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TREŚCI DYDAKTYCZNE
Poniższe pytania są przykładami, możesz je zmienić. \

- Rozpocznij dyskusję na jeden z poniższych tematów: Kwestionariusz
podstawowych pojęć (Prawda czy Fałsz)

CELE PLANU LEKCJI:

Rozdaj uczestniczkom kwestionariusze i
daj im 5-10 minut na ich wypełnienie.
Przeczytaj na głos każde z pytań,
prosząc tych, którzy odpowiedzieli
„dobrze” o przejście na lewo, a tych,
którzy odpowiedzieli „źle” - na prawo.
Zapewnij uczestniczki, że mogą
reagować tylko wtedy, gdy chcą i że
zawsze mogą nie udzielić odpowiedzi na
niektóre pytania.

ZAKŁĄDANE EFEKTY
UCZNENIA SIĘ:

Seminaria i grupy dyskusyjne
ukazały stereotypy, uprzedzenia i
brak wiedzy jako główne
przeszkody w efektywnej i
znaczącej współpracy w grupach
wielokulturowych. Możliwe, że
wiele uczestniczek nie miało
szansy zaangażowania się w
dialog, aby wyrazić swoje
poglądy i obawy. Z tego względu,
poprzez promowanie dialogu, w
którym uczestnicy mogą wyrazić
swoje poglądy i obawy, osoby
pracujące z młodzieżą mogą
zapobiegać napięciom
wynikającymze złudzeń i braku
świadomości kulturowej.

O PLANIE LEKCJI
Czas trwania –około 30minut, w zależności od wielkości grupy

Materiały – Potrzebna będzie wydrukowana kopia kwestionariusza dla każdej
uczestniczki.



1) Kultura obejmuje przekonania, wartości, zwyczaje i zachowania 
2) Kultura jest dziedziczona, a nie wyuczona 
3) Grupy etniczne są podgrupami społecznymi 
4) Rasa jest zawsze określana przez cechy fizyczne 
5) Zazwyczaj ludzie należą do jednej grupy kulturowej 
6) Ludzie mający poglądy etnocentryczne używają swojego kodu kulturowego do
oceny przekonań i zachowań innych. 
7) Stawanie się bardziej świadomym i otwartym kulturowo wymaga praktyki z
zakresu relatywizmu kulturowego 
8) Stereotypy są oparte na uogólnieniach dotyczących członków danej grupy
9) Ocena różnorodności kulturowej jest tym samym, co tolerancja dla
różnorodności kulturowej 

Jak ważna jest kultura? 

Jak kultura wpływa na nasze zachowanie? 

Jak ludzie z różnych kultur mogą ze sobą współpracować? 

Czy możemy oceniać praktyki kulturowe innych? Czy jeśli przyjmiemy obcą
kulturę, to stracimy swoją?

Czy kultura jest związana z rasą?

LEKTURA UZUPEŁNIAJĄCA

https://youthincludedblog.files.wordpress.com/2015/11/bulgarian_immigra
nt_guide-youth-included.pdf

https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2021/02/AIDA-
BG_2020update.pdf
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