo zrozumiemy, że odnosi się ono
do istnienia wielu (wielu) kultur. Fakt, że kończy się ono na "-ość", może nasunąć nam myśl o
ideologii. W rzeczywistości mianem wielokulturowości określamy rzeczywistość, w której
współistnieje wiele kultur, a ludzie o dowolnym pochodzeniu kulturowym mogą wyrażać swoją
tożsamość. Z punktu widzenia polityki, wielokulturowość zajmuje się zarządzaniem różnorodnością
kulturową wszystkich mniejszości etnicznych. Wielokulturowość była zarówno uznawana, jak i
krytykowana przez socjologów, krytyków kultury, polityków itd. Ogólnie rzecz biorąc, słowo to kojarzy
się z czymś pozytywnym, ale mogą być też plusy i minusy, ponieważ przeanalizowano również wady.
Zostaną one wyjaśnione przy okazji opisu znaczenia transkulturowości.

Transkulturowość. W ostatnim czasie na polach badawczych krąży nowe rozumowanie dotyczące, nie
nowego zresztą, zagadnienia promowania różnorodności kultur istniejących w danej społeczności czy
narodzie. Koncepcja transkulturowości, zwana też kosmopolityzmem, coraz bardziej przemawia do
krytyków. Jeśli porównamy transkulturowość z wielokulturowością, zobaczymy, jak bardzo różnią się
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one w rezultatach. Różnorodność kulturowa jest postrzegana albo jako stopienie się elementów
kulturowych, jak w przypadku transkulturalizmu, albo jako ich dodanie do głównego nurtu kultury,
jak w przypadku wielokulturowości.

Wielokulturowość nie jest postrzegana jako czynnik wyzwalający kulturę, ponieważ mniejszości
etniczne nie przekraczają swoich granic kulturowych i nie definiują się na nowo. Pozostają zamknięte
w swoich własnych ramach kulturowych, niejako w izolacji. Przeciwnicy wielokulturowości
paradoksalnie twierdzą, że w ostatecznym rozrachunku sugerowałaby ona postrzeganie ludzi i kultur
jako jeszcze bardziej odmiennych niż są. Ponadto, ponieważ kultury stale się rozwijają, tworzenie
ram kulturowych może sprzyjać utrwalaniu się stereotypów w danej społeczności.

Można by pomyśleć o tym, że dzięki globalizacji, w taki czy inny sposób, wszyscy jesteśmy połączeni
z osobami z różnych kultur, w pracy, w szkole podstawowej i na uniwersytecie, podczas zajęć
rekreacyjnych lub po prostu podczas zakupów. To wzajemne oddziaływanie, niezależnie od tego, jak
do niego dochodzi, poprzez większy lub mniejszy stopień ciekawości i otwartości na drugiego
człowieka, wytwarza czynniki, które w dłuższej perspektywie spowodują zmiany w naszym sposobie
myślenia, być może w kierunku kosmopolitycznego obywatela, który w istocie jest transkulturowy.

Wielokulturowość wydaje się jednak pierwszym istotnym krokiem na drabinie prowadzącej do
kosmopolityzmu. Dzięki wielokulturowości poszerzamy wiedzę o różnorodności oraz uczymy się, jak
ją szanować i celebrować. Dowiadujemy się, jak piękne i bogate życie może rozkwitać w całej
ludzkości.

Międzykulturowość. W dzisiejszych czasach nierzadko można zobaczyć fes�wale muzyczne
z udziałem muzyków grających na tradycyjnych instrumentach z całego świata, a wiele osób
z przyjemnością rozmawia o wspólnocie i różnicach między instrumentami muzycznymi, o
sposobach gry oraz o uczuciach, wspomnieniach i aspiracjach, jakie niesie ze sobą ich muzyka. Może
to być przykład międzykulturowości, ponieważ świadczy o tym, że ma miejsce dialog
międzykulturowy. We wspólnocie międzykulturowej istnieje zrozumienie i szacunek dla wszystkich
kultur, wzajemnawymiana idei i norm kulturowych oraz rozwój głębokich relacji. Międzykulturowość
zakłada aktywne działanie na rzecz bezpośredniego pogłębiania innej kultury (lub jej aspektów)
poprzez bezpośredni kontakt, w ramach dialogu międzykulturowego, podczas gdy wielokulturowość
jedynie zachęca do poznawania i szanowania różnych kultur.

Wnioski

Uważamy, że korzystanie z różnorodności życia i wielości kultur jest wzbogacające i pozytywnie
wpływa na człowieka. Różnorodność kulturowa działa w dwie strony: cieszmy się własną złożonością
i sprzecznościami, a będziemy mogli docenić różnice między ludźmi na świecie. Nauczmy się
otwartości na różnice kulturowe, a staniemy się bardziej złożonymi, barwnymi i rozsądnymi osobami.

Spróbujcie podsumować, odpowiadając na te pytania:

Jak definiuje się kulturę i dlaczego jest ona ważna?

- Nie ma jednej dokładnej definicji, ale jest to wszystko to, co my, jako ludzkość, wypracowaliśmy
w ciągu naszej historii jako społeczeństwo. Określa ona nasz styl życia i sposoby zachowania.

W jaki sposób kultura wpływa na zachowanie?

- Określa ona sposób, w jaki konstruujemy nasz styl życia oraz, co najważniejsze, zachowania i relacje
społeczne. Życie według hierarchii lub równości, zwracanie większej uwagi na grupę lub jednostki,
przedkładanie kreatywności nad dyscyplinę, bycie bardziej performatywnym lub biernym - wszystko
to zależy od kultury, w której żyjemy.
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Jaka jest różnica między wielokulturowością, międzykulturowością i transkulturowością.

- Wielokulturowość oznacza po prostu, że na danym obszarze żyje wiele kultur. Międzykulturowy
oznacza bycie w dialogu z innymi kulturami, z szacunkiem i akceptacją. Transkulturowość jest
podobna do kosmopolityczności, odnosi się do stapiania się kultur w globalnym świecie wielu kultur
i wartości.
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Rozdział 3

ŚRODOWISKA UCZENIA SIĘ

Wprowadzenie

Dziś wiemy, że najlepszym sposobem uczenia się nie jest bycie nauczanym, ale bycie
motywowanym do nauki. Ktoś, kto chce być nauczycielem, nie powinien postrzegać siebie jako
„dawcy” wiedzy, ale raczej jako przewodnika, pasterza, który stwarza odpowiednie okoliczności i
atmosferę, by ktoś inny mógł się uczyć, i pilnuje tego, czego się uczy, dając odpowiednie materiały,
właściwe wskazówki i wybierając najlepszą metodę. Dzieje się tak dlatego, że żyjemy obecnie w
epoce informacji, w której wiedza jest (zbyt) łatwo dostępna. Każdy może mieć encyklopedię w
zasięgu ręki, więc nie potrzebujemy nauczyciela, który byłby jak otwarta księga. Potrzebujemy
nauczyciela, który nas poprowadzi i poprzez udzielanie wskazówek i nauczy, jak odróżnić to, czego
należy się uczyć, od tego, co jest zbędne.

W tym rozdziale postaramy się pokazać, w jaki sposób można stworzyć środowisko uczenia się w
zależności od tego, czego chcemy, by nauczyli się nasi uczniowie. Pokazane zostaną metody zgodne
z odpowiednim rodzajem materiału i właściwym rodzajem środowiska uczenia się. Ambicją tego
rozdziału jest pokazanie, jak najlepiej pracować z tymi, których chcemy nauczyć nie tylko tego, co
mamy do przekazania, ale przede wszystkim tego, jak się uczyć i jak samodzielnie wykorzystywać
przekazywaną wiedzę. Pokażemy, kiedy najlepiej jest zastosować odpowiedni rodzaj środowiska
uczenia się.

Cele

Niniejszy rozdział ma pomóc w doborze odpowiedniej metody do materiału, który chcemy, aby
został przyswojony przez naszych uczniów. Zazwyczaj jesteśmy przyzwyczajeni do tradycyjnego
modelu kształcenia, w którym najważniejszą formą przekazu było to, co mówi nauczyciel. Niestety,
taka forma jest bardzo nieefektywna z punktu widzenia teorii kształcenia, a przede wszystkim
nieciekawa. Pracując z dorosłymi, tym bardziej powinniśmy ich przekonać, że chcą się uczyć.
Dorośli nie muszą nic robić, a zwłaszcza nie muszą się uczyć, dlatego sposób, w jaki przekazujemy
im wiedzę, powinien być atrakcyjny, a przede wszystkim dawać im poczucie sensu tego, co robią.
Sukces w edukacji zależy od wielu czynników, ale przede wszystkim jest wynikiem zainteresowania
materiałem i motywacji do nauki. Aby zapewnić oba te czynniki, musimy stworzyć odpowiednie
warunki do uczenia się.

Zasadniczo postrzegamy nauczanie jako interakcję z nauczycielem, w której nauczyciel uczy
uczniów, przekazując im wiedzę. Natomiast uczenie się często wyobrażamy sobie jako siedzenie z
książką i staranie się zapamiętać jak najwięcej. Kiedy jednak zagłębimy się nieco bardziej w
zagadnienie, możemy wyraźnie zauważyć, że np:
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- gdy nauczyciel uczy, my się uczymy, a więc uczenie się jest procesem nie do końca polegającym na
samodzielnym przyswajaniu danej wiedzy;

- Kiedy robimy inne rzeczy, jak na przykład gotowanie cordon bleu po raz pierwszy, również się uczymy,
tak samo jak wtedy, gdy zwiedzamy Stare Miasto w Krakowie jako turyści;

- puszczając latawiec z dzieckiem, uczymy je... puszczania latawca;

- Kiedy lider motywuje swoich pracowników do rozwiązania problemu, jest nauczycielem;

- Kiedy spotykamy się z przyjaciółmi i wspólnie zastanawiamy się, jak zorganizować naszą wspólną
wyprawę w góry, uczymy się;

- a kiedy matka trzyma swoje pierwsze, nowo narodzone dziecko, oboje się uczą.

Tak więc nauczanie i uczenie się to znacznie więcej niż nam się zwykle wydaje. Jest to proces, który
zachodzi w każdym momencie, gdy doświadczamy czegoś nowego.

Pod pojęciem środowiska uczenia się rozumiemy przestrzeń, w której zapewnione są najlepsze
warunki do uczenia się czegoś nowego. Z tej perspektywy możemy wyróżnić dwa różne punkty
widzenia:

1. Możemy uczyć się sami lub w grupie (tu pojawia się rozróżnienie na uczenie się indywidualne i
zbiorowe)

2. Możemy mieć nauczyciela, który nas prowadzi, lub możemy uczyć się sami (co wprowadza podział
na uczenie się hierarchiczne i dystrybutywne).

Mamy więc cztery takie kombinacje, przedstawione w następujący sposób:

Hierarchiczny Dystrybutywny

Indywidualny

Kolektwyny



15

I. Tryb hierarchiczno-indywidualny

W tym trybie najważniejsza jest relacja z osobą. Środowisko to wymaga wzajemnego zrozumienia i
zaufania. Co jednak bardzo ważne: w tym trybie uczeń nie ma żadnego wpływu na to, czego się uczy.
Materiał jest gotowy i ustalony z góry. Tryb ten jest dobry w przypadku certyfikacji, ponieważ program
nauczania jest gotowy i nie podlega negocjacjom. Gdy chcemy wyobrazić sobie takie środowisko
uczenia się w działaniu - dotyczy to mentoringu lub indywidualnego procesu nauczania-uczenia się. Jest
to szczególnie przydatne, gdy mamy do czynienia z trudnościami w nauce lub uczniem, który wymaga
intymnych sytuacji lub intymności podczas nauki.

Szczególne w tym trybie jest to, że oceny dokonuje się bez porównywania z innymi uczniami. Opiera się
ona na indywidualnych postępach ucznia.

Najodpowiedniejsze w tym przypadku są metody:

- Mentoring

- Wykłady klasyczne

- Obserwacja (nauczyciela)

To, czego nam potrzeba:

Gotowy i dobrze przemyślany program nauczania. Nie potrzebujemy gotowych materiałów: mogą być
one tworzone przez nauczyciela zgodnie z potrzebami ucznia.

II. Hierarchiczny tryb zbiorowy

Ten tryb można sobie łatwo wyobrazić, gdy myślimy o sporcie, ponieważ jest on bardzo
charakterystyczny dla drużyny sportowej z trenerem. Nauczyciel jest trenerem, który nie tylko
przekazuje wiedzę i uczy umiejętności, ale także wzmacnia siły do pracy w zespole. Metoda ta sprawdza
się we wszelkich działaniach na rzecz budowania wspólnoty. Najważniejsze są tu dwa czynniki:
stworzenie odpowiedniej atmosfery bezpieczeństwa i integracji oraz zasady, których należy
przestrzegać, gdy grupa ma pracować razem. Zasady te powinny być ustalane zgodnie z potrzebami
grupy, ale z zachowaniem roli eksperta (nauczyciela). Nauczyciel w tym trybie może pełnić wiele
różnych ról: nauczyciela, facylitatora, sędziego, eksperta, ale także trenera - pomagającego grupie
odkryć jej własny potencjał.

Najodpowiedniejsze w tym przypadku są metody:

- Warsztaty

- Wykłady klasyczne

- Uczenie się od rówieśników

- Obserwacja (nauczyciela)

Ocena

Proces oceny wymaga wiedzy na temat słabych i mocnych stron grupy, a skala oceny powinna
uwzględniać grupę jako całość. Cele nie mogą być tylko obiektywne, ponieważ grupamoże wypracować
coś więcej lub nie być w stanie ich osiągnąć. Należy także wziąć pod uwagę obciążenie pracą członków
grupy oraz przestrzeganie zasad obowiązujących w grupie.
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To, co jest nam potrzebne:

Scenariusz pracy i minimalne cele, które należy osiągnąć. Potrzebujemy atmosfery bezpieczeństwa
(infrastruktury, w której uczniowie mogą czuć się swobodnie). Należy zachować ostrożność i zwracać
uwagę na strukturę grupy: unikać sytuacji (np. spowodowanych proponowanymi działaniami), które
mogą wywołać konflikty w grupie.

III. Dystrybutywny tryb indywidualny

Ten tryb może być specjalnie przeznaczony do samodzielnej nauki. Dla nauczyciela może to być
mylące, ponieważ może się wydawać, że przekazanie materiału do nauki to nic wielkiego. Cóż, jeśli
chcemy, by tryb samokształcenia zakończył się sukcesem, musimy być bardzo ostrożni.
Najważniejszymi czynnikami są tutaj: struktura materiału i motywacja do nauki.

Struktura powinna uwzględniać różne możliwości uczniów. Dlatego dobrze jest budować ją zgodnie
z poziomami możliwości i zainteresowań: od podstawowego, przez średniozaawansowany, po taki,
który odnosi się do dalszego zgłębiania tematu. Materiał nie może być przeładowany, ale powinien
umożliwiać tym, którzy są bardziej zainteresowani, łatwy dostęp do kolejnych materiałów.

Motywację można podtrzymywać poprzez urozmaicenie i ciekawe podejście do materiału. Powinno
ono uwzględniać różne metody i sposoby prezentacji: od audiowizualnych po teksty pozwalające na
spokojną analizę danego problemu. Podział materiału na małe części pomaga utrzymać motywację,
gdyż zbyt duża ilość materiału do przyswojenia na raz może zniechęcić do dalszego przyswajania.
Bardzo ważne jest też, aby dać jasną wizję sensu uczenia się poprzez wyznaczanie celów, które są
praktyczne, użyteczne i możliwe do osiągnięcia.

Najodpowiedniejsze w tym przypadku są metody:

Samokształcenie we własnym tempie.

Ocena powinna opierać się na samoocenie, ale nie tylko. Ważne jest także, aby zapewnić uczniowi
możliwość dowiedzenia się, co poszło nie tak, co należy poprawić, aby proces uczenia się był
efektywny. Ocenianie powinno opierać się na wyznaczonych progach, które odpowiadają
wyznaczonym częściom. Ocena ich opanowania powinna uwzględniać także poziomy
zaawansowania, jednak stopień ich uwzględnienia ma wpływ namotywację do dalszej nauki, dlatego
nie należy przesadzać z niską oceną tych, którzy decydują się na jedynie poziom podstawowy.

To, czego nam potrzeba:

Kluczowe znaczenie mają tu dobrze skonstruowane, zróżnicowane i dokładne materiały do nauki.
Uniwersalność materiału zależy od odbiorców, ale powinien on być uporządkowany w formie
poziomów: im głębiej uczący się wchodzi, tym trudniejszy jest materiał, ale to uczący się powinien
decydować, na jaką głębokość wchodzić.

IV Dystrybutywny tryb zbiorowy

Takie środowisko wymaga grupy, która ma wspólny cel. Najlepszym wspólnym celem są wspólne
problemy, które trzeba rozwiązać. Bardzo ważne jest, aby grupa miała strukturę, ale nie można jej
narzucić. Istnieją naturalne procesy formowania się grupy: od wspólnego zrozumienia, poprzez etap
integracji, aż do samorealizacji. Nauczyciel, który w tym trybie może być jedynie facylitatorem, może
interweniować, gdy procesy grupowe nie idą w dobrym kierunku (np. w sytuacji konfliktu lub
wykluczenia kogokolwiek z grupy). Dlatego też problem powinien spełniać kilka ważnych czynników:
być precyzyjny, zrozumiały dla wszystkich, możliwy do rozwiązania, z uwzględnieniem możliwości
podziału pracy. Ważne jest też, aby grupa miała jasne zasady i podział zadań. Wszystkie te elementy
powinny zostać wypracowane w grupie.

Najodpowiedniejsze w tym przypadku są metody:
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- Nauka oparta na rozwiązywaniu problemów (PBL)

- Metoda projektu

- Uczenie się przez działanie

- Wspólne uczenie się

- Uczenie się od rówieśników

Ocena

Proces oceny jest nieco bardziej skomplikowany, ponieważ składa się z wielu poziomów: powinien
obejmować indywidualną samoocenę każdego członka grupy. Grupa powinna także ocenić swoje
działania, porównując intencje z osiągniętymi wynikami. Na koniec ocena powinna być dokonana
przez osobę z zewnątrz. Może to być trener, ale może to być również odbiorca projektu. Ocena
grupy nie powinna odnosić się do działań poszczególnych jej członków - są one przedmiotem
indywidualnej samooceny. To, czy ktoś sprawdził się w pracy grupowej, czy nie, powinno być raczej
przedmiotem kontraktu, który został określony w formie zasad. Dobrze jest, jeśli taki kontrakt
zawiera sankcje dla członków za niewypełnianie swoich zadań.

To, czego nam potrzeba:

Najważniejszy jest cel, który powinien być właściwie sformułowany: jasny, precyzyjny i łatwy do
zrozumienia. Nauczyciel powinien zdecydować, czy lepiej jest dostarczyć grupie konkretne
narzędzia, czy dać wskazówki, gdzie je znaleźć. Dobrze jest jednak udzielić grupie kilku wskazówek,
np. jak sprawdzić, czy posiada ona odpowiednią wiedzę potrzebną do rozwiązania zadania.
Środowisko kolektywu dystrybutywnego potrzebuje horyzontu dla obszarów, które są źródłem
narzędzi i wiedzy potrzebnej do wykonania zadania.

Podsumowanie:

Spróbujcie podsumować, odpowiadając na te pytania:

Dlaczego tworzenie środowiska uczenia się jest tak ważne?

- Dzieje się tak, ponieważ rozumiemy, że w edukacji nie chodzi tylko o nauczanie, ale przede
wszystkim o uczenie się. Nauczyciel nie jest przekazicielem wiedzy, ale raczej przewodnikiem,
twórcą odpowiednich warunków, w których uczniowie mogą ją zdobywać. Warunki te nazywamy
środowiskiem uczenia się.

Dlaczego warto rozróżniać różne rodzaje środowisk uczenia się?

- Ponieważ rola nauczyciela może być zupełnie inna w zależności od rodzaju materiału do nauczenia
się lub od tego, czy materiał ma być nauczany indywidualnie czy w grupie. W edukacji znamy wiele
różnych metod, ale nie każda z nich może być stosowana w każdych okolicznościach i nie każda jest
równie skuteczna w każdej sytuacji.

Skąd mam wiedzieć, jakie środowisko uczenia się należy zastosować w danej sytuacji?

- Jeśli określisz dwa najważniejsze czynniki: czy potrzebujesz nauczyciela, który powinien posiadać
większą wiedzę i umiejętności, czy raczej trenera (facylitatora), który będzie czuwał nad procesem
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samokształcenia, oraz czy proces ten powinien być prowadzony indywidualnie czy w grupie,
z łatwością wybierzesz odpowiednie środowisko spośród czterech opisanych powyżej.

Dlaczego potrzebuję oceny?

- W procesie oceniania nie chodzi o wystawianie ocen czy przyznawanie nagród lub kar. Chodzi
o wyniki tych procesów. Ocena jest potrzebna nie nauczycielowi, ale uczniowi, aby pokazać mu, czy
i w jakim stopniu nauczył się tego, czego miał się nauczyć.
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Rozdział 3

CZŁOWIEK I KULTURA

“Możemy mieć różne religie, różne języki,

różnić się kolorem skóry, ale wszyscy należymy do jednej rasy ludzkiej"
-Kofi Annan (dyplomata ghański, laureat Pokojowej Nagrody Nobla)

Wprowadzenie

Kulturę można definiować na różne sposoby. Można ją określić jako wspólny trzon duchowych,
materialnych i intelektualnych przekonań, które są częścią danego społeczeństwa. Stanowi ona
wiedzę, moralność, sztukę, zwyczaje i inne zdolności lub nawyki jednostki w danej społeczności.
Inna teoria definiuje kulturę jako zwyczaje, symbole, instytucje, zachowania i język. Dlatego też
kultura ma zasadnicze znaczenie dla sposobów, w jakie społeczności prowadzą swoją społeczną,
polityczną i ekonomiczną egzystencję. Komunikacja międzykulturowawymaga starannego uznania,
poszanowania i zrozumienia różnic kulturowych i ich złożoności.

W tym rozdziale poruszono kwes�e psychologicznych i społecznych aspektów międzykulturowej
pracy trenera, który w przeciwnym razie będzie musiał zmierzyć się m.in. z problemami
społecznymi i związanym z nimi stresem. Aby właściwie zrozumieć te aspekty, ważne jest ujęcie
w ramy definicji „międzykulturowości” takich pojęć, jak: świadomość kulturowa, tożsamość
i wartości. Według Interna�onal Encyclopaedia of Language and Social Interac�on,
międzykulturowość ma więcej wspólnego ze słowami „interpersonalny” i „interaktywny” niż z ideą
„spotkania kultur”. Międzykulturowość jako taka, implikuje zarówno (i) ciągłe językowe i kulturowe
tworzenie i interpretowanie znaczeń, jak i (ii) zaangażowanie w proces wspólnej mediacji
kulturowej przez wszystkich uczestników.

Jedną z głównych cech drugiego pokolenia migrantów jest to, że są oni zazwyczaj lepiej
wykształceni niż pokolenie ich rodziców, a czasem nawet lepiej niż ich rodzimi rówieśnicy, jak
pokazują niektóre badania, ze względu na silną motywację i wysiłki, jakie wykazują w kierunku
integracji.

Jednak rzadko jest to dostrzegane w kontekście integracji na rynku pracy; ponadto w wielu krajach
europejskich sylwetka zawodowa pracowników międzykulturowych jest w niewielkim stopniu
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sprofesjonalizowana. Ten aspekt powoduje dodatkową presję i stres dla pracowników
międzykulturowych.

Innym ważnym czynnikiem psychologicznym i społecznym, charakteryzującym pracowników
międzykulturowych w drugim pokoleniu, jest złożoność ścieżki integracji, na której się znajdują;
w rzeczywistości grupy imigrantów i/lub osoby o pochodzeniu migracyjnym przyswajają sobie wiele
praktyk kulturowych z kultury dominującej, zachowując jednocześnie pewne elementy kultury
etnicznej swojej rodziny, doświadczając procesu, który określa się mianem „akulturacji selektywnej”.
W ramach tego procesu, podobnie jak w przypadku większych grup imigrantów, pracownicy
międzykulturowi drugiego pokolenia często stosują bardzo zróżnicowane strategie asymilacyjne, co
prowadzi ich do poruszania się pomiędzy dynamiką segregacji i integracji. Niewątpliwie ma to także
poważne konsekwencje dla stresu społecznego i psychospołecznego pracowników
międzykulturowych.

Cele

Celem tej części jest zrozumienie, dlaczego ważne jest zajmowanie się społecznymi
i psychologicznymi aspektami pracy międzykulturowej drugiego pokolenia. Istnieje kilka różnych
powodów. Po pierwsze, powinniśmy wiedzieć, że pracownicy międzykulturowi w drugim pokoleniu,
w zależności od polityki krajowej i ram prawnych, są często „obywatelami bez obywatelstwa”.
W zbiorowej wyobraźni dzieci imigrantów, choć chodzą do szkoły, walczą o wejście na rynek pracy
i dzielą te same lęki związane z dorosłością w warunkach niepewności gospodarczej, przez większość
czasu są postrzegane jako obcokrajowcy. Jako takie pochodzą z trudnego środowiska, w którym
powszechne jest poczucie, że „nie są na swoim miejscu i nie wiedzą, dokąd iść”.

To poczucie wyzwania i trudności może być także postrzegane jako źródło wyjątkowości i bogactwa.
W istocie, pracownicy międzykulturowi w drugim pokoleniu to profesjonaliści, którzy mają tendencję
do rozwijania wielu jednoczesnych - a czasem nakładających się - ścieżek identyfikacji. Migranci w
drugim pokoleniu żyją „między dwoma światami”, nieustannie dojeżdżając do pracy, godząc warunki
konfliktowości zarówno w swoich rodzinach, które są bardziej przywiązane do wartości kulturowych
miejsca pochodzenia, jak i w społeczeństwie przyjmującym.

To, o czym warto pamiętać, zajmując się migrującymi pracownikami międzykulturowymi
i stresującymi warunkami, w jakich się znajdują, to fakt, że przepływ pomiędzy dynamiką segregacji
i integracji tworzy środowisko, w którym konsekwencje społeczne i psychospołeczne są ze sobą ściśle
powiązane. Na przykład, jeśli chodzi o możliwości ekonomiczne i wzrost gospodarczy, niektóre
badania pokazują, że jeśli postrzegane możliwości są większe w kulturze głównego nurtu niż
w enklawie etnicznej, celem działań migrantów i ich dzieci będzie optymalizacja zwrotu z inwestycji
w kapitał ludzki i kulturowy w społeczeństwie głównego nurtu. Będzie to miało zastosowanie także
w przypadku sprzeciwu wobec ich asymilacji ze strony poszczególnych członków społeczności
enklawy etnicznej: pokazuje to, że pracownicy międzykulturowi w drugim pokoleniu mogą także
doświadczać napiętnowania społecznego ze strony enklawy etnicznej, do której sami należą, w kraju
przyjmującym.

Dla realizacji tego celu edukacyjnego kluczowe jest uświadomienie sobie tych czynników, co ma
istotne implikacje w zakresie potrzeb i wyzwań psychologicznych i społecznych, z jakimi borykają się
migranci drugiego pokolenia, tym bardziej w pracy w charakterze pracowników międzykulturowych.
W tym sensie, pozytywnym aspektom dzielenia tej samej kultury z beneficjentami ich działań, jak
również odpowiednim umiejętnościom kulturowym towarzyszy także szereg wyzwań, które należy
wziąć pod uwagę, wzmacniając zdolności do wykonywania tej pracy.

Tożsamość kulturowa
Tożsamość kulturowa odgrywa ważną rolę w samopoczuciu człowieka. Związanie się z konkretną
kulturą daje ludziom poczucie przynależności i bezpieczeństwa. Umożliwia także dostęp do
kontaktów społecznych, które zapewniają wsparcie, wspólne wartości i przekonania. Może to pomóc
w przełamywaniu barier i budowaniu poczucia zaufania między ludźmi.
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Wzmacnianie poczucia tożsamości uczniów zwiększa
wzajemny szacunek dla różnych kultur i grup etnicznych
wśród nich. Stosując strategię nauczania włączającego,
nauczyciele i uczniowie mogą lepiej zrozumieć różne
punkty widzenia, docenić innych i budować empa�ę.
Ponadto umożliwienie uczniom wyrażania swojej
tożsamości kulturowej sprawia, że stają się oni zadowoleni
i dumni ze swojego dziedzictwa i tradycji, co stwarza okazję
do częstszych interakcji i budowania lepszych relacji z
kolegami z klasy i nauczycielem. Wskazane jest stworzenie
takiego podejścia do nauczania, w którym wszyscy
uczniowie są indywidualnie odpowiedzialni za zdobytą
wiedzę oraz za pomaganie sobie nawzajem w uczeniu się i demonstrowaniu nowych pojęć
i umiejętności. Rola nauczyciela powinna polegać na ułatwianiu uczniom planowania, realizacji
i zarządzania własnymi decyzjami. Istotną rolę odgrywa tu umożliwienie uczniom wprowadzenia
do klasy elementów swojej kultury, co stwarza przestrzeń, w której mogą czuć się dumni ze
swojego pochodzenia (np. wyznaczenie specjalnych dni, w których uczniowie mogą dzielić się
jedzeniem, ubraniami i muzyką związaną z ich dziedzictwem).

Istnieje ryzyko, że rodziny zróżnicowane kulturowomogą czuć się odłączone od procesu nauczania,
zwłaszcza rodzice migrantów, ze względu na brak stałych i zindywidualizowanych relacji
z nauczycielami. Należy rozwijać pozytywne interakcje z rodzinami poprzez takie działania, jak
dzwonienie lub wysyłanie e-maili do rodziny każdego ucznia z pozytywnymi informacjami a także
trzeba starać się poprawić jakość rozmów. Rodziny z różnych kultur cenią sobie komunikację twarzą
w twarz, co ułatwia nauczycielom i rodzicom porozumiewanie się w sposób kulturowo
odpowiedni. Innym dobrym sposobem jest wyjście poza klasę i czerpanie z doświadczeń szerszej
społeczności. Słuchanie rodzin uczniów i społeczności lokalnej pomaga w dostosowaniu nauczania
do potrzeb różnych uczniów.

Mediacja międzykulturowa i praca w środowisku wielokulturowym

Umiejętności niezbędne do pracy w mediacji międzykulturowej muszą uwzględniać wyzwania
psychologiczne i społeczne, jakich mogą doświadczać pracownicy międzykulturowi wywodzący się
z drugiego pokolenia migrantów. Jeśli chodzi o umiejętności zawodowe, do najważniejszych z nich
należą: zrozumienie międzykulturowe, proaktywny styl komunikacji, skuteczne strategie
zapobiegania konfliktom i ich rozwiązywania, konstruktywne i elastyczne zachowanie w obliczu
nagłych wydarzeń. Profesjonalizacja pracy międzykulturowej jest zjawiskiem stosunkowo nowym
i rozwija się równolegle ze wzrostem liczby osób o pochodzeniu migracyjnym w naszych
społeczeństwach. W związku z tym istnieje ciągła potrzeba zatrudniania osób zdolnych do
interakcji w tym nowo zróżnicowanym środowisku i jego obszarach zawodowych. Ponadto,
z wyjątkiem kilku krajów, takich jak Wielka Brytania, która opracowała specjalne standardy dla
osób pracujących z osobami z innych krajów lub różnych kultur, w innych krajach nie opracowano
żadnych wzorców jako takich.

W ramach niniejszego Przewodnika ważne jest przeanalizowanie najczęstszych sytuacji związanych
z międzykulturowością i opisanie głównych cech psychologii społecznej, szczególnie istotnych
w tych sytuacjach. Należy przy tym pamiętać, że migranci drugiego pokolenia najpierw przechodzą
okres adaptacji, aby przystosować się do życia w innym otoczeniu niż to, w którym mieszkają;
najpierw przechodzą proces zwany adaptacją międzykulturową. Adaptacja międzykulturowa to
„proces uczenia się życia ze zmianą i odmiennością - w tym przypadku ze zmienionym
środowiskiem i innymi ludźmi, innymi normami, standardami i zwyczajami”. Ludzie muszą przejść
przez zmiany behawioralne, społeczne i psychologiczne, aby włączyć te zmiany do swoich
rutynowych zachowań; w związku z tym u osób, które doświadczają kontaktu międzykulturowego
w kontekście wewnątrzspołecznym (jak w przypadku drugiego pokolenia migrantów), również
może pojawić się potrzeba adaptacji międzykulturowej.
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Aspekty psychologiczne w pracy międzykulturowej
Aspekty psychologiczne najczęściej związane są z adaptacją międzykulturową i dotyczą poczucia
tożsamości; najbardziej powszechne i najczęściej badane w odniesieniu do kontaktu
międzykulturowego są: (I) samoświadomość, (II) dysonans poznawczy oraz (III) koncepcja
dostosowania i adaptacji.

(I) Samoświadomość definiuje się jako „stan samoświadomości, w którym uwaga koncentruje się
na sobie”. Kiedy ludzie znajdują się w znanych sobie sytuacjach (w grupach), zazwyczaj mniej
prawdopodobne jest, że będą się koncentrować na sobie. Natomiast w nowym kontekście
kulturowym (takim jak ten, którego doświadcza się w pracy międzykulturowej) samoświadomość
ludzi znacznie wzrasta ze względu na konieczność nawiązywania relacji, a także przystosowania się
do nowych norm, wartości i zachowań. W nieznanym środowisku kulturowym samoświadomość
ludzi musi wzrosnąć, ponieważ muszą oni radzić sobie w nowym otoczeniu; doświadczenie to nosi
nazwę „szoku kulturowego” i może mieć istotne implikacje psychologiczne w pracy
międzykulturowej; w rzeczywistości osoby doświadczające szoku kulturowego zazwyczaj wykazują
oznaki frustracji, stresu, niepokoju i obniżonej samooceny.

(II) Dysonans poznawczy: w doświadczeniach związanych z transformacją ludzie doświadczają
niespójności poznawczej, ponieważ „to, co kiedyś było spójnym, wewnętrznie konsekwentnym
zbiorem przekonań i wartości, nagle zostaje obalone przez zewnętrzną zmianę”. W procesie
adaptacji międzykulturowej (takim jak ten, którego doświadczają migranci drugiego pokolenia)
ludzie doświadczają frustracji, obniżonej samooceny, zamglonego obrazu siebie z powodu
wewnętrznego dysonansu poznawczego, kiedy „dwa równoległe systemy przekonań są
psychologicznie niespójne”.

(III) Przystosowanie a adaptacja: Istnieje różnica między terminami dostosowanie i adaptacja, co
sugeruje, że dostosowanie jest krótkoterminową reakcją na przeszkody środowiskowe (ogólny stan
niezadowolenia psychicznego, który należy zredukować), natomiast adaptacja jest procesem
długoterminowym, niezbędnym do przetrwania, który wymaga od jednostek pogodzenia się
z walidacją aspektów innej kultury, do której się dostosowały.

Aspekty psychologiczne i społeczne w komunikacji międzykulturowej

Sposoby komunikacji: Dla pracowników międzykulturowych sposoby komunikacji mogą być
skomplikowane w zarządzaniu i stosowaniu. Zarówno na poziomie ustnym, jak i pisemnym, ludzie
mogą polegać na wyraźnym znaczeniu słów lub na innych wskazówkach kontekstowych, które
uzupełniają słowa mówione. Na przykład zachowania niewerbalne (gesty, mimika, wykorzystanie
przestrzeni i dystansu fizycznego, to, jak i kiedy ludzie się dotykają itd.) są nośnikami znaczenia
i formami komunikacji, które różnią się znacznie w zależności od kultury. Zdolność rozpoznania, czy
te formy komunikacji zawierają ważne informacje, wymaga rozległej wiedzy i umiejętności,
zwłaszcza w kontekście, w którym ścierają się różne ścieżki tożsamości, tak jak w przypadku
migrantów drugiego pokolenia. Sam termin „kompetencja” podlega tak wielu różnym
interpretacjom, jak termin „kultura”; to nie tylko kod językowy, ale także to, co komu powiedzieć
i jak to powiedzieć odpowiednio w danej sytuacji. Obejmuje wiedzę społeczną i kulturową. Oznacza
to, że aby posiadać umiejętności komunikacji międzykulturowej, pracownicy międzykulturowi
muszą być w stanie odpowiednio komunikować się w różnych kontekstach kulturowych.

Międzykulturowa kompetencja komunikacyjna koncentruje się na wiedzy, motywacji
i umiejętnościach pozwalających na skuteczną i odpowiednią interakcję z osobami pochodzącymi
z różnych kultur. Sugeruje to, że rozwijanie międzykulturowej kompetencji komunikacyjnej wymaga
znacznego wysiłku, by móc właściwie współdziałać z osobami z innych kultur.

W jaki sposób kultura wpływa na komunikację: Ponieważ istnieje nieodłączny związek między
kulturą a językiem, dwóm różnym językom towarzyszą różnice w kulturach, z którymi są związane,
i ujawniają one różnice w sposobie postrzegania świata przez osoby posługujące się tymi językami.
Przełączanie się między językami jest na ogół podstawowym zadaniem pracownika
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międzykulturowego, który często znajduje się w sytuacji, w której pośredniczy między dwoma
różnymi poglądami na jeden temat i musi zbudować między nimi pomost, niosąc przy tym własny
bagaż psychologiczny i społeczny.

Nauczanie i uczenie się w grupie wielokulturowej

Odmienne kultury i doświadczenia to cenny kapitał i zasób, który przynosi korzyści, uzupełnia
i poszerza zakres nauczania. Dobrą praktyką nauczyciela jest uwzględnianie wiedzy ogólnej uczniów
i ich wcześniejszych doświadczeń podczas planowania treści programowych, strategii nauczania
i środowiska edukacyjnego. Należy zadbać o to, by program nauczania uwzględniał uznanie
i zrozumienie dla różnorodnych sposobów poznania i bycia. Nauczyciele powinni zastanowić się nad
tekstami, materiałami, materiałami dodatkowymi i zadaniami edukacyjnymi, których używają, oraz
nad tym, w jaki sposób te materiały służą reprezentowaniu i włączaniu zróżnicowanych uczniów
|w ich klasach. Jeśli dostarczone materiały nie są reprezentatywne, nauczyciel jest odpowiedzialny
za poszukiwanie i stosowanie materiałów uzupełniających o charakterze integracyjnym.
Nauczyciele powinni korzystać z różnych zasobów, w tym od partnerów społecznych, by zapewnić
wszystkim uczniom dostęp do środowiska edukacyjnego i materiałów pedagogicznych oraz by życie
uczniów i społeczności lokalnej było odzwierciedlone w codziennej pracy w klasie. Zasoby,
materiały i książki powinny prezentować zarówno perspektywę lokalną, jak i globalną. Jeśli uda się
zdobyć podstawową wiedzę o językach, którymi posługują się uczniowie, i znaleźć sposoby
wykorzystania tego języka jako pomostu dla nowych idei i pojęć, będzie to wyrazem tolerancji
kulturowej i pokaże uczniom, że ich język jest równoprawny i ceniony, a nie podrzędny. Co więcej,
można rozważyć włączenie do programu nauczania ważnych i bardziej wyczerpujących informacji
o różnych kulturach i ich wkładzie, na przykład o ważnych odkrywcach, naukowcach i artystach.

Dobrą strategią włączania uczniów jest tworzenie aktywnego procesu uczenia się poprzez
wspieranie ich w dyskusji, w celu nadania znaczenia ich nowym pomysłom. Wiedza, która została

uporządkowana i włączona do
istniejących struktur pojęciowych, jest
łatwiejsza do zastosowania w nowych
sytuacjach. Ponadto można włączać
uczniów w podejmowanie decyzji
dotyczących planowania programu
nauczania w zakresie jego treści, co
pokazuje uczniom, że docenia się ich
opinie, i odchodzi od modelu deficytu,
w którym nauczyciel uważa, że wie, co
jest najlepsze dla uczniów. Inną dobrą
praktyką jest podejście oparte na
dociekaniu, pozwalające lepiej
zrozumieć potrzeby uczniów.
Nauczyciele powinni stworzyć
środowisko edukacyjne w klasie, w
którym oczekuje się, czynnego

uczestnictwa wszystkich i stosuje się strategie zachęcające do udziału w dyskusji z udziałem wielu
głosów. Do dobrych strategii należy zadawanie pytań otwartych, odpowiedzialna (tzw. poważna)
rozmowa, zachęcanie do przyjmowania różnych punktów widzenia. Narzędzia te są szczególnie
korzystne w nauczaniu respektującym zasady kultury, ponieważ pozwalają uczniom wnosić do
zadań różne perspektywy kulturowe oraz aktywnie uczestniczyć w dzieleniu się wiedzą i jej
rozpowszechnianiu.
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Podsumowanie

Spróbujcie podsumować, odpowiadając na te pytania:

Dlaczego należy promować poczucie tożsamości kulturowej uczniów ze środowisk migracyjnych?

- Ponieważ przynależność kulturowa daje migrantom poczucie bezpieczeństwa, a gwarantując jej
promowanie, migranci mogą czuć się lepiej rozumiani, doceniani i zintegrowani.

Dlaczego musimy podkreślać aspekty psychologiczne i społeczne pracownika międzykulturowego?

- Pracownicy międzykulturowi drugiego pokolenia charakteryzują się złożonością ścieżki integracji,
na której się znajdują; w rzeczywistości grupy imigrantów i/lub osoby o pochodzeniu migracyjnym
przyswajają sobie wiele praktyk kulturowych z kultury dominującej, zachowując jednocześnie
pewne elementy kultury etnicznej swoich rodzin, doświadczając procesu, który określa się
mianem „akulturacji selektywnej”. W ramach tego procesu stosują oni często bardzo
zróżnicowane strategie asymilacyjne, które sytuują ich pomiędzy dynamiką segregacji a dynamiką
mieszania się. Niewątpliwie ma to poważne konsekwencje dla stresu społecznego
i psychospołecznego pracowników międzykulturowych.

Na jakie główne aspekty psychologiczne i społeczne bycia migrantem drugiego pokolenia
pracującym w warunkach międzykulturowości powinniśmy zwrócić uwagę?

- Migranci drugiego pokolenia najpierw przechodzą okres adaptacji, aby przystosować się do życia
w otoczeniu innym niż to, w którym żyją; najpierw przechodzą proces zwany „adaptacją
międzykulturową”. Aspekty psychologiczne najczęściej związane z adaptacją międzykulturową
dotyczą poczucia tożsamości; najbardziej powszechne i najczęściej badane w odniesieniu do
kontaktu międzykulturowego są: (I) samoświadomość, (II) dysonans poznawczy oraz (III)
koncepcja dostosowania i adaptacji.

Jakie są główne aspekty psychologiczne i społeczne w komunikacji międzykulturowej?

- Dla pracowników międzykulturowych patenty komunikacyjne mogą być skomplikowane w
stosowaniu i zarządzaniu nimi. Zarówno na poziomie ustnym, jak i pisemnym, ludzie mogą polegać
na wyraźnym znaczeniu słów lub na innych wskazówkach kontekstowych, które uzupełniają słowa
mówione. Na przykład zachowania niewerbalne (gesty, mimika, wykorzystanie przestrzeni
i dystansu fizycznego, to, jak i kiedy ludzie się dotykają itd.) są nośnikami znaczenia i formami
komunikacji, które różnią się znacznie w zależności od kultury. Zdolność do rozpoznania, czy te
formy komunikacji zawierają ważne informacje, wymaga rozległej wiedzy i umiejętności,
zwłaszcza w kontekście, w którym ścierają się różne ścieżki tożsamości, jak np. w przypadku
migrantów drugiego pokolenia.

Dlaczego kulturę należy traktować jako atut, a nie jako wadę?

- Ponieważ kultura może być źródłem nowej wiedzy, doświadczeń i wartości, które mogą
wzbogacić zarówno uczniów, jak i wychowawców.
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Rozdział 5

Jak stworzyć dobry warsztat?

Ten rozdział ma formę "Pytań i odpowiedzi", aby uczynić go bardziej praktycznym. Pytania zostały
wybrane spośród najczęściej pojawiających się, gdy przygotowujemy warsztaty jako trenerzy.

I. Przygotowanie warsztatu:

a. Wybór celu
P: Dlaczego wyznaczanie celów jest ważne?

O: Wyznaczenie jasnych celów jest ważne, jeśli chcesz mieć możliwość zmierzenia sukcesu
warsztatóww przyszłości. Cel nie musi być liczbowy ani nawet binarny, typu „tak lub nie”. Zamiast
tego wystarczy wszystko, co można śledzić i kontrolować, byleby tylko grupa (uczestnicy
warsztatów) wspólnie zrozumiała cel i była zgodna co do tego, czy został on osiągnięty.

P: Jak właściwie sformułować cele warsztatu?

O: Kiedy już wiadomo, kto weźmie udział w warsztatach, należy upewnić się, że istnieje jasna
koncepcja ich celu. Niezależnie od tego, kto w ogóle wpadł na pomysł zorganizowania
warsztatów, dobrze jest na tym etapie spotkać się z kilkoma kluczowymi interesariuszami, aby
upewnić się, że wszyscy zgadzają się co do tego, co chcemy osiągnąć (określenie celów). Dopiero
gdy wszyscy mają wspólne oczekiwania, można przejść do kolejnych kroków.

Wymień konkretne rezultaty warsztatu, którymi chcesz się podzielić lub o których chcesz
poinformować na przyszłość. Podobnie jak w przypadku celów, pomoże to wyjaśnić, jak
zorganizować warsztaty, aby uzyskać z nich jak najwięcej korzyści.

b. Wybór członków grupy
P: Jak wybrać uczestników warsztatów?

O: To, co uda się osiągnąć podczas warsztatów, zależy w dużej mierze od motywacji
i odpowiedniego doboru uczestników. Dlatego kryteria wymagań stawianych uczestnikom należy
określić, mając na uwadze rodzaj i cele warsztatów. Powinny one być jasne i jednoznaczne oraz
promujące perspektywęmaksymalizacji korzyści z działań i osiągania trwałych efektów. Ustalenie
uczestników warsztatu można podsumować w następujący sposób:

- Wybierz odpowiednią liczbę osób. Może być potrzebna mała grupa (aby zapewnić intensywne
wsparcie) lub większa grupa (aby uzyskać szeroki zakres informacji).

- Znajdź odpowiednie osoby. Można zaznaczyć, że potrzebni są uczestnicy, którzy po powrocie do
swoich organizacji będą w stanie wykorzystać nabyte umiejętności i/lub przeszkolić innych.
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- Zadbaj o odpowiednią kombinację osób. Może się
okazać, że uczestnicy powinni mieć podobne
doświadczenia, aby zapewnić równy wkład, lub że są
to osoby o różnych doświadczeniach, aby ułatwić
uczenie się konkretnych rzeczy.

Przed zaplanowaniem warsztatów skonsultuj się
z uczestnikami. Warto wcześniej zapytać uczestników
o ich oczekiwania wobec warsztatu. Rozmowa
z uczestnikami przed zaplanowaniem warsztatów
pomaga upewnić się, że ich treść jest na odpowiednim
poziomie, a materiały i ćwiczenia są odpowiednie dla
wszystkich.

P: Jakie kryteria należy stosować, aby określić, kto jest
wybierany do udziału w programach szkoleniowych?

O: Kryteria wymagań stawianych uczestnikom danego
szkolenia muszą być starannie określone. Starannie

zdefiniowane kryteria wymagań pomagają tak skompletować grupę, by osiągnąć jak najlepszy
wynik.

Głównymi kryteriami dla uczestników konkretnego programu szkoleniowego mogą być:

• Motywacja do udziału w warsztatach
• Doświadczenie i predyspozycje
• Rodzaj wiedzy specjalistycznej w danej dziedzinie

P: W jaki sposób pozyskuje się uczestników warsztatów?

O: Nagłośnij swoje warsztaty. Rozdawaj ulotki, rozwieszaj plakaty lub kontaktuj się
z odpowiednimi organizacjami, aby zachęcić do udziału w warsztatach. Dobrze jest mieć
gotowy chwytliwy tytuł i program warsztatów, a także krótkie wyjaśnienie, dlaczego warsztaty
są ważne i potrzebne. Pamiętaj, aby na ulotkach umieszczać zarówno zdjęcia, jak i tekst, aby
przyciągnąć uwagę ludzi. Nie zapomnij o potędze mediów społecznościowych - zaproś
uczestników poprzez Instagram, różne grupy na Facebooku lub Twi�erze.

P: Ilu uczestników może wziąć udział w warsztacie?

O: Warsztaty to nie to samo, co duży wykład. Chcesz, aby grupa była na tyle mała, by wszyscy
mogli zadawać pytania, ćwiczyć swoje umiejętności i współpracować? Jednocześnie chcesz,
aby warsztaty były na tyle duże, by były interesujące? Idealnie byłoby, gdyby w warsztatach
uczestniczyło 8-15 osób.

Czasami nie ma możliwości wyboru wielkości grupy. Jeśli masz bardzo dużą grupę, znajdź
kreatywne sposoby po to, by jej liczebność nie była przytłaczająca. Na przykład grupa 40
uczestników może zostać podzielona na 5 różnych grup po 8 uczestników każda. Można
również wyznaczyć współfacylitatorów i współprowadzących, którzy zajmą się grupami
większymi niż idealne.

c. Przygotowanie treści
P: W jaki sposób tworzy się treści podczas warsztatów?

O: Na podstawie swoich celów i liczby zaproszonych osób znajdź datę i oszacuj w przybliżeniu,
ile czasu zajmą warsztaty. Wiedz, że te szacunki mogą ulec zmianie, ale posiadanie liczby
początkowej pomoże Ci zaplanować późniejsze szczegóły, takie jak miejsce warsztatów czy
ćwiczenia, które przeprowadzisz z grupą.
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Zastanów się, jakiej przestrzeni potrzebuje Twoja sesja, biorąc pod uwagę jej długość, cele
i liczbę osób. Środowisko warsztatowe powinno być płynne i otwarte, aby zachęcać do
dialogu między członkami zespołu.

Mając już ogólny zarys, czas na stworzenie konspektu warsztatu. Przyjrzyj się celom, które
wymieniłeś i zastanów się, jakie działania należy podjąć podczas warsztatu, aby je osiągnąć.
Każdej części przypisz przybliżony czas trwania, a w miarę jak będziesz planować więcej
szczegółów, możesz wracać i dostosowywać długość warsztatu w zależności od potrzeb.

P: Jakiego rodzaju treści można przygotować?

O: Warsztat nabiera kształtu. Jesteś w momencie, w którym powinieneś wrócić
i dopracować szczegóły, aby mieć jasność co do tego, co zamierzasz omówić z grupą i jakie
działania podejmiecie wspólnie, aby pomóc w osiągnięciu celów.

Warto poświęcić trochę czasu na początku, aby nadać ton warsztatom i sprawić, by wszyscy
zaczęli myśleć zgodnie jako zespół. Gry na przełamanie lodów to świetny sposób, by dodać
uczestnikom energii i nastawić ich na produktywność oraz sprawić, by nie bali się zabierać
głosu podczas sesji.

Zdecyduj, jakie działania podejmiesz w grupie. Interakcja w grupie uczestników odróżnia
warsztaty od innych sposobów uczenia się. Przeprowadź burzę mózgów na temat
edukacyjnych zajęć grupowych, które są odpowiednie do celów warsztatu. Upewnij się, że
każdy uczestnik będzie miał wystarczająco dużo okazji do wniesienia znaczącego wkładu
w warsztaty.

Zostaw czas na przerwy. Ludzie lepiej koncentrują się na zadaniach, gdy mają możliwość
robienia krótkich przerw.

P: Kiedy należy rozdać uczestnikom materiały?

O: Agenda (plan, treść) powinna zostać przekazana uczestnikom z wyprzedzeniem co
najmniej 24 godzin przed rozpoczęciem warsztatów, tak aby uczestnicy mieli możliwość
przygotowania się do nich. Bardzo wskazane jest, aby broszura z programem warsztatów
była gotowa do wysłania potencjalnym uczestnikom wraz z zaproszeniem na warsztaty.
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Niektóre warsztaty wymagają od uczestników wykonania pracy na długo przed ich
rozpoczęciem. Być może muszą przestudiować artykuły z czasopism, napisać tekst lub
przeczytać prace innych uczestników. Jeśli uczestnicy mają do wykonania pracę domową
przed warsztatami, upewnij się, że od początku jasno określisz swoje oczekiwania.

d. Wybór pomocy dydaktycznych

P: Jakie są rodzaje pomocy dydaktycznych?

O: Dorośli uczą się w różny sposób: wzrokowo, słuchowo, poprzez ćwiczenia praktyczne lub
dowolną kombinację powyższych. Pamiętaj, że możesz nie znać z wyprzedzeniem stylów
uczenia się uczestników, dlatego warto przygotować różnorodne materiały. W zależności od
tematu i celu warsztatów warto przygotować materiały w formie papierowej, pomoce
audiowizualne, komputerowe scenariusze lekcji oraz ćwiczenia polegające na odgrywaniu ról.

Przygotuj materiały dydaktyczne. Lektury, studia przypadków, listy kluczowych terminów
i quizy to możliwe pomoce dydaktyczne, które można przygotować. Najlepiej jest
przygotować je z wyprzedzeniem. Pozwoli to na wychwycenie błędów i literówek. Należy
pamiętać o użyciu dużej, czytelnej czcionki. Każdy dokument powinien być wyraźnie
oznaczony i opatrzony datą, tak aby uczestnicy mogli z niego korzystać w przyszłości.

Jeśli planujesz zaprezentować pokaz slajdów, klipy wideo lub klipy dźwiękowe, musisz je
przygotować z wyprzedzeniem. Należy je przetestować w domu, aby upewnić się, że działają
prawidłowo. Upewnij się, że mają format, który będzie można wykorzystać w trakcie
warsztatów.

P: Jak stworzyć program warsztatów?

O: Teraz, gdy znasz już swój główny cel i wiesz, kto będzie uczestnikiem, możesz zacząć
opracowywać zarys tego, jak osiągniesz cel warsztatów.

- Główne punkty: Stwórz listę głównych punktów do omówienia, a następnie podziel każdy
większy punkt na szczegóły, które chcesz przekazać słuchaczom.

- Pomoce wizualne: Wymień ewentualne pomoce wizualne, które zostaną wykorzystane do
każdego punktu. Jeśli potrzebne jest wsparcie techniczne, pomoże to osobom, które się nim
zajmują, określić, na czym powinny skupić swoje wysiłki.

- Dyskusje i zajęcia: Należy dokładnie wyszczególnić, jakie dyskusje grupowe i zajęcia będą
prowadzone w poszczególnych punktach warsztatu. Ile czasu przeznaczysz na każde
ćwiczenie? Upewnij się, że zajęcia są dostosowane do liczebności grupy i że miejsce, w którym
się odbędą, dysponuje odpowiednimi zasobami do przeprowadzenia sesji.

Pamiętaj, że im bardziej szczegółowy plan, tym większa pewność, że warsztaty odbędą się
zgodnie z planem - i zakończą sukcesem.

II. Prowadzenie warsztatów:

a. Właściwa kolejność
P: Jak najlepiej zorganizować warsztat?

O: Powitaj uczestników i przedstaw siebie oraz warsztat. Gdy wszyscy usiądą, zapoznaj
uczestników z warsztatem. Wyjaśnij uczestnikom, jaki jest cel warsztatu i dlaczego jest on
ważny. Dobrym pomysłem jest również przedstawienie ogólnego zarysu przebiegu warsztatu,
aby mogli się do niego przygotować. Pozwól uczestnikom przedstawić się za pomocą gier typu
„lodołamacz”. Nie musi to trwać zbyt długo, ale ważne jest, aby uczestnicy czuli się
swobodnie, rozmawiając przed grupą.
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P: Jak (kiedy) rozpocząć planowanie warsztatów?

O: Ważne jest, aby zaplanować cały proces z wyprzedzeniem. Przede wszystkim warsztaty
rzadko są po prostu warsztatami. W rzeczywistości są one często początkiem lub interwencją
w coś, co musi się wydarzyć w codziennej pracy uczestnika. Należy więc zaplanować nie tylko
same warsztaty, ale także to, co będzie się działo przed nimi i po nich. W fazie planowania
warto zadać sobie kilka pytań: Czy uwzględniłem potrzeby różnych osób? Czy jest
wystarczająco dużo czasu na każdy element? W jaki sposób mogę zaktywizować uczestników
przed spotkaniem fizycznym? Z czym chcę, aby uczestnicy wyszli ze spotkania? Co uczestnicy
powinni zrobić później? Jaki rodzaj sali i otoczenia najlepiej odpowiada potrzebom grupy? Czy
będziemy potrzebować jakichś narzędzi, sprzętu lub materiałów?

P: W jaki sposób prowadzisz warsztaty?

O: Zapewnij catering. Warsztaty wymagają dużego nakładu energii. Pomóż utrzymać poziom
koncentracji uczestników, zapewniając im zdrowe jedzenie i napoje. Przyjedź wcześniej
i przygotuj cały sprzęt przed przybyciem uczestników, ustaw wcześniej krzesła i rozdaj
materiały. Przywitaj uczestników po ich przybyciu. Gdy wszyscy usiądą, przedstaw się
i zaprezentuj warsztat. Zacznij od przełamywania lodów i starannego realizowania planu zajęć
(jeszcze raz szczegółowo omów z uczestnikami program warsztatów). Wykorzystaj
interaktywne ćwiczenia, aby wzmocnić informacje, i bądź elastyczny. Dobrze jest mieć plan
warsztatów, ale trzeba być przygotowanym na zmianę ich treści w zależności od reakcji
i doświadczeń uczestników. Różnicuj zajęcia co 20-30 minut i przestrzegaj zaplanowanych
przerw. Utrzymuj atmosferę demokratyczną i pełną szacunku, bądź przygotowany na
nieoczekiwane zdarzenia. Zakończ warsztaty podsumowaniem tego, czego się nauczyli.
Uzyskaj informacje zwrotne. W razie potrzeby zaplanuj kolejne warsztaty.

b. Trudne sytuacje
P: Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w pracy nauczyciela?

O: Nawet przy najlepiej ułożonych planach warsztaty mogą potoczyć się zupełnie inaczej niż
się tego spodziewałeś. Ale to nic nie szkodzi. Pamiętaj, że to, co zaplanowałeś, może nie być
tym, czego uczestnicy warsztatów najbardziej potrzebują, a jeśli tak jest, lepiej pozostać
otwartym na ich potrzeby. Otwartość, szczerość i autentyczność to najważniejsze cechy
kompetentnego facylitatora.

P: Co zrobić, jeśli w połowie warsztatu zauważę, że grupa traci zainteresowanie?

O: Odpowiedzią jest różnorodność zajęć. Czasami warsztaty mogą trwać na tyle długo, że
uczestnicy są znudzeni lub przytłoczeni. Dwie lub trzy godziny z rzędu gadających głów mogą
sprawić, że wiele osób wyjdzie z sali z krzykiem, szukając świeżego powietrza. Rozdzielanie
czasu poprzez angażowanie uczestników w różne rodzaje aktywności o wiele bardziej sprzyja
uczeniu się niż proszenie ich, by siedzieli nieruchomo i robili jedną rzecz przez cały czas.
Zróżnicuj materiał pod względem jego powagi. Zaplanuj przerwę. Dokładnie przemyśl, ile
materiału możesz zaprezentować. Daj uczestnikom czas na rozmowę i nawiązanie kontaktu.

III. Zakończenie warsztatów
P: Jak kończyć warsztaty?

O: Bardzo ważne jest, aby pod koniec warsztatu wygospodarować czas na podsumowanie
głównych punktów. Zakończ warsztaty podsumowaniem tego, czego uczestnicy się nauczyli.
Wyjaśnij wszystko, co zgłaszane jest jako wątpliwe, ale też krótko streść to, czego się nauczyli.
Pozwoli to podkreślić, jak daleko zaszli i jakie nowe umiejętności zdobyli. Odnieś się wyraźnie
do celów, które określiłeś na początku warsztatów, i wyjaśnij, jak Twoim zdaniem uczestnicy je
osiągnęli. Podziękuj uczestnikom za ich ciężką pracę i nową wiedzę.
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P: Jak napisać raport z warsztatów?

O: Nadanie sprawozdaniu logicznej struktury pomaga czytelnikom szybko zorientować się, jakie
kwes�e będą w nim poruszane, a także sprawia, że powiązania między poszczególnymi
koncepcjami stają się bardziej zrozumiałe. Zdecyduj, jakie sekcje są odpowiednie dla Twojego
raportu i opracuj nagłówki dla każdej sekcji, takie jak "tło", "cele" i "dyskusja", a także inne dla
poszczególnych koncepcji w ramach warsztatów. Na przykład warsztaty poświęcone różnym
narzędziom oceny akademickiej mogą mieć jeden nagłówek dla każdego narzędzia
omawianego podczas warsztatów.

W pierwszej części sprawozdania należy przedstawić podstawowe informacje o warsztacie,
takie jak osoby prowadzące i ich wiedza, cele warsztatu, informacje o miejscu wydarzenia
i uczestnikach. Należy krótko wyjaśnić istotne koncepcje i działania omawiane podczas
warsztatów. Uczestnik może zostać poproszony o wyrażenie opinii na temat warsztatu. Pomysły
te należy umieścić w osobnej części z nagłówkiem, który wyraźnie odróżnia je od faktów
dotyczących prezentacji.

IV. Ocena
Przygotowywanie oceny

P: Co to jest formularz oceny warsztatu?

O: Formularz oceny warsztatu to formularz, który pomaga ocenić, jak kompletny
i satysfakcjonujący był proces uczenia się podczas warsztatu. Poproś uczestników o wypełnienie
takiego formularza i ocenę warsztatu.

Celem przy projektowaniu narzędzia ewaluacyjnego jest ułatwienie uczestnikom udzielenia
odpowiedzi i szybkiego odesłania go do Ciebie. Możesz zaplanować otrzymanie formularza
ewaluacyjnego na trzy różne sposoby: rozdanie w formie papierowej, e-mail lub formularz on-
line na stronie internetowej.

Najpopularniejszą formą oceny uczestników jest ankieta.
Uczestnicy mogą wypełnić ankietę na zakończenie warsztatu.
Wyniki oceny pomogą Ci wprowadzić znaczące zmiany w
warsztacie. Informacje zwrotne uzyskane od uczestników mogą
być także źródłem pomysłów na przyszłe warsztaty. Celem przy
opracowywaniu ankiety jest ułatwienie uczestnikom udzielenia
odpowiedzi i szybkiego zwrotu oceny. Ankietę można przekazać
uczestnikom w formie ulotki lub wysłać pocztą elektroniczną.

P: W jaki sposób uzyskuje się informacje zwrotne z warsztatów?

O: Krok 1: Zbierz informacje zwrotne bezpośrednio po
zakończeniu zajęć. Opracuj formularz oceny, który uczestnicy będą mogli wypełnić w ostatnich
minutach warsztatów. Pamiętaj, by pozostawić im wystarczająco dużo czasu na skomentowanie
i dokładne przemyślenie pytań. Natychmiastowa informacja zwrotna nie tylko pomoże
w udoskonaleniu warsztatu, ale także wzmocni proces uczenia się uczestników. Pytania, które
warto zadać, to m.in: Jaki jest cel tego warsztatu? Czy warsztaty spełniły założony cel? Jakie
działania najbardziej pomogły w nauce? A jakie najmniej? Które materiały warsztatowe
(konspekty, lektury itp.) były najbardziej przydatne? Które z nich były najmniej przydatne? Jak
się nauczyłeś lub rozwinąłeś dzięki tym warsztatom? Jak zmieniłbyś/ zmieniłabyś warsztat
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w przyszłości? Jakieś suges�e dotyczące ulepszeń? Czy są jakieś tematy, na temat których
chciałbyś/chciałabyś wziąć udział w warsztacie?

Krok 2: Spotkaj się z uczestnikami kilka dni lub tygodni później. Zapytaj uczestników
warsztatów, czy możesz się z nimi skontaktować w przyszłości w celu uzyskania ich opinii.
Niektórzy potrzebują czasu, aby przemyśleć swoje doświadczenia z warsztatów. Nawiązanie
kontaktu z uczestnikami warsztatów kilka dni lub tygodni później może ujawnić nowe
spostrzeżenia.
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Rozdział 4

DOBRE PRAKTYKI - SCENARIUSZE WARSZTATÓW

W tym rozdziale znajdziesz przykłady warsztatów
w postaci gotowych scenariuszy. Tematyka warsztatów
jest związana z poszczególnymi rozdziałami niniejszego
przewodnika. Pamiętaj, że scenariusze te są jedynie
inspiracją. Możesz je wykorzystać lub zmodyfikować,
w zależności od grupy, z którą pracujesz.
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SŁUCHANIE SIEBIE NAWZAJEM

Cele:

Bardzo łatwo jest odnosić się do kogoś, gdy patrzymy (i oceniamy) kulturę innej osoby przez
pryzmat własnej. Innymi słowy, czasami uprzedzenia i stereotypy świadomie lub nieświadomie
zaprzątają nasz umysł i nie pozwalają nam dostrzec prawdziwej osoby, z którą się stykamy.

To ćwiczenie ma na celu pokazanie, że głębokie słuchanie jest niezbędne w naszych relacjach.
Poprzez uważne słuchanie siebie nawzajem możemy pokonać bariery komunikacyjne, stereotypy i
konflikty. Możemy nawiązać relacje oparte na podejściu humanistycznym i pielęgnować nową
wspólną kulturę, która należy do wszystkich, która szanuje i opiera się na różnorodności oraz na
wartościach uniwersalnych.

Potrzeby:

Wystarczająca ilość miejsca, aby umożliwić siedzenie w parach, jedna osoba naprzeciwko drugiej.
Czas:

60-75 minut

Warsztaty:

Krok 1: Prowadzący prosi uczestników, aby pomyśleli o osobie, którą mają w swoim sercu, którą
bardzo cenią, i pyta czy jest ona (lub była) lepszymmówcą lub lepszym słuchaczem? Uczestnicy nie
dzielą się odpowiedziami, tylko zachowują je w pamięci. Następnie prowadzący wyjaśnia, w jaki
sposób odbywa się ćwiczenie, przedstawiając krok 2 i krok 3.

Krok 2: Grupy uczestników zostają podzielone na dwuosobowe podgrupy. Każda osoba siada
naprzeciwko drugiej (lepiej, jeśli pary tworzą osoby, które się nie znają). W każdej parze jedna
osoba jest "słuchaczem", a druga "mówcą". Mówca opowiada coś o swoim życiu, może mówić o
rodzinie, dzieciństwie, o dowolnie wybranym temacie, każdy temat jest dozwolony.

Słuchacz" musi słuchać z uwagą, nie wolno mu mówić, nawet słów takich jak "tak" czy "nie".

Słuchacz i mówca nawiązują kontakt wzrokowy na tyle, na ile jest to możliwe. Mają na to określoną
ilość czasu - 5 minut. Prowadzący warsztaty, sprawdzając czas, sygnalizuje rozpoczęcie i
zakończenie ćwiczenia.

Krok 3: Podobnie jak w kroku 2, ale osoby w każdej parze zmieniają swoje role. Słuchacz" staje się
"mówcą" i odwrotnie.

Krok 4: Prowadzący warsztaty prosi uczestników, aby opowiedzieli o swoich doświadczeniach,
zadając pytania, np:

Czy łatwiej było Ci być słuchaczem czy mówcą?

Czy potrafisz słuchać drugiej osoby bez wielu rozpraszających myśli?
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Co zauważyłeś w drugiej osobie?

Jak bardzo różniło się słuchanie w porównaniu do zwykłych okoliczności?

Czy chciałbyś porozmawiać więcej z tą osobą?

Jak się czułeś, będąc słuchanym z uwagą?

Czy uważasz, że słuchania można się nauczyć?

Krok 5: Prowadzący warsztaty zachęca do dyskusji na temat tego, że postrzegamy innych przez
pryzmat naszych "soczewek kulturowych" i czasami, świadomie lub nieświadomie, przychodzą nam
do głowy uprzedzenia i stereotypy. Następnie uczestnicy wspólnie oceniają, w jaki sposób "skupione
słuchanie" jest najważniejsze w nawiązywaniu prawdziwego kontaktu z kimkolwiek.



35

MOJE POGLĄDY NA KWESTIE ZWIĄZANE Z KULTURĄ

Cele:
Warsztaty mają na celu umożliwienie głębszego zrozumienia znaczeń i dynamiki kultury, terminów
i pojęć wielokulturowości, międzykulturowości i transkulturowości.

Potrzeby:

Długopisy i kartki A4 dla wszystkich uczestników

Czas:
90 minut

Warsztaty:

Krok 1: Prowadzący warsztaty wyjaśnia podstawowe pojęcia z punktu widzenia nauki i
doświadczeń. Przydatne może być wykorzystanie prezentacji PowerPoint i filmów wideo.

Krok 2: Na zakończenie wykładu każdy uczestnik otrzymuje kartkę A4 i długopis. Każdy z
uczestników zapisuje na niej pytanie związane z prezentowanym tematem.

Krok 3: Każdy uczestnik przekazuje kartkę z pytaniem osobie szkolonej po swojej lewej stronie. Ten
odczytuje pytanie i odpowiada/komentuje je, pisząc pod pytaniem. Następnie przekazuje kartkę ze
swoją odpowiedzią uczestnikowi szkolenia po swojej lewej.

Krok 4: Gdy każdy z uczestników otrzyma arkusz z pierwszym pytaniem i odpowiedziami pod nim,
zatrzymuje się.

Krok 5: Każdy uczestnik szkolenia odczytuje na głos swoje pytanie i następujące odpowiedzi.

Krok 6: Prowadzący warsztaty prowadzi dyskusję podsumowującą i kończy sesję.
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WYKONANIE PELIKANA
Cele:

Pokazanie zróżnicowania stylów i tempa uczenia się.

Aby udowodnić, jak ważne jest mieszanie metod i zapewnienie wystarczającej ilości czasu na naukę.

Pokazanie siły uczenia się od rówieśników.

Potrzeby:

Kartki papieru (2 na każdego uczestnika).

Ppt z ilustracjami, jak zrobić pelikana.

Czas:

Czas trwania: ok. 15-25 min.

Warsztaty:

1. Prowadzący prosi uczestników o uważne słuchanie i postępowanie zgodnie z instrukcjami, które
będzie czytał. Jeśli instrukcje okażą się zbyt trudne lub uczestnik się pogubi, może w każdej chwili
przerwać wykonywanie ćwiczenia.

2. Prowadzący czyta głośno, z niezbyt dużą prędkością, tak jak podczas dyktanda w szkole, tekst z
instrukcją. Kiedy uczestnicy proszą o powtórzenie, prowadzący może powtórzyć, ale nie więcej niż dwa
razy. W tymmiejscu nie wolno udzielać wskazówek ani dalszych wyjaśnień. Prowadzący może być nieco
zaczepny, pytając: "Czy nie czytam wystarczająco głośno?" lub: "Czy jest jakieś słowo, które jest
niezrozumiałe?".

Instrukcja:

1) Weź kartkę papieru i połóż ją przed sobą w pozycji poziomej.

2) Weź prawy dolny róg i złóż go tak, aby stykał się z górną krawędzią. W ten sposób powstanie trójkąt
prostokątny z prostokątnym marginesem po lewej stronie.

3) Pozbądź się tego marginesu.

4) Połóż kwadrat, który masz teraz przed sobą, w pozycji rombu, z linią składania w pozycji góra-dół.

5) Złóż zewnętrzne rogi do linii środkowej i dobrze zagnieć.

6) Ponownie złóż zewnętrzne krawędzie do środka.

7) Odwróć model i zagnij dolne wierzchołki do górnego punktu. Bardzo dobrze zagnieć.

8) Złóż na pół.

9) Obróć model tak, aby leżał teraz w pozycji poziomej.

10) Powoli podnieś wewnętrzny trójkąt do góry, a następnie spłaszcz go i dobrze zagnieć.

11) Zagnieć głowę w wewnętrznym trójkącie, który dopiero co zagiąłeś.

12) Złóż każde skrzydło do góry wzdłuż boków, a następnie lekko zagnij je do tyłu. Model będzie teraz
spoczywał na skrzydłach i siedział w górze.
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3. Prowadzący prosi uczestników, aby pokazali, co mają.

4. Trener rozdaje kolejne kartki i zaczyna czytać instrukcje, ale tym razemwraz ze slajdami z obrazkami.
Trener zachęca uczestników, by patrzyli, co robią inni (jak wykonują zadania). Prowadzący może
również pomóc osobom, które mają największe problemy.

Instrukcja z ilustracjami (pobrana z h�ps://www.origami-fun.com/):

(Patrz następna strona)

5. Prowadzący prosi teraz uczestników, aby pokazali swoje pelikany. Ilu uczestnikom udało się tym
razem?

6. Refleksje:

- Spójrzcie, jak ważne jest ustanowienie większej liczby kanałów komunikacji niż tylko poprzez słowa.
Niektórzy z nas potrzebują słuchać, inni patrzeć, a jeszcze inni potrzebują pomocy.

- Bardzo ważne jest zapewnienie odpowiedniej atmosfery do nauki. Powinna być ona bezpieczna, z
odpowiednią ilością czasu, narzędzi i pomocy do wykonania zadania.

- Zauważcie, jak wiele mogliście się od siebie nauczyć, korzystając z pomocy osób, dla których zadanie
to było o wiele łatwiejsze niż dla was.



38



39

Cele:

Pokazanie siły pracy zespołowej Uświadomienie samowystarczalności grupy

Pokazanie siły uczenia się od rówieśników i samokształcenia

Potrzeby:

Arkusze papieru A4 (1 na uczestnika) Taśma klejąca do przyklejenia kartek na tablicy/ścianie

Karteczki samoprzylepne (3-4 dla każdego uczestnika)

Czas:

15 minut

Warsztaty:

Prowadzący rozdaje uczniom kartki i karteczki samoprzylepne.

1. Na początku uczestnicy powinni podzielić kartkę A4 na cztery prostokąty (za pomocą
długopisu), tak aby mieć cztery części kartki.

2. Następnie każdy wybiera cztery rzeczy, które wie lub potrafi robić (np. umiem piec ciasta,
umiem prowadzić ciężarówkę, umiem uprawiać ogród, znam japoński itp.) Umiejętności te należy
zapisać na górze każdej części kartki.

3. Papiery są wieszane na ścianie, aby były widoczne dla wszystkich.

4. Następnie uczestnicy są proszeni o napisanie na karteczkach post-it rzeczy, których chcieliby się
nauczyć. Muszą wybrać nie więcej niż cztery rzeczy i powinny to być rzeczy konkretne (nie takie
jak: Chciałabym nauczyć się, jak być szczęśliwą, ale chciałabym... piec ciasta).

5. Następnie uczestnicy są proszeni o podejście do ściany z kartkami i sprawdzenie, czy są na nich
rzeczy, których chcą się nauczyć. Jeśli tak, przyklejają swoją karteczkę post-it na odpowiednim
fragmencie papieru. Na jednym fragmencie papieru może być więcej karteczek samoprzylepnych.

6. Refleksje są następujące:

a. Każda osoba w grupie mogła powiesić swoją pracę na ścianie - spójrzcie, jaki mamy tu sezam
możliwości!

b. Spójrzcie, jak wielu rzeczymożemy się od siebie nawzajem nauczyć. Potencjał naszych zdolności
jest ogromny!

c. Ile post-itów jest jeszcze w naszych rękach. Pomyśl, dokąd pójść i co zrobić, aby się tego nauczyć.

SEZAM „MOGĘ”
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PRZEPROWADŹMY WYWIAD!

Cele:

Stworzenie atmosfery, która łączy treści nauczania z kulturą i życiem codziennym uczniów;
umożliwienie uczniom dzielenia się swoją kulturą i tradycją poprzez promowanie ich tożsamości
kulturowej; umożliwienie uczniom współpracy i pracy w grupach; aktywizowanie wcześniejszej
wiedzy uczniów; nawiązywanie relacji - poznawanie zainteresowań, upodobań, niechęci, członków
rodziny i aspiracji uczniów to sposoby na budowanie relacji.

Potrzeby:
Wydrukowany kwes�onariusz (patrz następna strona)
Czas:

Około 20-25 min.

Warsztaty:

Nauczyciel powinien podzielić klasę na grupy dwuosobowe i przeprowadzić modelowy wywiad z
jednym uczniem. Po przeprowadzeniu wywiadu przez wychowawcę, uczniowie mają wystarczająco
dużo czasu, aby przeprowadzić ze sobą wywiad i zapisać odpowiedzi. Nauczyciel powinien wręczyć
uczniom kwes�onariusz i poprosić ich o przeprowadzenie wywiadu. Odpowiadając na pytania,
uczniowie powinni zastanowić się nad swoimi doświadczeniami kulturowymi oraz nad swoją
tożsamością indywidualną i rodzinną.

Po zakończeniu wywiadu klasa zbiera się razem i dzieli się informacjami z przeprowadzonego
wywiadu. Następnie uczniowie udają, że są osobami, z którymi przeprowadzono wywiad. Informacje
można zapisać na dużej planszy jako punkt odniesienia lub na mapie świata. Taka wizualna
prezentacja pozwala uczniom dowiedzieć się więcej o sobie nawzajem, pogłębić wspólnotę klasową
oraz poznać swoje dziedzictwo rodzinne. Na koniec wychowawca powinien pamiętać o podzieleniu
się swoimi osobistymi doświadczeniami, aby nawiązać z uczniami wzajemną relację opartą na
przejrzystości i zaufaniu.
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MIĘDZYKULTUROWE BUDOWANIE ZESPOŁU

Cele

Ponieważ praca międzykulturowa charakteryzuje się tym, że spotykają się w niej różne osoby o różnym
pochodzeniu, to proste ćwiczenie może pomóc uczestnikom w wizualizacji podstawowych elementów
komunikacji w procesie adaptacji międzykulturowej. Na koniec ćwiczenia uczestnicy zostaną zapytani o
emocje, a nie tylko o pomysły/wyrażenia. Dzięki pytaniu o to, jakie aspekty/pojęcia uczestnicy uznali za
interesujące i/lub drażliwe, ćwiczenie to obiektywizuje różnice w sposobie kulturowej kontekstualizacji
pojęć i promuje potrzebę identyfikowania różnic przez pracownika międzykulturowego, akceptowania
ich i niedopuszczania do tego, by stały się potencjalnym czynnikiem stresu.

Potrzeby

Kartki papieru, długopis, ołówek

Czas

20-30 min. w zależności od liczby uczestników

Opis

Komunikacja jest kluczowym zagadnieniem, które należy poruszyć, gdy mowa o psychologicznych i
społecznych implikacjachmiędzykulturowości. W związku z tymmusi ona uwzględniać takie pojęcia, jak
skuteczność i wydajność, przy jednoczesnym zachowaniu uzgodnionego rozumienia wspólnej
płaszczyzny, którą dzielą ze sobą osoby o różnym pochodzeniu podczas wspólnej pracy. To ćwiczenie
pomaga uczestnikom przewidzieć, że różne słowa przypisują różne obrazy, a więc i znaczenia, w różnych
kulturach pochodzenia.

Warsztaty

Krok 1: Facylitator prosi uczestników, aby indywidualnie napisali pierwsze i) słowo i ii) obraz, który
przychodzi im na myśl w momencie zetknięcia się z prośbą

Krok 2: Moderator zadaje kilka pytań dotyczących poniższego modelu:

Gdyby praca międzykulturowa była kolorem, jaki byłby to kolor? Dlaczego?

Gdyby praca międzykulturowa była obrazem, co by to było? Dlaczego?

Gdyby praca międzykulturowa stanowiła wyzwanie, co by to było? Dlaczego?

Gdyby praca międzykulturowa była emocją, jaka by to była? Dlaczego?

Krok 3: Facylitator prosi uczestników, aby przeczytali swoje odpowiedzi wszystkim osobom i wyjaśnili
powody swoich odpowiedzi i rozumowania, jednocześnie notując:

Reakcję innych uczestników

Pojęcia, które najczęściej powodują nieporozumienia

Pojęcia wrażliwe kulturowo (idee, zwyczaje, wartości...)

Podsumowanie:

Po zakończeniu ćwiczenia uczestnicy wspólnie omawiają główne wyniki. Prowadzący moderuje
dyskusję, zadając pytania, takie jak:
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Jakie emocje wywołały odpowiedzi innych uczestników?

Która odpowiedź (które odpowiedzi) najbardziej Cię zaskoczyła (zaskoczyły)?

Czy uważasz, że odpowiedzi innych uczestników przywołują jakieś drażliwe pojęcia/idee?
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SAMOŚWIADOMOŚĆ W INTERAKCJACH MIĘDZYKULTUROWYCH

Cel:

Zrozumienie, dlaczego samoświadomość ma kluczowe znaczenie i jak odnosi się do naszego życia
osobistego i zawodowego, poprzez zastanowienie się, jak nasz obraz siebie może różnić się od tego,
jak widzą nas inni.

Potrzeby:

Papiery, długopisy

Czas:

30 min na sesję

Opis:

Wśród umiejętności miękkich samoświadomość jest jedną z najważniejszych. W rzeczywistości, zanim
dana osoba będzie w stanie zarządzać interakcjami z innymi, musi najpierw zrozumieć swoje własne
myśli, przekonania, uczucia i działania. Zrozumienie tych aspektów, sposobów radzenia sobie ze
stresem i rozmawiania z innymi sprawi, że uczestnicy będą w stanie lepiej określić siebie w obliczu
innych ludzi.

Warsztaty

Krok 1: Moderator zaprasza uczestników do wstania i przeprowadzenia pięciominutowej rozgrzewki,
która ma pomóc uczestnikom poczuć się komfortowo we wzajemnym wyrażaniu części siebie w
sposób fizyczny. Na przykład, uczestnicy mogą zostać poproszeni o ustawienie się w kole, zamknięcie
oczu, obrócenie się w prawo i położenie dłoni na ramionach osoby stojącej przed nimi.

Krok 2: Moderator przygotowuje kilka karteczek z zapisaną na nich nazwą emocji, np. złość,
obrzydzenie, strach, radość, szczęście, smutek, zaskoczenie itp.

Krok 3: Moderator prosi uczestników, aby wybrali jedną z kartek i poświęcili dwie minuty na
zastanowienie się i zagłębienie w emocje zapisane na kartce.

Krok 4: Moderator prosi uczestników o wizualne przedstawienie wybranej emocji, np. w postaci
posągu, bez mówienia.

Krok 5: Moderator angażuje uczestników w dyskusję, dlaczego zdecydowali się zademonstrować tę
emocję w pierwszej fazie, a następnie w drugiej, w której pyta uczestników, czy byli zaskoczeni czyjąś
ekspresją i dlaczego.

Moderator pyta uczestników, jak się czuli, wykonując zadanie, ale także widząc, jak inni uczestnicy
odgrywają inne emocje. Pyta również, czy wyraziliby te same emocje w inny sposób.
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KOMUNIKACJA JEST KLUCZEM

Opis:

To ćwiczenie polega na interaktywnej dyskusji na temat znaczenia komunikacji w miejscu pracy.

Cele:

Podkreślenie znaczenia komunikacji w rozwiązywaniu problemów w pracy.

Potrzeby:

Materiały informacyjne z cytatem: "Komunikacja jest kluczem do osiągnięcia wszystkich naszych celów".

Czas:

Około 15-25 min.

Warsztaty:

1. Przedstaw hasło, które mówi, co następuje: „Komunikacja jest kluczem do osiągnięcia wszystkich naszych
celów”.

2. Zapytaj uczestników, czy zgadzają się lub nie zgadzają z tym stwierdzeniem. Możesz się spodziewać, że
wszyscy lub większość uczestników zgodzi się z tym stwierdzeniem.

3. Zapytaj uczestników, dlaczego uważają, że to prawda. Oczekuj, że uczestnicy podadzą dowolną liczbę
powodów.

4. Zapytaj uczestników, czy przychodzi im na myśl jakakolwiek sytuacja lub problem, w którym komunikacja
nie miała kluczowego znaczenia.

5. Zachęć uczestników do dokładnego wyjaśnienia, w jaki sposób lepsza komunikacja nie jest konieczna do
rozwiązania sytuacji lub problemu.

6. Podkreśl jeszcze raz, że komunikacja wpływa praktycznie na wszystko, co dzieje się w organizacji.
Komunikacja może być jedną z najmocniejszych stron organizacji lub jedną z jej największych słabości.
Poproś uczestników o omówienie, w jaki sposób komunikacja jest ważna w ich pracy.
Warianty:

Poproś uczestników o wymienienie sytuacji, problemów i wyzwań w pracy, w których komunikacja odegrała
kluczową rolę, zarówno jeśli chodzi o przyczyny, jak i rozwiązania.
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MODEL KOMUNIKACJI

Opis:

Przedstawia się model komunikacji, który pomoże uczestnikom lepiej zrozumieć, co tak naprawdę musi
się wydarzyć, aby komunikacja była skuteczna.

Cele:

Zapewnienie uczestnikom modelu koncepcyjnego, który pomoże im stać się lepszymi komunikatorami.

Potrzeby:

Materiały do rozdania - patrz następna strona.

Czas:

30 minut

Warsztaty:

1. Zaprezentuj podręcznik i wyjaśnij, że jest to model pokazujący, jak efektywnie można osiągnąć
skuteczną komunikację. Choć może się to wydawać uciążliwym procesem, model ten jest w pewien
sposób wykorzystywany przez wiele osób we wszystkich rodzajach komunikacji.

2. Wykonaj cztery kroki przedstawione na modelu. Podkreśl, że w tym modelu występuje nadawca i
odbiorca.

3. Zacznij od nadawcy i zaznacz, że pierwszym krokiem w procesie komunikacji jest wysłanie wiadomości
przez nadawcę do odbiorcy. Wyjaśnij, że nawet na tak wczesnym etapie procesu może wystąpić wiele
problemów. Na przykład, komunikat może nie być jasno przekazany przez NADAWCĘ. Może to wynikać z
umiejętności komunikacyjnych NADAWCY, a nawet z wysiłku, jaki wkłada on w to, aby jasno się
komunikować.

4. W drugim etapie ODBIORCA musi zarówno usłyszeć komunikat, jak i na niego odpowiedzieć. W obu
przypadkach mogą wystąpić problemy. ODBIORCA może nie być w stanie wyraźnie usłyszeć komunikatu
z wielu powodów, w tym z powodu rozpraszających dźwięków.

5. Wyjaśnij, że ten model stanowi format komunikacji, który można stosować na wiele różnych
sposobów. Choć formalne przechodzenie przez każdy z etapów modelu w każdej komunikacji z innymi
może nie być praktyczne, zapewnienie, że koncepcje te są w jakiś sposób wykorzystywane, może pomóc
uczestnikom stać się lepszymi komunikatorami. Jest to szczególnie ważne dla zapewnienia, że komunikat
zostanie jasno przekazany i zrozumiany.

6. Opowiedz historię o przełożonym, który prosił pracowników, by powtarzali mu to, co przed chwilą do
nich powiedział. W ten sposób uczył swoich pracowników, by byli lepszymi słuchaczami. Słuchali uważnie
wszystkich jego poleceń, ponieważ wiedzieli, że poprosi ich o powtórzenie tego, co powiedział.
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