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Cele kursu: 
Celem kursu było zapoznanie uczestników z  efektywnymi metodami pracy   
w klasie zróżnicowanej pod względem kulturowym i językowym.  
 
Szczególna uwaga została zwrócona na: 

 umiejętnośd radzenia sobie z konfliktami wynikającymi z różnic rasowych 
 i kulturowych 

 wspieranie idei różnorodności językowej 

 zgłębienie i przyswojenie efektywnych metod nauczania w zróżnicowanym 
kulturowo zespole klasowym 

  wspieranie krytycznego i kreatywnego myślenia, jeśli chodzi o istotne 
kwestie związane z różnorodnością kulturową 

 
 
Metody pracy: 
Nauczyciele mieli możliwośd pracy w międzynarodowym zespole.   
Prowadząca stosowała różne metody i formy pracy z uczestnikami: np. wykład, 
dyskusja, metoda praktycznego działania, gry dydaktyczne itp.  
Pracowano zespołowo i indywidualnie, w  grupach i  w parach.  
 
Nabyte umiejętności: 
 
Uczestnicy kursu mieli możliwośd podzielenia się swoimi doświadczeniami  
i refleksjami związanymi z pracą w zróżnicowanych kulturowo zespołach 
klasowych. Omawiali najczęstsze problemy, z jakimi się stykają na co dzieo  
i sposoby, w jakie sobie z nimi radzą. Dzielili się także swoimi doświadczeniami 
związanymi z nauką języka obcego oraz opowiadali o niezwykłych spotkaniach  
z przedstawicielami odmiennych kultur.  

http://www.areadne.eu/


Wymiana doświadczeo pozwoliła nauczycielom wzbogacid swój zasób wiedzy 
 i praktycznych umiejętności potrzebnych do pracy z uczniami w klasie 
wielokulturowej. Szczególnie cenne i użyteczne w codziennej szkolnej 
rzeczywistości wydają się pomysły dotyczące sposobów łagodzenia konfliktów  
i integracji zespołów klasowych. 
 
Uczestnicy zajęd poznali  także szereg konkretnych metod i sposobów pracy  
z uczniami reprezentującymi odmienne kultury, np.  

 project- work ( praca projektowa) 

 plurilingual portraits ( wielojęzykowy portret) 

 autobiographies - unforgettable multicultural  meeting (autobiografie – 
moje niezapomniane spotkanie z inną kulturą)  

 parent’s corner, ( kącik rodziców) 

 identity texts („ tekst tożsamości” ) 

 living portrait ( „żywy portret”) 
  
Służą one w dużej mierze budowaniu wśród młodych ludzi idei otwartości na 
odmiennośd, wzajemnej ciekawości, czyli chęci poznania drugiego człowieka 
 i jego kultury,  tolerancji i wzajemnej akceptacji.  
Pomagają także ukazad bogactwo otaczającego nas świata i uczą z niego 
korzystad. 
 
Wdrażanie poznanych metod: 

Poznane w czasie zajęd sposoby i metody pracy z pewnością mogą byd 

wykorzystywane w pracy w polskiej szkole. Nie tylko w przypadku klas 

wielokulturowych – z którymi nauczyciele coraz częściej maja do czynienia – ale 

także podczas zajęd z polskimi dziedmi i młodzieżą. Uczą bowiem empatii, 

wzajemnej tolerancji, pozwalają uczniom lepiej się poznad, zrozumied oraz 

zaakceptowad to, że wszyscy różnimy się od siebie i to właśnie jest wielką 

wartością.  

W szerszym ujęciu pomagają propagowad ideę wielokulturowości  

i przygotowywad młodych ludzi do życia w różnorodnym - pod względem 

językowym i kulturowym - świecie. Jest to z pewnością niezwykle ważna 

kompetencja, która powinna byd kształtowana we współczesnej polskiej szkole. 
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