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I. Program Erasmus+ i jego cele. Organizacje partnerskie projektu. 

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, 

młodzieży i sportu. Jego celem jest wspieranie osób uczących się i 

nauczających w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących 

podnoszeniu kompetencji. Poprzez ten program Unia Europejska zamierza 

zapewnić wszystkim młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń jak 

najwyższej jakości, umożliwić osobom uczącym się łatwe przemieszczanie się 

między systemami edukacji w różnych krajach, a także dać im możliwość 

znalezienia pracy w całej Europie. Program stale się rozwija i dysponuje coraz 

większym budżetem, co świadczy o zapotrzebowaniu na międzynarodowe 

działania edukacyjne. W każdym okresie programowania ustalane są cele 

horyzontalne dla projektów Erasmus+, dzięki czemu odpowiada on na istotne 

dla całej społeczności europejskiej bieżące wyzwania w obszarze kształcenia  

i rozwoju społecznego. 

 

Projekt realizowany był ze środków Erasmus+ przeznaczonych na działania 

realizowane w partnerstwach międzynarodowych. W pracach nad produktem 

uczestniczyły zespoły ekspertów z trzech państw – Polski, Niemiec i Włoch, 

dzięki czemu ma on ponadnarodowy charakter i perspektywę i może być 

implementowany w placówkach edukacyjnych różnych krajów Unii 

Europejskiej. Pomocne w tym jest stworzenie czterech wersji językowych 

podręcznika. Partnerstwo projektowe tworzyły trzy organizacje: 

 

Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego FAVEO (fundacja-

faveo.pl), lider partnerstwa, od 2007 roku pracuje na rzecz 

umiędzynaradawiania i podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w 

Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Jej celem są działania na rzecz 

nowoczesnej, zrównoważonej środowiskowo i społecznie polityki rynku pracy, 

podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i uczniów oraz 

promowanie wysokich standardów edukacji zawodowej, uwzgledniającej 

globalne i europejskie procesy rynkowe. Efekty pracy Fundacji FAVEO to setki 

zrealizowanych zagranicznych staży uczniowskich i dziesiątki nauczycieli 

szkół zawodowych, którzy zdobyli międzynarodowe kompetencje. To także 

wymiana doświadczeń pomiędzy pracownikami wielu przedsiębiorstw w całej 

Unii Europejskiej i kilka podręczników nowoczesnej edukacji zawodowej. 

https://fundacja-faveo.pl/
https://fundacja-faveo.pl/


Eurocultura (www.eurocultura.it) jest organizacją non-profit, zajmującą się 

badaniami, szkoleniami i doradztwem zawodowym. Została założona w 1993 

roku, z siedzibą w Vicenzy (Włochy). Kluczowe kompetencje pracowników 

dotyczą edukacji, szkoleń i rynku pracy w kontekście międzynarodowym i 

międzykulturowym. Projekty i działania Eurocultura mają na celu poprawę 

zatrudnialności młodych ludzi, promowanie przedsiębiorczości i 

międzynarodowej mobilności uczniów, studentów i pracowników, walkę z 

rasizmem i uprzedzeniami oraz wspieranie troski o środowisko. Eurocultura 

zapewnia dostosowane do potrzeb odbiorców porady i wskazówki dotyczące 

kariery dla osób poszukujących doświadczenia za granicą, chcących wdrożyć 

swoje umiejętności zawodowe i osobiste w międzynarodowym środowisku. 

 

Bildungsnetzwerk Magdeburg gGmbH (www.bildungsnetzwerk-

magdeburg.de) kieruje Europejskim Centrum Edukacji Młodzieży  

w Magdeburgu, łączy koncepcje międzynarodowej pozaszkolnej edukacji 

młodzieży z doradztwem w zakresie mobilności dla młodych ludzi, organizuje i 

prowadzi międzynarodowe seminaria, warsztaty, spotkania młodzieży  

i wydarzenia specjalistyczne, zwłaszcza z naciskiem na edukację polityczną  

i europejską. W doradztwie mobilnościowym organizacja wskazuje sposoby 

wyjazdu za granicę ze wsparciem pedagogicznym – niezależnie od 

możliwości finansowych uczestnika. Praca ta koncentruje się również na 

obszarze szkolenia zawodowego i regularnej realizacji seminariów z edukacji 

międzykulturowej dla przyszłych pedagogów oraz wysyłaniu stażystów za 

granicę na staże zawodowe. Organizację można również znaleźć w Internecie 

pod adresem: ejbm.de, @ejbmagdeburg 

http://www.eurocultura.it
http://www.bildungsnetzwerk-magdeburg.de
http://www.bildungsnetzwerk-magdeburg.de


II. Potrzeba i kontekst nauczania międzynarodowych kompetencji  
zawodowych i  społecznych  

Gospodarka globalizuje się i jest to proces nieodwracalny, co najmniej  

w najbliższych dziesięcioleciach. Pracodawcy oczekują umiejętności pracy  

w międzynarodowym otoczeniu i z zagranicznymi kontrahentami. Pracownicy 

Unii Europejskiej przemieszczają się swobodnie w granicach Wspólnego 

Rynku w poszukiwaniu atrakcyjnego zatrudnienia. Natomiast programy 

kształcenia zawodowego wciąż mają charakter monokulturowy i w niewielkim 

stopniu uwzględniają fakt, że profesje wykonywane będą w warunkach 

międzynarodowych powiązań. Sytuacja ta dotyka najbardziej uczniów, którzy 

nie mają w trakcie edukacji możliwości zebrania zagranicznych doświadczeń  

i pierwsze zderzenie z globalną gospodarką nastąpi bez przygotowania, w 

warunkach aktywności już zarobkowej, gdy kompetencje przekładają się na 

konkurencyjność i możliwości rozwoju.  

 

Ważny w tym aspekcie jest program Erasmus+ i możliwości, jakie daje.  

Jednak nie wszyscy uczniowie otrzymują szansę udziału w zagranicznej 

mobilności zawodowej i nie wszyscy nauczyciele mają za sobą doświadczenia 

zagraniczne, dzięki którym ich warsztat wychodzi poza krajowe programy 

nauczania. Według badań Komisji Europejskiej z 2018 roku co najmniej jedną 

aktywność międzynarodową związaną z wykonywaniem zawodu odbyło tylko 

40,90 % nauczycieli w Unii Europejskiej, a prawie 30 % nauczycieli języków 

obcych nigdy nie uczestniczyło w programach mobilności międzynarodowej. 

Natomiast pedagodzy, którzy uczestniczyli w projektach mobilności 

zagranicznej podczas nauki, jako nauczyciele praktykujący są statystycznie 

bardziej mobilni międzynarodowo i tendencja ta potwierdza się we wszystkich 

krajach UE*. 

 

Niniejszy podręcznik powstał w odpowiedzi na tę sytuację. Kierowany jest 

przede wszystkim do uczniów szkół zawodowych, którym ułatwić ma 

nabywanie międzynarodowych kompetencji zawodowych i społecznych  

w trakcie nauki w swoim kraju, a przez to także zachęcić do podjęcia 

wyzwania mobilności zagranicznej, jeżeli taka szansa pojawi się.  

Materiał jest praktycznym narzędziem dla instruktorów do wprowadzania 

międzynarodowych elementów i odniesień w kształceniu zawodów.  

* European Commission/EACEA/Eurydice, 2021. Teachers in Europe: Careers, Development and 
Well-being. Eurydice report. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 



Ma pomóc przygotować młodych ludzi do realizacji własnych celów 

zawodowych i osobistych na wielokulturowym rynku pracy, który powinien 

budzić ciekawość, a nie obawy i być szansą, a nie zagrożeniem. Potrzebne są 

do tego umiejętność oswajania odmienności i otwartość na nowe warunki 

działania. Niniejszy materiał edukacyjny pomaga w ich nabywaniu - w 

bezpiecznych warunkach szkolnych, na etapie jeszcze nauki, przy wsparciu 

nauczyciela i grupy rówieśniczej. Uczniowie mają dzięki temu szansę być  

o krok dalej na starcie w życie zawodowe, ale też na co dzień nie zamykać się 

wobec procesów rosnącego zróżnicowania etniczno-kulturowego w krajach 

Europy.  

III. Instrukcja stosowania podręcznika  

1. Treść i podział podręcznika 

Podręcznik składa się z dwóch części. Pierwsza część powstała w odpowiedzi 

na doświadczenia ekspertów kształcenia zawodowego partnerskich 

organizacji i badania Komisji Europejskiej, które wskazują na stosunkowo niski 

udział kadry kształcenia zawodowego w projektach międzynarodowych i brak 

materiałów edukacyjnych wspierających rozwój kompetencji 

międzykulturowych i międzynarodowych kadry VET. Bez tych zasobów trudno 

jest instruktorom uzupełniać podobne deficyty wśród uczniów.  

Dlatego w pierwszej części zamieszczono dwanaście konspektów  

z przeznaczeniem do wykorzystania w szkoleniu edukatorów.  

Przeprowadzić je mogą bardziej doświadczeni w tym temacie nauczyciele, na 

przykład koordynatorzy projektów międzynarodowych w szkołach, jak też 

trenerzy edukacji międzykulturowej. Wskazane jest, by nauczyciele, którzy 

korzystać będą podczas lekcji z konspektów dla uczniów, przeszli wcześniej 

trening w oparciu o wybrane, najbardziej istotne dla danej grupy konspekty dla 

kadry VET.  Konspekty dotyczą rozwoju kompetencji w podziale na cztery 

obszary, istotne z perspektywy tematu projektu: 

1. Międzykulturowe kompetencje nauczycieli przedmiotów zawodowych  

2. Otwartość, akceptacja, elastyczność 

3. Praca w międzynarodowym środowisku 

4. Współczesne wyzwania w pracy nauczyciela szkoły zawodowej.  



W drugiej części podręcznika zawarto trzydzieści sześć scenariuszy zajęć dla 

uczniów. Są one także podzielone na moduły dotyczące określonych obszarów 

kompetencyjnych:  

1. Strategie działania w środowisku zróżnicowanym kulturowo 

2. Skuteczna komunikacja w międzynarodowych zespołach i rozwiązywanie 

konfliktów powstałych na tle kulturowym 

3. Promowanie mobilności i elastyczności na rynku pracy 

4. Umiejętności międzykulturowe w wykonywaniu zawodu 

5. Instrumenty adaptacyjne w nowym otoczeniu: inicjatywa, wyzwolenie 

potencjału i transfer wiedzy 

6. Zawody w perspektywie międzynarodowej 

 

2. Układ konspektów 

Każdy konspekt opracowany jest w oparciu o wzór, który zawiera stałe 

elementy: 

 tytuł zajęć (numer przy tytule wskazuje na numer zajęć i numer modułu 

kompetencyjnego, do którego należy konspekt, np. 2.3 Tytuł 

„Międzykulturowy biznesowy savoir-vivre” oznacza konspekt numer 3  

w module nr 2 „Skuteczna komunikacja w międzynarodowych zespołach 

i rozwiązywanie konfliktów powstałych na tle kulturowym”); 

 cele do osiągnięcia, w podziale na wiedzę („po zajęciach uczeń wie”), 

umiejętności („po zajęciach uczeń potrafi”) oraz postawy („po zajęciach 

uczeń rozumie”); 

 określenie czasu potrzebnego na realizację konspektu; 

 listę potrzebnych materiałów i pomocy dydaktycznych; 

 preferowaną liczbę odbiorców zajęć; 

 uwagi do realizacji scenariusza, które powinien poznać prowadzący 

(opcjonalnie); 

 etapy zajęć w krótkich punktach, by ułatwić prowadzącemu orientację w 

przebiegu (step 1, step 2 itd.); 

 rozwinięcie poszczególnych punktów z opisem realizacji każdego z nich; 

 spis wykorzystanych materiałów źródłowych, do których można sięgnąć, 

by poszerzyć wiedzę na dany temat; 

 załączniki zawierające pomoce dydaktyczne do realizacji ćwiczeń, 

symulacji, miniprelekcji itd. 

Dzięki jednolitemu schematowi konspektów łatwiej jest poruszać się po 

podręczniku. Grafika scenariuszy została opracowana w taki sposób, by 

sugerować poszczególne etapy zajęć i wskazywać, czego dotyczy dana część.  



3. Praca z konspektami 

Podręcznik w zamyśle autorów ma by być jak najbardziej przyjaznym i prostym 

w zastosowaniu materiałem dla nauczycieli przedmiotów zawodowych: 

 konspekty podzielone są na przejrzyste części ułatwiające szybkie 

zapoznanie się z celami zajęć i ich treścią; 

 scenariusze zawierają wszystkie materiały i załączniki potrzebne do 

realizacji zagadnienia, opracowane w wygodnej do zastosowania formie;  

 konspekty dostosowane są do zwyczajowego rytmu lekcji 45-

minutowych; 

 tematy opracowane są w większości w formie jednej lekcji, by były 

możliwe do realizacji bez dużego uszczerbku czasu przeznaczonego na 

podstawowy program nauczania; podręcznik ma szatę graficzną 

ułatwiającą poruszanie się po zagadnieniach i modułach 

kompetencyjnych. 

 

Konspekty są gotowym materiałem do pracy. Zawierają nie tylko instrukcje 

ćwiczeń proponowanych do przeprowadzenia, ale też na przykład pytania i 

wskazówki pomagające nauczycielowi podsumować zajęcia. 

 

Scenariuszy nie trzeba realizować wszystkich, ani w kolejności ich 

zamieszczenia w podręczniku, by osiągnąć cel edukacyjny. Prowadzący może 

wybierać konspekty z różnych modułów i układać je w indywidualny cykl, 

dopasowany do danej grupy i elastycznie realizujący jej potrzeby. Można 

przeprowadzić także jeden scenariusz, jeżeli akurat takiego tematu brakuje 

podczas zajęć. Spełni on także swoją rolę. Nauczyciel może wykorzystać 

również pojedyncze ćwiczenia zawarte w konspektach, jeżeli uzna je za 

pomocne w realizacji innego tematu.  

 

Ostatni moduł drugiej części podręcznika zawiera konspekty odnoszące się do 

międzynarodowych aspektów poszczególnych zawodów. Można je 

wykorzystać na lekcjach z uczniami danego zawodu, a także jako przykłady dla 

adeptów zawodów pokrewnych. Mogą one być także inspiracją dla nauczycieli 

jako przykłady dla opracowania własnych materiałów dla zawodu, którego 

uczą.  

 

Konspekty dla kadry VET można także wykorzystać w pracy z uczniami, np. 

podczas treningów wyjazdowych czy zajęć pozalekcyjnych (są one dłuższe niż 

konspekty dla uczniów).  



Duża część konspektów opiera się o ideę pracy grupowej i coachingu 

grupowego. Jest to metoda sprawdzona przez ekspertów opracowujących 

podręcznik i doceniania za efekty, jakie można osiągnąć w pracy z młodzieżą. 

Polega na włączaniu do współpracy i prowadzenia samych uczniów i 

bazowaniu na ich dotychczasowym doświadczeniu. Pozwala to na lepszą 

identyfikację uczestników z tematem i pozostawanie w realiach ich świata 

nauki i pracy, a w efekcie też wyzwala ich większe zaangażowanie 

emocjonalne. Od prowadzącego metoda ta wymaga odejścia od nauczania „ex 

katedra” i umiejętności przekazywania pałeczki uczestnikom. W praktyce 

oznacza to ograniczenie wykładów i prelekcji na rzecz ćwiczeń, symulacji i 

dyskusji. 

 

4. Refleksje i dobre praktyki wynikające z pilotażu. 

Scenariusze zajęć zawarte w niniejszym podręczniku zostały przetestowane  

z uczniami i nauczycielami szkół zawodowych w Polsce i w Niemczech 

podczas zajęć w szkołach zawodowych. Lekcje prowadzone były stacjonarnie 

w klasach, jak też online, z powodu ograniczeń pandemicznych. Otrzymaliśmy 

uwagi od obu grup, które uwzględnione zostały w finalnych wersjach 

konspektów.  

 

Ogólny feedback zarówno uczniów, jak i nauczycieli był bardzo pozytywny. 

Prowadzący podkreślali, że otrzymali materiały dydaktyczne, jakich do tej pory 

nie mieli i nie dostrzegali też wagi aspektów międzynarodowych w nauczanych 

zawodach. Podkreślali, że szczególna wartość podręcznika polega na 

połączeniu w nim edukacji formalnej z metodami edukacji pozaformalnej, 

dzięki czemu nabiera on innowacyjnego charakteru. Natomiast uczniom 

podobał się interaktywny sposób prowadzenia zajęć, ich duża praktyczność i 

oparcie przykładów o realne sytuacje ze świata szkoły i pracy.  

 

Po fazie testowania zebraliśmy kilka wskazówek, które warto przytoczyć dla 

kolejnych prowadzących: 

 Prowadzący powinien dobrze znać grupę, z którą będzie pracował, ze 

względu na to, że niektóre poruszane tematy mogą dotykać wrażliwych 

kwestii kulturowych i osobistych czy też wywołać burzliwą wymianę 

poglądów. Warto więc wiedzieć np. czy w klasie są uczniowie 

pochodzenia migracyjnego, czy pojawiły się sytuacje wykluczenia  

z powodu na religię, poglądy, pochodzenie itp. 



 Jeżeli klasa jest zróżnicowana kulturowo lub narodowościowo 

prowadzący powinien zachować szczególną wrażliwość w trakcie 

prowadzenia, np. podając przykłady, które nie odnoszą się do religii czy 

narodowości tylko większościowej grupy uczniów. 

 Scenariusze zajęć lepiej sprawdziły się podczas zajęć stacjonarnych, niż 

zajęć online, podczas których dynamika zajęć i zaangażowanie uczniów 

były mniejsze. Część ćwiczeń wymagała modyfikacji do wersji online i nie 

zawsze udawało się to wykonać tak, by nie straciły one na atrakcyjności. 

To doświadczenie wskazuje, że zawarte w podręczniku konspekty zajęć 

są możliwe do realizacji podczas zajęć zdalnych, ale lepiej realizują swój 

cel podczas zajęć stacjonarnych. 

 Pewne różnice dotyczyły prowadzenia zajęć z uczniami szkół na 

poziomie techników i szkół zawodowych pierwszego stopnia (w Polsce – 

szkół branżowych, we Włoszech – regionalne centra kształcenia 

zawodowego). Uczniowie klas zdających egzamin maturalny lepiej radzili 

sobie z przykładami sytuacji hipotetycznych i abstrakcyjnych, mogących 

wydarzyć się w przyszłości, podczas gdy uczniów klas zawodowych 

pierwszego stopnia one nudziły i woleli dyskutować w oparciu o sytuacje, 

które rzeczywiście przeżyli i znali ze swojego otoczenia. Prowadzący 

musi więc ewentualnie dopasować przykłady i ćwiczenia do poziomu 

szkoły i uczniów.  

 Konspekty zajęć planowane są w większości do realizacji w ciągu 45 

minut. Jednak podczas pracy z uczniami czas ten się często wydłużał, 

gdyż niektóre grupy bardzo szeroko dyskutowały, a młodsi uczniowie 

potrzebowali bardziej szczegółowych instrukcji do ćwiczeń  

i wprowadzenia do tematu. Wskazane jest uwzględnienie tego  

w planowaniu przebiegu i czasu zajęć. 



Po zajęciach nauczyciel wie: 
Po zajęciach 
nauczyciel  
potrafi: 

Po zajęciach nauczyciel  
jest bardziej wrażliwy na / lepiej 
rozumie:  

- czym jest model  
nadawca-odbiorca 
 
- że komunikacja jest 
procesem zachodzącym 
między mówcą i słuchaczem  

- zna zasady/ 
wskazówki 
dotyczące lepszej 
komunikacji z 
różnymi grupami 
docelowymi 

- jest bardziej wrażliwy na 
"niuanse" językowe 
 
- lepiej rozumie, że komunikacja 
nie jest "neutralna“ 
 
- jest bardziej wrażliwy na 
osobiste uprzedzenia wobec 
pewnych osób (grup)  

CELE do osiągnięcia 

Planowany 
czas: 
80 min 

Potrzebne  
materiały: 
flipchart, markery, karty 
moderacyjne, tablica 
pinezkowa  

Liczba  
nauczycieli: 
max. 20 

PRZEBIEG 

Step by step Czas 

Step 1. Wprowadzenie: ćwiczenie „Minuta“ 5 min 

Step 2. „Widziane, słyszane, malowane” 35 min 

Step 3. Ocena „Widziane, słyszane, malowane” 10 min 

Step 4. Model nadawca-odbiorca 10 min 

Step 5. Opracowanie zasad/instrukcji 15 min 

Step 6. Ocena/sprawozdanie 5 min 

 „Międzynarodowe kompetencje w życiu zawodowym i społecznym” 

Konspekt zajęć dla kadry VET  

1.1. TYTUŁ: Kompetencje komunikacyjne  
(moduł podstawowy)  

Z jednej strony moduł ten dotyczy zrozumienia komunikacji z innymi ludźmi. Ważnym jest, że w komunikacji z ludźmi  
z własnego kraju, jak również z osobami ze środowiska międzynarodowego, powstaje wiele nieporozumień. Oczywiście 
istnieją inne aspekty kulturowe, które należy wziąć pod uwagę w międzynarodowym środowisku pracy, ale komunikacja  
i otwartość są aspektami najbardziej podstawowymi.  
 
Po tym module powinien nastąpić kolejny moduł dotyczący kompetencji międzykulturowych. 
Ćwiczenie "Widziane, słyszane, malowane" może być wykonywane z 6 osobami jednocześnie. Pozostali uczestnicy są 
obserwatorami. Jeśli jest dwóch trenerów, każdy z nich może również wykonywać to ćwiczenie z 6 osobami, tak ,aby 
więcej osób było aktywnych w tym samym czasie.  

Uwagi 



1. Step: Wprowadzenie: ćwiczenie „Minuta“  

[jeśli jest dwóch trenerów, całą grupę można podzielić na dwie mniejsze grupy i 

każdy trener pracuje ze swoją grupą w osobnym pomieszczeniu] 

 

a) O opuszczenie sali jest poproszonych sześciu ochotników, którzy ustalają na 

zewnątrz kolejność wchodzenia do sali. 

b) Pozostali nauczyciele są przygotowani do roli obserwatorów: 

 Prezentacja ćwiczenia. 

 Obserwatorzy otrzymują długopis i papier, aby zapisywać swoje 

spostrzeżenia. 

 Obserwatorzy są rozmieszczeni w całym pomieszczeniu tak, aby uchwycić 

różne perspektywy. 

 W żadnym wypadku nie wolno im ingerować w przebieg akcji!  

 Nie chichotać, nie śmiać się, nie szeptać, nie wydawać innych 

rozpraszających i/lub osądzających dźwięków, a nawet uwag! 

Przebieg: 

2. Step: „Widziane, słyszane, malowane” 

Na początku ćwiczenia wszyscy nauczyciele są proszeni, by usiedli na 

krzesłach i schowali zegarki. Jeśli w pomieszczeniu znajduje się zegar, należy 

go również zakryć. Następnie nauczyciele powinni zamknąć oczy, a kiedy trener 

powie "Start!", wstać i mieć oczy zamknięte przez minutę, a po minucie 

otworzyć je ponownie i usiąść. Ważne jest, aby wszyscy byli cicho, aby nikt nie 

był rozpraszany. Trener zatrzymuje czas i obserwuje, kto kiedy otwiera oczy.  

Po tym, jak ostatnia osoba otworzy oczy, trener krótko ocenia, jak to ćwiczenie 

wpłynęło na nauczycieli i pyta, czy uważają, że stali z zamkniętymi oczami 

dokładnie jedną minutę. Następnie trener może krótko zwrócić uwagę na to, że 

nasze poczucie czasu i znaczenie, jakie przywiązujemy do upływającego czasu 

lub do punktualności zależy od dnia, poziomu stresu, ale także od kultury.  

Jeśli trener ma doświadczenie w pracy z grupami z różnych krajów/kultur, może 

również o tym opowiedzieć. 



c) Pierwszy nauczyciel-ochotnik zostaje zaproszony do sali. Pokazuje mu się 

przygotowany obrazek (patrz ZAŁĄCZNIK 1) i wyjaśnia zadanie:  

 Patrz uważnie na obrazek tak długo, ile potrzebujesz, aby go zapamiętać. 

 Kiedy jesteś gotowy, zakrywam obraz. 

 Następny nauczyciel-ochotnik jest proszony o wejście do sali. 

 Powinieneś dokładnie opisać obrazek tej osobie, aby mogła go potem 

narysować. Osoba ta zaczyna malować dopiero wtedy, gdy skończysz 

swój opis.  

 Podczas objaśniania nie wolno używać gestów (ręce za plecami lub ręce 

w kieszeniach) lub znaków kierunkowych za pomocą głowy lub 

podobnych. 

 Kiedy wszystko opiszesz, twoje zadanie jest wykonane i możesz usiąść. 

Zachowaj ciszę i nie przeszkadzaj (nawet komentarzami czy hałasem). 

d) Po tym, jak pierwszy nauczyciel-ochotnik wystarczająco dobrze zapamiętał 

obrazek, o wejście do sali jest poproszona druga osoba, której wyjaśnione 

zostaje zadanie: 

 Pierwsza osoba widziała obrazek i ma zamiar go opisać.  

 Słuchaj uważnie, bo potem twoim zadaniem jest narysowanie tego, co 

zrozumiałeś. Bez obaw, nie oczekujemy dzieła sztuki.  

 Nie możesz zadawać pytań podczas opisu. 

 Następnie narysuj swój obrazek na podstawie opisu.  

 Po tym, jak wykonasz zadanie, możesz usiąść. Proszę o zachowanie ciszy 

i nie przeszkadzanie (nawet komentarzami czy hałasem) w tym, co się 

dzieje. 

e) Następnie trzeci nauczyciel-ochotnik zostaje poproszony o wejście do sali. 

Zostanie mu pokazany nowo utworzony obraz. 

Dalej należy postępować jak w punkcie c). Proces ten jest powtarzany jeszcze 

dwa razy, tak, że w sumie powstają trzy nowe obrazy. 

[w tym miejscu można ponownie połączyć obie grupy i przeprowadzić wspólną 

ocenę] 

 

Wszystkie obrazy są ułożone/podwieszone obok siebie. Prowadzący otwiera 

dyskusję: Co zmieniło się na zdjęciach w trakcie ćwiczenia? Jakie elementy 

oryginalnego obrazu są nadal obecne? Które z nich zniknęły? Co zostało 

dodane? Jak wyjaśnicie te zmiany? Co sprawiło, że było to trudniejsze do 

zrozumienia? Czy znacie podobne sytuacje ze swojej codziennej pracy? 

3. Step: Ocena "Widziane, słyszane, malowane” 



5. Step: Opracowanie zasad/wytycznych dotyczących udanej komunikacji  

W ewaluacji trener podsumowuje całe zajęcia i pyta nauczycieli, jak bardzo to 

ćwiczenie przyda im się w pracy z uczniami lub kolegami (międzynarodowymi)? 

Czego się nauczyli?  

6. Step: Ocena/Sprawozdanie    

Nauczyciele są teraz proszeni o wypracowanie w małych grupach zasad/

wytycznych, które umożliwią udaną komunikację. Są one przeznaczone dla 

różnych grup docelowych: Jakich zasad komunikacji należy przestrzegać  

w kontaktach z uczniami szkół zawodowych w klasie? Jakie zasady obowiązują 

przy wymianie w ramach kadry nauczycielskiej? Jakie zasady obowiązują  

w miejscu pracy praktykantów/studentów? Jakie zasady obowiązują podczas 

współpracy z partnerami międzynarodowymi (np. w zakresie przygotowania 

pobytu stażystów za granicą)? 

 

Małe grupy otrzymują karty i są proszone o zapisanie zasady/uwagi na karcie. 

Mają na to 10 minut. Następnie prezentują zasady/wskazówki, które udało im 

się znaleźć. Trener przypina karty do tablicy i sortuje je: Które zasady są 

"uniwersalne", tzn. można je znaleźć we wszystkich grupach docelowych? Które 

zasady są specyficzne dla grupy docelowej? Czy nauczyciele wzięli pod uwagę, 

że z niektórymi grupami docelowymi (np. miejsca pracy uczestników szkolenia, 

partnerzy międzynarodowi) mogą komunikować się tylko za pomocą poczty 

elektronicznej/telefonu? Jakie dodatkowe zasady muszą być przestrzegane? 

W razie potrzeby nauczyciele mogą dodać zasady dla innych grup. Następnie 

trener zapisuje je na kartach i przypina. 

Po kroku 3 trener przedstawia model nadawca-odbiorca (wg W. Weaver/C. E. 

Shannon: The Mathematical Theory of Communication, Illinois 1949) i popiera 

swoją prezentację graficznie (przykład ZAŁĄCZNIK 2). Nauczyciele są proszeni 

o wymienienie możliwych czynników zakłócających, które wpływają na sposób 

postrzegania tego, co się słyszy. 

4. Step: Model nadawca-odbiorca  

Autorka konspektu: 
Antonia Pilz, Europäische Jugendbildungsstätte Magdeburg 



ZAŁĄCZNIK nr 1 / 2. Step: „Widziane, słyszane, malowane“ 

Tekst w kolorze czerwonym w 

środku lejka to czynniki zakłócające, 

które nauczyciele powinni wymienić, 

np.  kultura, doświadczenie, język, 

dialekt, motywacja, zainteresowanie, 

sympatia…. 

Sender = nadawca 

Empfänger = odbiorca 

ZAŁĄCZNIK nr 2 / 4. Step: Przykład modelu nadawca-odbiorca 

Źródła 
Martinelli, Silvio / Taylor, Mark (Hrsg.) (2000): Intercultural Learning T-Kit. Council of Europe pu-
blishing, S. 42 (Übung: 4.1.4 „60 seconds = one minute, or does it ?”) 
Gudjons, Herbert (2003): Spielbuch Interaktionserziehung. 185 Spiele und Übungen zum Gruppen-
training. Schriften zur Beratung und Therapie im Raum der Schule und Erziehung.7. Auflage. 
„Gesehen, gehört, gemalt“ adaptiert nach der Übung „Schrumpfendes Bild“ 
 



Po zajęciach nauczyciel 
wie: 

Po zajęciach nauczyciel  
potrafi: 

Po zajęciach nauczyciel  
jest bardziej wrażliwy na / 
lepiej rozumie:  

- że odmienność 
kulturowa może okazać 
się przyczyną 
niezrozumienia, a nawet 
konfliktu  

- złagodzić konflikt, pogodzić 
uczniów z różnymi potrzebami, 
z różnych środowisk 
kulturowych  

- że praca w grupach 
międzykulturowych 
często wymaga 
wzmożonej cierpliwości, 
czujności, wrażliwości  

CELE do osiągnięcia 

Planowany 
czas: 
45 min. 

Liczba  
nauczycieli: 
10-12 

PRZEBIEG 

Step by step Czas 

1. Step: Wprowadzenie oraz ćwiczenie „Konflikt“ 15 min. 

2. Step: Ćwiczenie „Odpowiednie tempo” 10 min. 

3. Step: Ćwiczenie „Rozluźnienie atmosfery, pogodzenie interesów" 10 min. 

4. Step: Podsumowanie 10 min. 

 „Międzynarodowe kompetencje w życiu zawodowym i społecznym” 

Konspekt zajęć dla kadry VET  

Środowisko wielokulturowe wiąże się ze zwiększonym ryzykiem 
konfliktu. Może się zdarzyć, że będzie on miał podłoże 
kulturowe czy religijne, stąd warto przemyśleć temat pod tym 
kątem. Rekomendowana jest duża przestrzeń działania.  
Jeśli nie ma do dyspozycji drewnianych klocków w 1.Step 
można użyć krzeseł.  

Potrzebne  
materiały: 
krzesła, stoły, flipchart, 
flamastry, wydruk 
(ZAŁĄCZNIK nr 1), drewniane 
klocki – min.25 elementów, 
urządzenie mobilne do 
odtworzenia muzyki  

Uwagi 

1.2. TYTUŁ: Rozwiązywanie konfliktów w międzykulturowym 
środowisku pracy  



Opis: Nauczyciele stoją swobodnie w wolnej przestrzeni. Po zasygnalizowaniu 

przez trenera idą w wybraną przez siebie stronę, ale w tempie, które nakazuje 

trener. Trener kilkakrotnie zmienia tempo chodzenia. 

Przykłady pytań na podsumowanie: Czy twoje postrzeganie innych zmieniło 

się wraz ze zmianą tempa chodzenia? Jeśli tak, to jak dokładnie? 

Aby zobaczyć istotę sytuacji, warto zwolnić tempo. Czasami zbyt szybkie 

tempo, chęć szybkiej realizacji pracy powoduje, że trudniej nam dostrzec 

drugiego człowieka. Trener może uzupełnić refleksję o krótkie omówienie 

(propozycja rys. ZAŁĄCZNIK 2) schematu góry lodowej, w odniesieniu do 

czynników wpływających na konflikty w międzykulturowym środowisku pracy. 

2. Step: Ćwiczenie „Odpowiednie tempo”  

Trener wyjaśnia, że tematem zajęć będą sytuacje konfliktowe. 

 

Opis ćwiczenia: Nauczyciele zostają podzieleni na dwie grupy. Każda grupa 

otrzymuje opis zadania (ZAŁĄCZNIK 1). Najlepiej, jeśli zostanie on poddany 

dyskusji w oddzielnych miejscach (aby grupy się nie słyszały). Grupy wracają  

do wspólnego pomieszczenia i zaczynają wykonywać swoją pracę we 

wspólnej przestrzeni. Gra trwa do momentu, gdy przedstawiciele obu grup 

stwierdzą, że osiągnęli swój cel (lub kończy się po około 10 minutach). 

 

Przykłady pytań na podsumowanie: Czy osiągnęliście swój cel? Jak 

przebiegała współpraca? Czy na początku wyznaczono lidera? Jakie emocje 

towarzyszyły zadaniu? Jak opisałbyś sytuację, w której się znalazłeś? Czy 

można nazwać ją konfliktem? Jakie Waszym zadaniem było podłoże konfliktu?  

 

Środowisko międzykulturowe wiąże się ze zwiększonym ryzykiem konfliktu. 

Kluczem do udanego wspólnego działania jest znalezienie „złotego środka“, 

kompromisu. 

1. Step: Wprowadzenie oraz ćwiczenie „Konflikt“  

Przebieg: 



Sztuce rozwiązywania konfliktów sprzyja łagodzenie napięć, wprowadzanie 

dobrej atmosfery pracy. Trener proponuje naukę serbskiego tańca „Sestorka”, 

który (w nawiązaniu do pierwszego ćwiczenia) opiera się na ruchu po okręgu, 

ale zawiera także ruch ku górze. 

Muzyka i kroki: https://www.youtube.com/watch?v=6drHbVF5y3o 

4. Step: Podsumowanie  

Trener podsumowuje, że na warsztatach nauczyciele bardzo krótko poruszyli 

różne aspekty dotyczące konfliktu tj. zdiagnozowanie konfliktu, próba 

rozpoznania jego przyczyn, sposoby zapobiegania konfliktom, łagodzenie 

konfliktów. Trener zachęca do zgłębienia tematu, tak by nauczyciele mogli 

przygotować swoich uczniów do sytuacji konfliktowych, które mogą wystąpić 

w ich przyszłym środowisku pracy (zwłaszcza, gdy będzie ono 

międzykulturowe). 

Autorka konspektu: 
Agnieszka Zabrzewska, Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego „Faveo” 

3. Step: Ćwiczenie „Rozluźnienie atmosfery, pogodzenie interesów”  

Źródła 
 https://www.youtube.com/watch?v=6drHbVF5y3o 

https://www.youtube.com/watch?v=6drHbVF5y3o
https://www.youtube.com/watch?v=6drHbVF5y3o


ZAŁĄCZNIK nr 1 

Grupa T: Jesteście plemieniem, dla którego wzrost, ruch ku górze jest 

najważniejszą formą ekspresji. Waszym zadaniem jest zbudowanie jak najwyższej 

możliwie wieży z klocków (krzeseł). Możecie teraz krótko porozmawiać o strategii 

działania, ale po rozpoczęciu gry nie można rozmawiać. 

Grupa K: Jesteście plemieniem, dla którego okrąg to ideał. Waszym zadaniem jest 

zbudowanie jak największego okręgu z klocków (krzeseł). Możecie teraz krótko 

porozmawiać o strategii działania, ale po rozpoczęciu gry nie można rozmawiać. 

ZAŁĄCZNIK nr 2 

strój, język, symbole religijne, 

rytuały społeczne, zachowanie 

w przestrzeni publicznej 

historia, wyznawane wartości,  

zasady podziału ról  

w społeczeństwie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Model góry lodowej jest klasycznym schematem pokazującym dlaczego dochodzi 

do konfliktów na tle kulturowym. Zwykle koncentrujemy się na widocznych 

aspektach kultury – strój, język, symbole religijne, jak na częściach góry lodowej, 

które wystają ponad powierzchnię wody, bo są widoczne. Tymczasem większa 

część góry lodowej i jej podstawa są niewidoczne – schowane pod wodą. Tak jak 

najistotniejsze aspekty kultury – uznawane wartości, historia narodu, tradycja. 

Model pozwala na rozważenie widocznych i niedostrzegalnych elementów 

sytuacji – dlaczego uczennica z muzułmańskiego kraju zakrywa twarz i unika 

chłopców w klasie? Dlaczego uczniowie z katolickich krajów nie przyjmują 

uczestnictwa w lekcjach (lub w pracy) w niedzielę? W przypadku pracy w 

środowisku międzykulturowym najważniejsze aspekty mogą być niewidzialne, ale 

mające znaczący wpływ na konflikt (znajdują się poniżej linii wody góry lodowej). 

W dyskusji z nauczycielami można rozszerzyć model o proponowane przez nich 

kategorie bliskie sytuacjom w klasach zawodowych. 



Po zajęciach nauczyciel 
wie: 

Po zajęciach 
nauczyciel  
potrafi: 

Po zajęciach nauczyciel  
jest bardziej wrażliwy na / lepiej 
rozumie:  

- nauczyciel wie więcej o 
własnym punkcie 
widzenia 
 
- nauczyciel wie więcej o  
punktach widzenia 
innych nauczycieli 

- nauczyciel może 
lepiej wyrazić siebie i 
swoją opinię 
 
- nauczyciel znajduje 
argumenty, aby 
wyrazić swój punkt 
widzenia  

- nauczyciel dostrzega, że punkty 
widzenia nie zawsze są "górą lub 
dołem". 
 
- nauczyciel jest bardziej wrażliwy na 
styl życia/ postawy innych ludzi 
- nauczyciel jest bardziej  
wrażliwy na pracę w środowisku 
międzynarodowym  

CELE do osiągnięcia 

Planowany 
czas: 
90 min 

Liczba  
nauczycieli: 
bez znaczenia; dla 
dobrej dyskusji 
max 15-20 osób  

PRZEBIEG 

Step by step Czas 

Step 1. Wprowadzenie do tematu 10 min 

Step 2. Zasady ćwiczenia 5 min 

Step 3. Zestaw do ćwiczeń 5 min 

Step 4. Dyskusja 40 min 

Step 5. Ocena/sprawozdanie 30 min 

 „Międzynarodowe kompetencje w życiu zawodowym i społecznym” 

Konspekt zajęć dla kadry VET  

2.1. TYTUŁ: Zaangażowanie i dyskusja nad opiniami 
(ćwiczenie „Zebra“).  

Głosowanie może być również przeprowadzone na 
platformie internetowej takiej jak Mentimeter, w celu 
wizualizacji i dokumentacji. Niemniej jednak 
ćwiczenie to dotyczy również podziału 
przestrzennego grupy, więc ta część ćwiczenia nie 
powinna zostać pominięta.  

Potrzebne  
materiały: 
- czerwona kartka 
papieru z napisem "Nie 
zgadzam się", zielona 
kartka papieru z 
napisem "Zgadzam 
się". 
- kartki  
z wypowiedziami/
stwierdzeniami  

Uwagi 



1. Step: Wprowadzenie do tematu  

Trener kładzie na podłodze na jednym końcu sali napis "Zgadzam się", a na 

drugim "Nie zgadzam się" i wyjaśnia nauczycielom zasady. 

 

Następnie trener odczytuje stwierdzania, a nauczyciele zostaną poproszeni  

o podjęcie decyzji - czy zgadzają się z nimi, czy nie. Nie ma "odcieni szarości", 

tzn. muszą wybrać jedną stronę - ustawiają się po tej stronie sali, po której 

znajduje się kartka z napisem "Zgadzam się" lub "Nie zgadzam się". 

Przebieg: 

2. Step: Zasady ćwiczenia  

Trener wprowadza w temat. Odwołuje się do wcześniej prowadzonych działań, 

np. dotyczących otwartości kulturowej czy elastyczności. Ćwiczenie polega na 

dyskusji pomiędzy uczestnikami. Celem jest dyskusja na różne tematy i 

pokazanie otwartości na postawy innych. 

Prowadzący odczytuje pierwsze zdanie ćwiczenia: 

 

"Zebra to czarne zwierzę z białymi paskami". 

 

Nauczyciele ustawiają się w miejscu z kartką "Zgadzam się"/"Nie zgadzam 

się". Trener inicjuje dyskusję na temat tego, dlaczego nauczyciele (nie)

zgadzają się ze sobą. 

 

Uwagi dla prowadzącego: 

a. Już w tym miejscu należy podkreślić, że chodzi o osobiste opinie, a nie fakty 

(np. jeśli ktoś twierdzi, że jest naukowo udowodnione, że zebra ...).  

b. Jeśli wszyscy nauczyciele są po tej samej stronie wypowiedzi lub tylko 

jeden z nich zajmuje inne stanowisko trener może również stanąć po "stronie 

mniejszości" i tam argumentować. 

c. Po każdym zdaniu wszyscy nauczyciele wracają na środek. 

d. Nauczyciele mogą również zmieniać strony w trakcie dyskusji. 

3. Step: Zestaw do ćwiczeń  



5. Step: Ocena/sprawozdanie  

Po kilku wypowiedziach i w zależności od chęci do dyskusji nauczycieli trener 

kończy ćwiczenie i prosi wszystkich nauczycieli o powrót na środek, aby 

usiedli. Karteczki z napisami "Zgadzam się"/"Nie zgadzam się" zostają 

odłożone na bok, aby pomieszczenie znów stało się "neutralne". 

Następnie nauczyciel przedstawia podsumowanie tego ćwiczenia. Dla 

przypomnienia omawiane wypowiedzi mogą być również zamieszczane/

pisane ponownie na środku. 

 

Nauczyciel zadaje pytania na ten temat: 

 W którym stwierdzeniu nauczyciele nie mogli podjąć decyzji? 

 Dlaczego zmienili strony? 

 Czy nauczyciele byli zaskoczeni, że niektóre wypowiedzi wywołały tak 

różne opinie? 

 Czy istnieją dobre i złe odpowiedzi? 

 Co to ma wspólnego z kształceniem zawodowym? 

 Co to ćwiczenie ma wspólnego z internacjonalizacją pracy? 

 Na co przydało się to ćwiczenie? 

Wszyscy nauczyciele wracają na środek. Prowadzący odczytuje kolejne zdanie 

(patrz ZAŁĄCZNIK 1), a nauczyciele ustawiają się po wybranej stronie sali. 

Następnie trener stymuluje dyskusję i moderuje ją między nauczycielami, np. 

poprzez pytania typu:  

 

"Dlaczego jesteś po tej stronie?" / "Czy wszyscy po tej stronie zgadzają się z 

tym, co właśnie zostało powiedziane?". / "Jak interpretujesz tę część 

wypowiedzi?" 

 

Prowadzący powinien również ponownie podsumować argumenty podczas 

dyskusji, aby upewnić się, że wypowiedź nauczyciela została właściwie 

zrozumiana. Trener może również dodać kolejne argumenty, jeśli ma wrażenie, 

że nauczyciele zapomnieli o czymś ważnym. 

4. Step: Dyskusja  

Autorka konspektu: 
Antonia Pilz, Europäische Jugendbildungsstätte Magdeburg 



ZAŁĄCZNIK nr 1 Lista możliwych zdań do dyskusji 

Można zaprezentować inne stwierdzenia w zależności od grupy nauczycieli  

i np. ich przedmiotów. 

Źródła 
Brander et al. (2015): COMPASS Manual for human rights education with young people. 2nd edi-
tion (reprinted with revisions); poprawione po „Where do I stand?” 
 

Każdy uczeń powinien mieć za sobą co najmniej jeden edukacyjny pobyt za granicą  
w trakcie swojej edukacji szkolnej. 

Każdy zawód ma swój międzynarodowy profil. 

Ważne jest, aby umieć współpracować z ludźmi z innych krajów. 

Międzynarodowość nie ma nic wspólnego ze szkołą zawodową. 

To, jak firma traktuje swoich pracowników, nie jest sprawą społeczności międzynaro-
dowej/społeczeństwa. 

Każdy nauczyciel zawodu powinien mieć doświadczenie praktyczne za granicą. 



Po zajęciach nauczyciel 
wie: 

Po zajęciach nauczyciel  
potrafi: 

Po zajęciach nauczyciel  
jest bardziej wrażliwy na / 
lepiej rozumie:  

- jak wykorzystać 
elementy edukacji 
artystycznej w edukacji 
zawodowej  

- oddać inicjatywę uczniom 
- w konstruktywny sposób 
reagować na zmiany  

- różnice w postrzeganiu 
świata przez różne osoby 
- zmienności czynników 
wpływających na proces 
realizacji zadań  

CELE do osiągnięcia 

Planowany 
czas: 
45 min. 

Liczba  
nauczycieli: 
10-12 

PRZEBIEG 

Step by step Czas 

1. Step: Ćwiczenie – otwartość umysłu 5 min. 

2. Step: Ćwiczenie kreatywnego podejścia w zmiennych sytuacjach 30 min. 

3. Step: Analiza przypadku. Refleksja. Podsumowanie. 10 min. 

 „Międzynarodowe kompetencje w życiu zawodowym i społecznym” 

Konspekt zajęć dla kadry VET  

Zajęcia możliwe do 
przeprowadzenia w 
formie zdalnej.  

Potrzebne  
materiały: 
Dostęp do Internetu. 
Platforma do spotkania w 
grupie on-line. Program 
komputerowy Paint.  

Uwagi 

2.2. TYTUŁ: Elastyczność nauczycieli – kreatywne podejście i 
innowacyjne rozwiązania 



A. „Kolaż” 

Trener wyjaśnia, że zadaniem każdego nauczyciela będzie narysowanie obrazu 

w programie Paint – instrukcja oraz podanie ścieżki zapisu pracy - ZAŁĄCZNIK 

2. Każdy nauczyciel ma 3 minuty na przygotowanie. Trener pyta, czy wszyscy 

są gotowi i zapisali swoje pliki do pracy.  

 

Po pierwszych 45 sekundach trener ogłasza zatrzymanie pracy indywidualnej. 

Wyjaśnia, że należy zamknąć plik i przesłać je on-line osobie wskazanej przez 

trenera. W następnym cyklu nauczyciele pracują na otrzymanym od innej 

osoby pliku. Cykl zmiany rysunków powtórzony zostaje kilkukrotnie. Na koniec 

ćwiczenia plik – rysunek wraca do właściciela, inicjatora. Grupa prezentuje i 

omawia uzyskane efekty.  

 

Trener zadaje pytania (przykładowo): Czy jesteś zadowolony z wyniku pracy? 

Jakie emocje wywołało u Ciebie ćwiczenie? Jaki wpływ miało na Ciebie 

zmienianie „pliku pracy”? Czy tworząc, myślałeś bardziej o bieżącym pliku, nad 

którym pracujesz czy o raczej o swoim będącym w obiegu? Czy myślałeś do 

kogo należy plik, na którym pracujesz? Czy zachowałbyś się inaczej, gdybyś 

wykonywał ćwiczenie jeszcze raz? 

 

B. „Z niczego” 

Trener określa zadanie dla nauczycieli polegające na napisaniu pięciu opcji (od 

alternatywnych do konwencjonalnych) korzystania z klipsa do prania. Po 5 

minutach nauczyciele prezentują wyniki pracy. Trener podsumowuje 

ćwiczenie. Przykładowe kwestie do poruszenia: Czy trudno jest znaleźć 

innowacyjne rozwiązania? Jakie są sprzyjające temu okoliczności? 

2. Step: Ćwiczenie kreatywności w zmiennych sytuacjach  

Jako wprowadzenie krótkiej dyskusji refleksji zostaje poddany tekst  

z ZAŁĄCZNIKA nr 1 

Przebieg: 

1. Step: Otwartość umysłu  



Trener przytacza następującą historię: Na jedno z polsko-niemieckich spotkań 

młodzieży wybrano jako wiodący temat zrównoważony rozwój. Rezultaty 

kilkudniowej pracy młodzieży miały zostać zaprezentowane na jarmarku 

ekologicznym we Wrocławiu. Ideą mentorów było przeprowadzenie różnych 

ćwiczeń i warsztatów, które pozwolą młodym ludziom odpowiednio się 

przygotować. W czasie gier integracyjnych okazało się, że większość 

uczestników lubi tańczyć. Za zgodą i wsparciem młodych ludzi postanowiono 

zrezygnować z przygotowanych warsztatów i poświęcić wszystkie dni 

spotkania na przygotowanie choreografii z eko-hasłami. Układ 

zaprezentowano we Wrocławiu. Wydarzenie zakończyło się sukcesem, 

zainteresowaniem przechodniów, a jego przygotowanie zaangażowało  

i zintegrowało młodych ludzi. 

Trener podsumowuje ćwiczenie. Przykładowe kwestie do poruszenia:  

Czy zgadzasz się z decyzją liderów? Czy mógłbyś działać w podobny sposób? 

Jakie nazwałbyś zalety i wady tak podjętej decyzji, realizacji programu? 

Autorka konspektu: 
Agnieszka Zabrzewska, Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego „Faveo” 

3. Step: Analiza przypadku  



ZAŁĄCZNIK nr 1 

„Artyści, ludzie kreatywni często pracują w sposób niestandardowy, innowacyjny, 

a przecież w biznesie mamy do czynienia z nowym paradygmatem – 

innowacyjnością. To już powinno wystarczyć, aby otworzyć im drzwi do 

biurowców. Znajdując nowe sposoby ekspresji mogą przyczynić się do 

poszerzenia kultury biznesu w finansach, produkcji, czy w czymkolwiek innym.” 

prof. Davidem Thorsby Macquire University Sydney 

KULTURA: 
- pozwala przemyśleć na nowo wartości w państwowym i prywatnym sektorze, 
- przenieść myślenie o sukcesie gospodarczym i rozwoju poza PKB, 
- zwraca uwagę na efektywność i odbiorców polityki, 
- poszerza zrównoważony rozwój o sferę sztuki i duchowości, 
- wzmacnia dialog międzykulturowy jako sposób rozwiązywania konfliktów. 

ZAŁĄCZNIK nr 2 

Instrukcja:  

Proszę otworzyć z menu Wszystkie programy – Akcesoria  –  program Paint i 

zapisać nowy plik w formacie Imie_PierwszaLiteraNazwiska.jpg.  

 

Twoim zadaniem będzie stworzenie przy pomocy programu Paint wymyślonego 

przez Ciebie obrazu. Łączny czas pracy to około 10 min. Nie możesz ujawnić 

pozostałym uczestnikom ćwiczenia, o czym obraz tworzysz. Kolejne kroki będą 

podane przez trenera. 

Źródła 
https://nienieodpowiedzialni.pl/czesci-jednego-systemu/ 

https://nienieodpowiedzialni.pl/czesci-jednego-systemu/


Po zajęciach nauczyciel wie: 
Po zajęciach nauczyciel  
potrafi: 

Po zajęciach nauczyciel  
jest bardziej wrażliwy 
na / lepiej rozumie:  

- jakie sytuacje kryzysowe 
mogą wystąpić podczas 
praktyk  
- jakie środki interwencyjne są 
możliwe w sytuacjach 
kryzysowych  
- jak można zorganizować 
wirtualny coaching 
indywidualny  

- rozpoznawać sytuacje 
kryzysowe 
- opracowywać odpowiednie 
podejście interwencyjne  
- zaangażować inne podmioty 
w proces rozwiązywania 
problemów 
- wykorzystyć wirtualny 
coaching indywidualny jako 
metodę pracy  

- opracowywanie 
przewidujących 
rozwiązań w sytuacjach 
kryzysowych 
- podejście doradcze do 
rozwiązywania różnego 
rodzaju sytuacji 
kryzysowych 
- kierowanie procesami 
rozwiązań 
kooperacyjnych  

CELE do osiągnięcia 

Planowany 
czas: 
90 min 

Liczba  
nauczycieli: 
10-15 

PRZEBIEG 

Step by step Czas 

Step 1.Stażyści w firmie: Jakie sytuacje kryzysowe mogą wystąpić? 10 min. 

Step 2. Coaching interwencji kryzysowej podczas stażu (odgrywanie ról) 35 min. 

Step 3. Prezentacja wyników z odrywania ról 30 min. 

Step 4. Checklista "Wirtualny coaching indywidualny“ 15 min. 

 „Międzynarodowe kompetencje w życiu zawodowym i społecznym” 

Konspekt zajęć dla kadry VET  

2.3. TYTUŁ: Wirtualny coaching i rozwiązywanie sytuacji 
kryzysowych podczas praktyk zawodowych  

Oczekiwania wobec stażu i rzeczywistość często się 
nie pokrywają. Może to doprowadzić do sytuacji 
kryzysowej, która w najgorszym wypadku kończy się 
wypowiedzeniem.  
Osoba odpowiedzialna za staż musi być świadoma 
możliwości interwencji. Praktyka w czasie pandemii 
oznacza na przykład, że wizyta w firmie nie zawsze 

może się odbyć. Nowe technologie, takie jak platformy wideo, mogą 
zastąpić wizytę, a także zaoszczędzić sporo czasu. W trakcie zajęć 
uczestnicy zajmują się specyfiką wirtualnego doradztwa 
kryzysowego.  

Potrzebne  
materiały: 
tablica, flipchart, pisaki  

Uwagi 



1. Step: Stażyści w firmie: Jakie sytuacje kryzysowe mogą wystąpić?  

Utworzone zostają małe grupy, a trener rozdaje jeden z 3 modelowych 

przypadków "Interwencji kryzysowej" (ZAŁĄCZNIK 1). Każda mała grupa 

omawia przypadek modelowy i opracowuje podejście doradcze. Model 

przypadku C koncentruje się na interwencji kryzysowej w przypadku stażu 

zagranicznego. Interwencja odbywa się w zależności od doświadczeń i 

zainteresowań uczestników. 

 

Wynik dyskusji jest opracowywany w formie odgrywania ról (uczestnik 

szkolenia - nauczyciel/instruktor).  Prowadzący przemieszcza się pomiędzy 

grupami i w razie potrzeby udziela brakujących informacji. 

Przebieg: 

2. Step: Coaching interwencji kryzysowej podczas stażu (odgrywanie ról)  

"Jakie sytuacje kryzysowe mogą wystąpić u uczniów w czasie stażu?“ – burza 

mózgów.  

 

Odpowiedzi mogą być różne: od niezadowolenia z pracy wykonywanej w firmie, 

w której odbywa się staż, poprzez niewystarczające wyjaśnienia dotyczące 

pracy do wykonania i stylu zarządzania przełożonego, aż po obawę przed 

izolacją ze strony kolegów z pracy.  

W zależności od doświadczenia i zainteresowań uczestników może być tu 

również poruszany temat praktyk zagranicznych. Obszary problemowe 

rozszerzają się wówczas o np. obawę przed porozumiewaniem się w języku 

obcym, sytuację w miejscu zakwaterowania oraz nostalgię za rodziną i 

przyjaciółmi w domu. Odpowiedzi są zapisywane na tablicy. 

Małe grupy prezentują wypracowane podejście do rozwiązania w formie 

odgrywania ról na plenum. Po każdym odgrywaniu ról trener moderuje 

dyskusję na temat przydatności w sytuacji kryzysowej i alternatywnych 

rozwiązań. Wyniki dyskusji są zapisywane na tablicy. 

3. Step: Prezentacja wyników z odrywania ról  



Pod przewodnim pytaniem "Na co zwracać uwagę w wirtualnym coachingu?", 

na sesji plenarnej zdefiniowana zostaje lista kontrolna zawierająca cechy 

szczególne wirtualnego doradztwa.  

 

Jako wzór może tu służyć Załącznik nr 2  

4. Step: Checklista "Wirtualny coaching indywidualny“  

Autor konspektu: 
Bernd Faas, Eurocultura 



ZAŁĄCZNIK nr 1  

Wzór przypadku 1 

Odgrywanie ról 

 

Stażysta czuje się w firmie niedostatecznie ambitny, ale dąży do sukcesu 

 

Szymon uczy się zawodu kierownika hotelu i pracuje jako praktykant w hotelu 

oddalonym o 30 km od jego domu. Połączenie autobusowe jest raz na godzinę i 

nie pozwala mu być w pracy na czas rozpoczęcia swojej zmiany.  Na wczesnej 

zmianie pracuje przy bufecie śniadaniowym i jest odpowiedzialny za 

przygotowanie i sprzątanie stołów. Następnie przydzielane są mu proste zadania 

niezwiązane z zawodem, takie jak sprzątanie pomieszczeń. Na późnej zmianie nie 

podaje do stołu. Bezpośredni kontakt z gośćmi jest minimalny. Jego koledzy są 

zestresowani i nie mają czasu, aby się nim zająć. Jego rozmowa z opiekunem w 

zakładzie nie doprowadziła do poprawy sytuacji. Jest bardzo zmotywowany, aby 

ukończyć staż w swoim zawodzie. 

 

Zadanie  

1. Przeanalizuj sytuację Szymona.  

2. Określ możliwe działania interwencyjne, biorąc pod uwagę umowy i 

porozumienia z firmą zapewniającą staż.  

3. Zdefiniuj, jak powinien przebiegać coaching indywidualny w formie wirtualnej.  

4. Opracuj rozmowę doradczą w formie odgrywania ról pomiędzy Szymonem a 

odpowiedzialnym nauczycielem/trenerem.  

5. W następnym kroku zaprezentuj odgrywanie ról na forum.  

 

Role  

1. Stażysta  

2. Nauczyciel nadzorujący  

3. Zakład pracy, ewentualnie opiekun stażu  



Wzór przypadku 2 

Odgrywanie ról 

 

Stażystka jest zdemotywowana i chce odejść z pracy  

 

Petra uczy się zawodu fryzjera i na przemian przechodzi fazy "nie mam ochoty" i 

"wysoka motywacja". Początkowy entuzjazm związany z praktyką w firmie zniknął 

i chce jak najszybciej zrezygnować ze stażu.  Jako wyjaśnienie podaje ogólne 

powody (np. nie czuję się dobrze, jestem źle traktowana w firmie, nikt nie chce ze 

mną rozmawiać), nie potrafiąc opisać ich bardziej szczegółowo. 

 

Zadanie  

1. Przeanalizuj skargi Petry.  

2. Określ możliwości interwencji, biorąc pod uwagę umowy i porozumienia z 

firmą stażową.  

3. Zdefiniuj, jak powinien przebiegać coaching indywidualny w formie 

wirtualnej.  

4. Opracuj rozmowę doradczą w formie odgrywania ról pomiędzy Petrą a 

odpowiedzialnym nauczycielem/trenerem.  

5. W następnym kroku zaprezentuj odgrywanie ról na forum.  

 

Role  

1. Stażysta  

2. Nauczyciel wspomagający  

3. Psycholog, może być szkolny   

4. Zakładowy opiekun praktyk  

 



Wzór przypadku 3 

Odgrywanie ról 

 

 

Niezadowolenie z zakwaterowania za granicą 

 

Piotr odbywa staż w Hiszpanii i mieszka u rodziny goszczącej z częściowym 

wyżywieniem. Pokój dzieli z kolegą ze szkoły.  

Skarży się, że zasady panujące u rodziny goszczącej (zakaz odwiedzin innych 

kolegów ze szkoły, kolacja punktualnie o 20:00, cisza od 22:00, powrót w domu 

najpóźniej do 24:00, utrzymywanie porządku w pokoju i sprzątanie go raz w 

tygodniu) nie pozostawiają mu swobody. Dlatego chciałby zmienić 

zakwaterowanie i mieć pokój jednoosobowy.  

 

 

Zadanie  

1. Przeanalizuj skargi Piotra.  

2. Określ możliwe interwencje.  

3. Określając możliwe interwencje należy wziąć pod uwagę umowy i 

porozumienia z organizacją przyjmującą (szkołą, firmą lub agencją 

mobilności). 

4. Określ, w jaki sposób powinien odbywać się coaching indywidualny w formie 

wirtualnej. 

5. Opracuj rozmowę doradczą w formie odgrywania ról pomiędzy Piotrem a 

nauczycielem/ trenerem prowadzącym.  

6. W następnym kroku zaprezentuj odgrywanie ról na forum.  

 

Role  

1. Stażysta  

2. Nauczyciel nadzorujący  

3. Przedstawiciel organizacji przyjmującej  



ZAŁĄCZNIK nr 2 Checklista "Wirtualny coaching indywidualny" (wzór) 

Źródła 
Klawe, Willy: (Neue Zugänge zu Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf durch Kooperation 
von Internationaler Jugendarbeit und Individualpädagogik, IJAB (Hg.) Forum Jugendarbeit Inter-
national, 2013-2015, Bonn, 2015 
Q-mobil – Qualitätssicherung europäischer Mobilität auf der Grundlage des EQARF, dargestellt am 
Transfer einer Zusatzqualifikation für interkulturelle Kompetenz, Programm Lifelong Learning 
DE/10/LLP-LdV/Tol/147326 
Eigenes Material aus “Train-the-Trainer”-Kursen in Italien und Deutschland 
 

Procedura wirtualnego coachingu indywidualnego   

Ściśle zaplanowane lub do uzgodnienia   

Miejsce stażu 
(w pracy, w domu, w czasie wolnym, 
itp.) 

Czas trwania doradztwa (otwarte, ograniczone itp.) 

Czas (przerwa obiadowa, wieczór, itp.) 

Platforma komunikacyjna (oprogramowanie) 

Ochrona danych   

Wymiana informacji z zaangażowanymi 
podmiotami przed – po 

(firma, dyrekcja szkoły, rodzice, itp.) 

Pytania wprowadzające mające na celu 
stworzenie atmosfery sprzyjającej do-
radztwu 

  

Koniec coachingu (dalsze kroki itd.) 

itd.   



Po zajęciach nauczyciel 
wie: 

Po zajęciach nauczyciel  
potrafi: 

Po zajęciach nauczyciel  
jest bardziej wrażliwy na / 
lepiej rozumie:  

- jakie odczucia 
towarzyszą uczniom  
z innych kultur 
- jakie metody są pomoce 
w integracji uczniów  
z innych kultur  

- lepiej integrować uczniów  
z innych kultur 
- lepiej reagować w 
problematycznych sytuacjach  

- róznice kulturowe 
odgrywają rolę w życiu 
zawodowym i nie powinny 
być ignorowane  

CELE do osiągnięcia 

Planowany 
czas: 
90 min. 

Liczba  
nauczycieli: 
8-20 

PRZEBIEG 

Step by step Czas 

1. Step – Dyskusja jako wprowadzenie 10 Min 

2. Step – Aktorzy sytuacji 20 Min 

3. Step – Ćwiczenie „Współodczuwanie” 15 min 

4. Step – Proces adaptacji kulturowej (ZAŁĄCZNIK 1) 15 min 

5. Step – Pomysły na działanie 30 min 

 „Międzynarodowe kompetencje w życiu zawodowym i społecznym” 

Konspekt zajęć dla kadry VET  

3.1. TYTUŁ: Różne kultury, jeden zawód i jedna klasa  

W Europie ma miejsce wiele ruchów migracyjnych. Często 
zdarza się, że klasy zawodowe w krajach Unii Europejskiej są 
zróżnicowane kulturowo. Nauczyciele kształcenia zawodowego 
często stawiani są w sytuacji, że do klasy dołącza nowy uczeń 
z innego kraju i pedagog nie jest pewien, co może zrobić, by 
wesprzeć integrację w klasie. Ten moduł pomoże w tym 
obszarze.  

Potrzebne  
materiały: 
papier typu flip-chart, ołówki/
długopisy, załącznik 1  

Uwagi 



Trener rozkłada na podłodze cztery duże kawałki papieru (np. flip-chart) 

zatytułowane „nowy uczeń” „klasa”, „nauczyciel” i „praktykodawca”. Prosi 

nauczycieli, by każdy zastanowił się, jakie trudności wynikają w pierwszych 

dniach pobytu nowego ucznia w klasie dla każdej z grup, a następnie by je tam 

zapisał. Na koniec zawiesza plakaty na ścianie, by były dobrze widoczne  

i omawia zapisane uwagi.  Zadanie ma pokazać, że to jest sytuacja trudna nie 

tylko dla nowego ucznia, ale także dla pozostałych interesariuszy kształcenia 

zawodowego. Nauczyciele mogą spojrzeć na nią z różnych perspektyw.  

2. Step: Aktorzy sytuacji  

Trener dokonuje wprowadzenia do tematu: pyta nauczycieli, kto spotkał już się 

z sytuacją, w której przyjął do klasy nowego ucznia lub uczennicę, 

pochodzących z innego kraju? Jakie zaobserwował wówczas trudności? 

(trener pozwala na dyskusję między nauczycielami) 

Trener przeprowadza z nauczycielami ćwiczenie: kilkoro ochotników wychodzi 

z sali. Pozostali ustalają między sobą temat, o którym chcieliby rozmawiać, ale 

muszą zastąpić słowa z omawianej dziedziny słowami z innej dziedziny. Np. 

gdy chcą rozmawiać o kształceniu kucharzy stosują słowa ze sportu: słowo 

kucharz zastępują słowem piłkarz, słowo kuchnia słowem boisko itp.  

Zadaniem ochotników po wejściu do sali jest włączenie się w rozmowę. 

Zwykle po jakimś czasie odgadują klucz rozmowy, ale na początku mają 

wrażenie, że nie rozumieją, o co chodzi lub myślą, że rozmowa toczy się na 

inny temat. Na koniec trener prosi ochotników, by podzielili się swoimi 

odczuciami. Są one bliskie odczuciom, jakie przeżywa uczeń z innej kultury  

w pierwszym etapie przebywania w nowym otoczeniu. 

3. Step: Ćwiczenie „Współodczuwanie”  

Przebieg: 

1. Step: Dyskusja jako wprowadzenie  



4. Step: Proces adaptacji kulturowej (ZAŁĄCZNIK 1)  

Trener dzieli nauczycieli na podgrupy. Rozdaje każdej grupie kartki, na których 

opisane są etapy procesu adaptacji kulturowej (akulturacji) - ZAŁĄCZNIK 1. 

Każdy etap opisany jest na osobnej kartce. Zadaniem każdej grupy jest 

uszeregowanie etapów w kolejności, jak one przebiegają. Na koniec trener 

pokazuje właściwą kolejność: 1. Miesiąc miodowy 2. Szok kulturowy 3. 

Ożywienie 4. Dopasowanie 

5. Step: Pomysły na działanie  

Trener prosi nauczycieli, by w podgrupach przedyskutowali porady, co może 

zrobić nauczyciel przedmiotu zawodowego, by pomóc przejść nowemu 

uczniowi przez fazy adaptacji i szybko zintegrować się z klasą. Każda grupa 

przedstawia pozostałym swoje 2-3 wybrane pomysły. 

 

Przykłady 

 Nowy uczeń pokazuje zdjęcia/prezentację jak zawód, którego uczą się 

uczniowie, wykonywany jest w jego kraju, wyjaśnia, czy mają do niej 

dostęp w równym stopniu kobiety i mężczyźni, jak przebiega i ile kosztuje 

nauka; opowiada przy tym o swojej motywacji wyboru zawodu. 

 Podczas zajęć praktycznych uczniowie wykorzystują elementy kultury,  

z której wywodzi się nowy uczeń, np. kucharze gotują wg przepisów 

nowej kuchni, poznają pory posiłków, typowe przyprawy; stolarze 

wykonują elementy w stylu lub ze zdobieniami typowymi dla nowej 

kultury; dla fryzjerów uczeń robi prezentację z uczesaniami 

preferowanymi aktualnie w jego kraju, prezentuje właściwości włosów 

typowych dla ludzi w jego kraju i sposoby ich pielęgnacji. 

Autorka konspektu: 
Magdalena Mazik-Gorzelańczyk, Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego „Faveo” 



ZAŁĄCZNIK nr 1 

1. Miesiąc miodowy – to okres fascynacji nową kulturą. Uczeń chętnie przychodzi 

do szkoły, jest pozytywnie nastawiony, zaciekawiony nowym otoczeniem, nowość 

go zachwyca, intryguje, wywołuje entuzjazm.  

 

2. Szok kulturowy – to czas, w którym uczeń zaczyna borykać się z codziennością 

w obcym kraju, dochodzi do spadku nastroju, narasta poczucie niezrozumienia  

i frustracji, tęsknota za krajem rodzinnym. Na tym etapie pojawiają się dwa 

mechanizmy: negacji środowiska, które powoduje dyskomfort – uczeń odrzuca 

zwyczaje nowego kraju, krytycznie patrzy na zachowanie kolegów i nauczycieli; 

oraz regresji - irracjonalnej idealizacji rodzimej kultury, gloryfikacji wszystkiego, co 

się z nią łączy. Uczeń wspomina tylko dobre chwile spędzone w ojczyźnie, szuka 

kontaktu z rodakami, którzy stanowią przeciwieństwo do tutejszych „wrogów”. 

 

3. Ożywienie – kiedy uczeń doświadcza tego, że jest w stanie sobie poradzić  

w wielu trudnych sytuacjach, poprawia się jego samopoczucie. Znajomość języka 

jest coraz lepsza, wraca wiara w siebie i możliwość poradzenia sobie w trudnych 

sytuacjach. Uczniowi wraca dobry nastrój, przyjaźniej postrzega kolegów w szkole 

i nauczycieli. 

 

4. Dopasowanie – uczeń pochodzący z innej kultury zaczyna rozumieć normy, 

wartości i symbole nowego kraju, akceptować nowe obyczaje. Uczeń 

porozumiewa się w nowym języku przynajmniej na podstawowym poziomie  

i funkcjonuje w klasie stosunkowo swobodnie.  

Fazy adaptacji kulturowej wg antropologa Kalervo Oberga 

Źródła 
Załącznik 1 na podstawie: K. Oberg, Culture shock: adjustment to new cultural environments, 
Practical Anthropology, nr 7, 1960. 
W ćwiczeniu „Współodczuwanie” pomysł zaczerpnięty z publikacji: I.Czerniejewska, A. Marek, 
„Uchodźca w mojej klasie”, Warszawa 2010.  



Po zajęciach nauczyciel wie: 
Po zajęciach nauczyciel  
potrafi: 

Po zajęciach nauczyciel  
jest bardziej wrażliwy 
na / lepiej rozumie:  

- jak wyglada sytuacja branży 
hotelarskiej i 
gastronomicznej na poziomie 
międzynarodowym 
- jak ocenić znaczenie 
uprzedzeń w procesie 
podejmowania decyzji 
- zna metodę w 
podejmowaniu decyzji dla 
firmy stażowej  

- włączyć do lekcji temat 
"internacjonalizacja zawodu". 
- analizować procesy 
decyzyjne i opracowywać 
kryteria oceny dla firmy 
stażowej 
- dydaktycznie opracować 
temat "Uprzedzenia i 
przedsiębiorstwo przyjmujące 
na staż” 
- używać metody map w klasie  

- jak opracować lekcję 
na temat "Odpowiednia 
firma stażowa“ 
- jak stworzyć lekcję na 
temat "Podejmowanie 
decyzji i uprzedzenia“ 
- jak dostosować 
metody kart do innych 
treści nauczania i 
sektorów 

CELE do osiągnięcia 

Planowany 
czas: 
90 min 

Liczba  
nauczycieli: 
8-10  

PRZEBIEG 

Step by step Czas 

Step 1. Wprowadzenie definicji "międzynarodowość branży hotelarskiej" i dyskusja 20 min. 

Step 2. Jakie są kryteria wyboru firmy goszczącej przez szkołę i osobę  
uczącą się? 

20 min. 

Step 3. Ćwiczenie "Firma stażysty i pochodzenie właściciela firmy". 20 min. 

Step 4.  Kryteria w podejmowaniu decyzji w kontekście międzykulturowym. 30 min. 

 „Międzynarodowe kompetencje w życiu zawodowym i społecznym” 

Konspekt zajęć dla kadry VET  

3.2. TYTUŁ: Podejmowanie decyzji w kontekście międzykulturowym 
na przykładzie wyboru firmy do odbycia stażu w branży hotelarskiej  

Branża hotelarska i gastronomiczna są najbardziej umiędzynarodowionym sektorem gospodarki na świecie.  
W krajach takich jak Włochy czy Niemcy udział pracowników zagranicznych wynosi od 30% do 50%. Bardzo wiele 
restauracji i hoteli ma właścicieli z doświadczeniem migracyjnym lub jest częścią międzynarodowych sieci. 
Podczas zajęć uczestnicy poznają międzynarodową sytuację w branży hotelarskiej i gastronomicznej oraz definiują 
kryteria wyboru firmy przyjmującej na praktykę z zagranicznym zapleczem za pomocą ćwiczenia. W ten sposób 
poradzą sobie z własnymi wyobrażeniami i uprzedzeniami wobec ludzi i pracowników z innego kręgu kulturowego.  
Zajęcia mogą być również zaadaptowane dla innych branż, takich jak logistyka, IT czy finanse.  

Potrzebne  
materiały: 
6 kart z nieprzeźroczystymi 
odklejanymi arkuszami  
flipchart, papier, długopisy  

Uwagi 



1. Step: Wprowadzenie definicji  
"międzynarodowość branży hotelarskiej" i dyskusja  

W małych grupach uczestnicy dyskutują nad kryteriami, które są ważne dla 

szkoły i uczniów podczas podejmowania decyzji o wyborze firmy 

pośredniczącej w znalezieniu stażu.  

 

Wyniki są zapisywane na tablicy i krótko przedstawiane drugiej grupie.  

 

Możliwe wyniki: 

 Poznaj innowacyjne / międzynarodowe jedzenie 

 Zastosuj istniejącą wiedzę 

 Firma rodzinna lub sieć międzynarodowa 

 Optymalny profesjonalny nadzór ze strony trenerów 

 Znajdź wiarę w siebie w międzynarodowym zespole 

 Doskonalenie umiejętności językowych w międzynarodowym zespole 

Przebieg: 

Trener przedstawia przegląd międzynarodowego charakteru branży hotelarskiej 

w kraju ojczystym i w Europie, podając fakty i liczby (patrz ZAŁĄCZNIK 01 

Handout "Fakty i liczby dotyczące branży hotelarskiej w Europie" oraz 

ZAŁĄCZNIK 02 Handout "Wielokulturowość - model sukcesu"). Po tym odbywa 

się dyskusja plenarna.  

 

Pytania:  

 Jak silnie pracownicy o pochodzeniu migracyjnym są reprezentowani w 

przemyśle hotelarskim? 

 Czy w sektorze hotelarskim są jacyś właściciele będący migrantami? 

 Czy w sektorze hotelarskim działają międzynarodowe sieci? 

 Czy istnieją międzynarodowe potrawy, które są dobrze/źle postrzegane w 

twoim kraju? 

 Czy istnieją jakieś uprzedzenia wobec zagranicznych pracowników w 

branży hotelarskiej? 

 Czy uczniowie mają preferencje w firmie, w której odbywają praktykę, jeśli 

chodzi o tradycje żywieniowe? 

Wypowiedzi uczestników są zapisywane na tablicy lub flipcharcie. 

2. Step: Jakie są kryteria wyboru firmy goszczącej przez szkołę i osobę 
uczącą się?  



Wyjaśnienie do ćwiczenia:  

Szkoła zawodowa musi w ostatniej chwili znaleźć inną firmę oferującą staże w 

sektorze gastronomicznym. Niestety nie było wystarczająco dużo czasu, aby 

zebrać szczegółowe informacje z listy sześciu dostępnych małych restauracji.  

 

Należy "wybrać" odpowiednią restaurację, w której uczniowie będą mogli 

odbyć optymalną praktykę. Reputacja szkoły jest zagrożona, jeśli dokonany 

zostanie niewłaściwy wybór. Potrzebny jest odpowiedni właściciel firmy - ktoś 

z doświadczeniem, przedsiębiorczością i umiejętnościami zarządzania, wiedzą 

na temat przygotowywania posiłków, kreatywnością i świetnymi 

umiejętnościami komunikacyjnymi! 

 

Spróbuj podjąć decyzję na podstawie informacji podawanych runda po 

rundzie.   

 

Ćwiczenie przeprowadzane jest w pracy zespołowej. Każda para otrzymuje 6 

kart od 6 właścicieli restauracji (ZAŁĄCZNIK 3). Odpowiednie informacje są 

przekazywane i ujawniane runda po rundzie. W każdej rundzie para dyskutuje o 

tym, którego restauratora wykluczyć. Na koniec ćwiczenia zidentyfikowano 

jednego właściciela restauracji.  

 

3.1 Runda - nazwa: 1 właściciel restauracji jest wykluczony  

3.2 Runda – zdjęcie portretowe: 1 właściciel restauracji jest wykluczony 

3.3 Runda - pochodzenie: wyklucza się 1 właściciela restauracji 

3.4 Runda - kategoria restauracji: wyłączony jest 1 właściciel 

3.5 Runda - zawody szkolone: 1 właściciel restauracji jest wykluczony 

3. Step: Ćwiczenie "Firma stażysty i pochodzenie właściciela firmy".  



Trener ocenia ćwiczenie razem z uczestnikami, używając pytań 

naprowadzających, aby zrozumieć obiektywne i subiektywne kryteria wyboru 

firmy. 

Pytania przewodnie: 

 Którego restauratora wybrałeś i dlaczego? 

 Którą kategorię restauracji wybrałeś i dlaczego? 

 Czy jesteś zadowolony z wybranego właściciela restauracji? 

 Czy podjąłbyś inną decyzję, gdybyś najpierw poznał wszystkie 

informacje?  

 Co wpłynęło na twoją decyzję?  

 Co jest złego w ocenianiu ludzi z tak małą ilością informacji w życiu 

zawodowym? 

 Jaki wpływ na uczniów mogą mieć uprzedzenia? 

 W jaki sposób szkoły powinny przygotować swoich uczniów do 

międzynarodowego charakteru branży hotelarskiej? 

 

Wypowiedzi są zapisywane przez trenera na tablicy. Na koniec trener 

podsumowuje wyniki lekcji. 

Autor konspektu: 
Bernd Faas, Eurocultura 

4. Step: Kryteria w podejmowaniu decyzji w kontekście  
międzykulturowym  



ZAŁĄCZNIK nr 1  

Informacje dla trenerów 

Fakty i liczby dotyczące branży hotelarskiej i gastronomicznej w Europie 

1. Roczny obrót "Żywność i napoje" w Europie (UE-28), w mln euro 

2. Roczny obrót "Żywność i napoje" w wybranych krajach UE 2017, w mln euro 

3. Roczny obrót "Restauracje i dania na wynos" w UE (UE-28), w mln euro 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

348.710,20 353.832,40 355.702,80 375.912,60 404.181,70 421.195,70 428.401,10 

  2017 

Polska 6.440,80 

Włochy 57.073,60 

Niemcy 61.266.60 

Francja 69.266,60 

Hiszpania 44.504,10 

UK 82.186.60 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

216.641,70 217.539,50 222.538,00 236.865,60 256.096,80 264.028,00 279.468,20 

4. Roczny obrót "Restauracje i dania na wynos" w wybranych krajach UE 2017,  

w mln euro 

  2017 

EU-28 279.468,20 

Polska 5.454,20 

Włochy 33.071,90 

Niemcy 43.722.20 

Francja 50.807,40 

Hiszpania 22.314,00 

UK 46.722,20 

5. Przedsiębiorstwa w sektorze hoteli i restauracji w UE (UE-28), w tys.  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1.551.476 1.545.757 1.542.287 1.575.122 1.599.798 1.661.976 



6. Przedsiębiorstwa w hotelach  

i restauracjach w wybranych krajach 

UE, w tys. 

7. Pracownicy w branży hotelarskiej  

i restauracyjnej w Europie 2017  

8. Zatrudnienie w 

turystyce (lotniczej, 

hotelarskiej i w biurach 

podróży)  

w Europie w 2017 r. 

  2017 

Polska 326,400 

Włochy 1.043,010 

Niemcy 1.353.400 

Francja 852,500 

Hiszpania 1.323,600 

UK 1.572,8700 

9. Firmy gastronomiczne o najwyższych 

obrotach w Europie w 2017 r., w mln 

euro 

1 McDonald´s 22.700 

2 Sodexo 7.788 

3 Compass Group 6.745 

4 Elior 6.422 

5 Yum Brands 4.952 

6 Burger King 3.700 

7 Domino´s Pizza 2.550 

8 Mitchell´s und Butlers 2.488 

9 Autogrill Group 2.058 

10 Starbucks 2.050 

  2016 

EU-28 1.661.976 

Polska 39.142 

Włochy 273.864 

Niemcy 184.449 

Francja 218.796 

Hiszpania 281.014 

UK 132.222 



ZAŁĄCZNIK nr 2  

Informacje dla trenerów 

Wielokulturowość - model sukcesu! (fragment) 

 

Dlaczego branża hotelarska czerpie korzyści z różnorodności kulturowej? 

Fakt, że ludzie z różnych narodów spotykają się z tolerancją i szacunkiem, zawsze 

określał charakter branży hotelarskiej. Również scena gastronomiczna jest 

tradycyjnie wielokulturowa. 

(Daniela Müller, Austria) 

Poniedziałek, 02.09.2019 r. 

 

Pod wieloma względami nasza branża jest żywym dowodem na to, że 

różnorodność nie stoi na drodze do pokojowego i konstruktywnego 

współistnienia. 

 

Przemysł hotelarski w tym kraju rozwija się dzięki różnorodności jego 

pracowników. I przetrwał dzięki tej różnorodności. Bez wsparcia z całego świata 

wiele firm już dawno nie byłoby w stanie pokryć swoich potrzeb kadrowych. 

Faktem jest, że w grudniu 2018 r., według Federalnej Agencji Pracy, około 33% 

pracowników sektorów podlegających składkom na ubezpieczenie społeczne było 

pochodzenia zagranicznego. Również branża hotelarska w Austrii z trudem 

poradziłaby sobie bez pracowników-imigrantów. Według oficjalnych danych, około 

47 procent pracowników (z i bez obowiązkowego ubezpieczenia społecznego)  

w sektorze gastronomii i zakwaterowania ma pochodzenie migracyjne. 

Międzynarodowość jest jednak niemalże wpisana w DNA tego sektora: wielu 

przedsiębiorców i menedżerów przeszło etapy kariery za granicą, ma 

doświadczenie w pracy z zagranicznymi pracownikami, współpracownikami  

i gośćmi - i z powodzeniem zarządza różnorodnymi zespołami pracowniczymi. 

„Zwłaszcza firmy rodzinne są predestynowane do tego, aby zapewnić wsparcie  

i pomoc socjalną pracownikom, którzy często stracili swoje domy i których 

rodziny są daleko" - wyjaśnia prawnik Sandra Warden, dyrektor zarządzający 

DEHOGA Bundesverband. 



Pracownicy z ponad 120 krajów 

Matthias Recknagel, dyrektor zarządzający BUHL Personal, potwierdza, że 

imigranci odgrywają bardzo ważną rolę w branży gastronomicznej. Firma z 

siedzibą w Augsburgu jest od ponad 30 lat liderem na rynku gastronomicznych 

usług personalnych. Ogólnopolska sieć oddziałów zatrudnia ponad 4 000 osób - 

ze 123 krajów. "Już dziś brakuje nam wielu wykwalifikowanych pracowników. Nie 

będziemy w stanie wypełnić tej luki w przyszłości poprzez szkolenia. Ponadto 

obserwujemy, że niemieccy pracownicy są trudni do przyciągnięcia do naszej 

branży" - mówi Recknagel.  

 

Międzynarodowe środowisko pracy jest wzbogacające 

Najlepszą nagrodą za tę elastyczność są liczni zaangażowani pracownicy, którzy 

doceniają przychylne nastawienie pracodawcy i wnoszą swój wkład oraz swoją 

kulturę dla dobra firmy. "Zauważyłem, że zwłaszcza dla przedstawicieli młodego 

pokolenia wielokulturowość jest już czymś zupełnie normalnym. Postrzegają oni 

nawet międzynarodowe środowisko pracy jako ogromne wzbogacenie. Nie ma tu 

rasizmu ani niechęci ze względu na pochodzenie" - mówi Recknagel. 

 

Zwłaszcza klienci działający na arenie międzynarodowej doceniają zróżnicowaną 

kadrę pracowniczą. Na przykład, gdy japońska firma potrzebowała azjatyckiego 

personelu do obsługi imprezy, BUHL był w stanie zapewnić odpowiednich ludzi.  

Z okazji przyjęcia państwowego z udziałem byłego prezydenta USA Billa Clintona 

w Nigerii firma świadcząca usługi personalne zatrudniła nigeryjskich studentów i 

przyleciała z nimi do tego zachodnioafrykańskiego kraju. 

 

Poza branżą eventową również w branży hotelarskiej i gastronomicznej 

wielokulturowość jest dziś standardem. Matthias Recknagel: "Klienci stają się 

tutaj coraz bardziej elastyczni, na przykład w zakresie wymaganych szkoleń dla 

kucharzy. W przeszłości wszyscy nasi kucharze posiadali dyplom Izby 

Przemysłowo-Handlowej. Obecnie zatrudniamy również kucharzy, którzy ukończyli 

szkolenie zawodowe za granicą. Dla naszych klientów najważniejsze jest to, że 

nasi pracownicy znają się na swoim fachu. A my możemy to zagwarantować".  



Pytanie: Co uważa Pan za najpiękniejsze efekty wielokulturowej siły roboczej? 

Daniel Müller, współzarządzający Motel One Group 

W Motelu One pracują razem ludzie z całego świata, wywodzący się z 

najróżniejszych kultur. Widzimy siebie jako gospodarzy dla gości z całego świata i 

dlatego naturalnie postrzegamy to jako wzbogacenie, gdy nasi pracownicy żyją 

zgodnie z tym podejściem jako międzynarodowa siła robocza. 

 

Thomas Hagemann: COO von Meininger Hotels 

Ponieważ prowadzimy obecnie 28 hoteli w dziewięciu krajach, już na tym tle 

jesteśmy bardzo międzynarodowym przedsiębiorstwem z międzynarodową kadrą 

pracowniczą. W Niemczech na przykład udział ten wynosi 60%. Pozytywne efekty 

są wielorakie: oczywiście kreatywność, wzajemne uczenie się i wiele innych. 

Przede wszystkim goście korzystają z różnorodności: mnogość języków, kultur i 

doświadczeń pracowników wpływa na ich dobre samopoczucie. 

 

Phillip Winter, CMO bei a&o Hotels and Hostels 

Pomimo globalizacji i postępującej unifikacji w wielu dziedzinach każda kultura i 

naród ma nadal swoje własne cechy charakterystyczne - i są one wielkim 

wzbogaceniem. Wspólna praca oznacza uczenie się od siebie nawzajem, tym 

bardziej, że pochodzenie i historie życia są różne. W a&o postrzegamy tak dużą 

różnorodność pod jednym dachem jako wielką szansę i wyzwanie. 

 

Susanne Kiefer, dyrektorka hotelu Ritter von Kempski Privathotels 

Współpraca różnych kultur z różnymi językami, opiniami i punktami widzenia 

może być wzbogacająca, bardzo produktywna i twórcza. Co więcej, w zespole 

otwartym kulturowo może istnieć większa gotowość do wysłuchania i 

zrozumienia argumentów innych członków zespołu. W zależności od kultury 

organizacyjnej, każdy pracownik ma coś innego do wniesienia do całościowego 

obrazu. 



ZAŁĄCZNIK nr 3  

Ćwiczenie "Firma stażysty i pochodzenie właściciela firmy". 

Runda - nazwa: 1 właściciel restauracji jest wykluczony 

Ali 
Abdul 

Marcin 
Murphy 

Jamie 
Small 

Uwe 
Campbell 

Johanna 
Mann 

Delroy 
Bailey 

Runda – zdjęcie portretowe: 1 właściciel restauracji jest wykluczony 

Ali 
Abdul 
  

 
  
  

Marcin 
Murphy 
  

 
  

Jamie 

Small 
  

 
  

  

Uwe 
Campbell 

  

 
  
  

Johanna 
Mann 

  

 
  
  

Delroy 

Bailey 
  

 
  

  



Runda - pochodzenie: wyklucza się 1 właściciela restauracji 

Ali 

Abdul 

 
  

  

  

Marcin 

Murphy 

 
  

Jamie 

Small 

 
  

  

Uwe 

Campbell 

 
  

  

Johanna 

Mann 

 
  

  

Delroy 

Bailey 

 
  

  

Runda - kategoria restauracji: wyłączony jest 1 właściciel 

Ali 

Abdul 

 
  

  

  

Marcin 

Murphy 

 
  

Jamie 

Small 

  

  

  

Uwe 

Campbell

 
 

Johanna 

Mann 

 
  

Delroy 

Bailey 

 
  

  

Liban Australia Wielka 

Brytania 
Irlandia Niemcy Włochy 

Specjalista 

ds. nowej 

kuchni 

Siec  piz-

zerii na 

wynos 

Pastry 

Spezialista 

Domowe 

delikatesy 

spoż ywcz

e - Kebab 

Specjalista 

od ż ywn-

oś ci 

surowej 

Specjalista 

ds. kuchni 

włoskiej 



Runda - zawody wyuczone: 1 właściciel restauracji jest wykluczony 

Ali 

Abdul 

 
  

  

  

Marcin 

Murphy 

  

 
  

Jamie 

Small 

  

 
  

  

Uwe 

Campbell 

  

 
  

  

Johanna 

Mann 

  

 
  

  

Delroy 

Bailey 

  

 
  

  

Były 

ż ołnierz 

Biznesmen Były 

straż ak 

World Star 

Kebab 

Szef kuchni 

Dietetyk Kucharz 

Źródła 
https://www.statista.com/topics/3966/restaurants-and-food-services-in-europe 
https://ec.europa.eu/eurostat 
https://www.hogapage.de/magazin/specials/multikulti-ein-erfolgsmodell-2  
 
 



Po zajęciach 
nauczyciel wie: 

Po zajęciach 
nauczyciel  
potrafi: 

Po zajęciach nauczyciel  
jest bardziej wrażliwy na / lepiej rozumie:  

- zna wartości UE  

- wymienić 
wartości UE  
 
- odnieść wartości 
UE do własnego 
obszaru działań 
zawodowych 

- jest świadomy własnych wartości  
i tego, w jaki sposób są one wykorzystywane  
w klasie 
 
- rozumie, że każdy ma inne wartości, które 
stanowią podstawę jego poglądów i że należy 
się do nich odnosić z wyczuciem  

CELE do osiągnięcia 

Planowany 
czas: 
90 min 

Liczba  
nauczycieli: 
max 30 

PRZEBIEG 

Step by step Czas 

Step 1. Wprowadzenie do ćwiczenia 5 min 

Step 2. Osobisty związek nauczycieli z UE 5 min 

Step 3. Wprowadzenie do tematu "wartości“ 5 min 

Step 4. Wartości UE 10 min 

Step 5. Podział na grupy 10 min 

Step 6. Wprowadzenie do aukcji wartości 5 min 

Step 7. (jesli możliwa – zmiana sali) Aukcja wartości 20 min 

Step 8. (zmiana sali na pierwszą salę seminaryjną) Kontynuacja aukcji 5 min 

Step 9. Ocena/Sprawozdanie 30 min 

 „Międzynarodowe kompetencje w życiu zawodowym i społecznym” 

Konspekt zajęć dla kadry VET  

3.3. TYTUŁ: Rozumienie wartości Unii Europejskiej jako wartości 
wspólnotowych (aukcja wartości) 

Potrzebnych jest co najmniej 2 trenerów, a jeśli to możliwe, powinna być druga sala seminaryjna. 
Przed rozpoczęciem zajęć litery od a-d powinny zostać przypięte w czterech kątach głównej sali seminaryjnej dla Step 
2.  
Dla Step 2 i Step 3 pytania i definicje powinny zostać zwizualizowane (Załączniki 1 i 2). Dobrze jest zapisać je 
wcześniej na kartce lub wyświetlić na ścianie, np. za pomocą rzutnika, aby nauczyciele mogli jeszcze raz zapoznać się 
z możliwymi odpowiedziami i definicjami.  

Potrzebne  
materiały: 
- kapelusz i młotek, karty do 
moderacji, lista wartości UE 
i Unii Afrykańskiej, orzeszki 
ziemne i mandarynki, papier 
do flipchartu, markery, 
rzutnik, PowerPoint  

Uwagi 



Prowadzący zadaje kilka pytań (patrz ZAŁĄCZNIK 1) dotyczących osobistego 

związku nauczycieli z UE, np. "Czuję się bardziej jak...  

 Polak/Włoch/Niemiec; 

 mieszkaniec regionu (np. Saksonii-Anhalt);  

 Europejczyk;  

 obywatel świata. 

Następnie nauczyciele są proszeni o ustawienie się w jednym z czterech kątów 

sali zgodnie z udzieloną odpowiedzią. 

1. Step: Wprowadzenie do ćwiczenia  

Przebieg: 

Trener wprowadza w temat. Ponieważ cały blok tematyczny dotyczy 

internacjonalizacji kształcenia i szkolenia zawodowego, nauczyciele poznają UE 

i jej wartości oraz swoje osobiste powiązania z tym stowarzyszeniem państw. 

2. Step: Osobisty związek nauczycieli z UE  

Teraz trener próbuje znaleźć z nauczycielami wspólną definicję tematu 

wartości. Nauczyciele mogą przeprowadzić burzę mózgów, a trener zapisuje 

pomysły na flipcharcie. Następnie trener przedstawia dwie definicje (patrz 

ZAŁĄCZNIK 2) i ponownie uwzględnia wkład nauczycieli. 

3. Step: Wprowadzenie do tematu „wartości“  

4. Step: Wartości UE  

W tym etapie nauczyciele są proszeni o zastanowienie się nad wartościami UE, 

które z nich potrafią wymienić. Osoba prowadząca ma przed sobą listę 

wartości UE i Unii Afrykańskiej (zob. ZAŁĄCZNIK 3). Osoba prowadząca 

zapisuje wartości, które nauczyciele wymieniają na karteczkach do moderacji i 

przypina je na flipcharcie: wartości UE są zapisane na niebieskich karteczkach, 

wartości UA na pomarańczowych, a wartości wspólne na żółtych. Trener może 

dodać inne wartości, o których grupa nie pomyślała. 



Kiedy logo i nazwy krajów są gotowe, każdy kraj otrzymuje pudełko z 30 

orzeszkami ziemnymi (=30 jednostek monetarnych) i 1 mandarynką (=10 

jednostek monetarnych). Powiedziano im, że za chwilę wezmą udział w aukcji 

wartości zebranych wcześniej wartości i że mają szansę je tam wylicytować. 

Kraj, który złożył najwyższą ofertę, otrzymuje odpowiednią wartość. 

5. Step: Podział na grupy  

Trener dzieli nauczycieli na 6-10 grup po maksymalnie 5 osób każda. Następnie 

grupy otrzymują informację, że powinny teraz reprezentować fikcyjny kraj i 

wymyślić dla niego nazwę i logo. Zapisują nazwę i logo na własnym flipcharcie. 

Mają na to maksymalnie 10 minut. 

6. Step: Wprowadzenie do aukcji wartości  

Jeśli to możliwe, nauczyciele zmieniają teraz salę. W drugim pomieszczeniu 

jest już przygotowana sceneria do aukcji. Do dyspozycji są stoliki dla krajów w 

małych grupach oraz stolik dla prowadzącego aukcję. Prowadzący aukcję 

(kapelusz i młotek jako rekwizyt) licytuje po kolei wartości (EU, AU, wartości 

wspólne), które zostały wcześniej zebrane na kartach moderacyjnych na 

flipcharcie. Kiedy dany kraj kupił wartość, płaci za nią orzeszkami ziemnymi i 

mandarynkami i otrzymuje odpowiednią kartę wartości. 

7. Step: (jesli możliwa – zmiana sali) Aukcja wartości 

8. Step: (zmiana sali na pierwszą salę seminaryjną) Kontynuacja aukcji  

Wszyscy nauczyciele i trener wracają do pierwszej sali z wylicytowanymi 

wartościami i flipchartami z krajami. W tym miejscu trener ogłasza, że kraje 

mają czas, aby ponownie przyjrzeć się swoim wartościom i wymienić się 

informacjami na temat aukcji.  

(Ukryty cel trenera: grupy krajów mogą tworzyć koalicje lub wymieniać się 

wartościami). 



Następnie rozpoczyna się ocena/sprawozdanie. Prowadzący zadaje pytania 

dotyczące przebiegu aukcji: 

 Na jaką wartość została złożona najwyższa oferta? Dlaczego? 

 Na jaką wartość została złożona najmniejsza oferta? Dlaczego?  

 Jakie strategie zostały zastosowane? 

 Czy jesteś zadowolony z wartości, które kupiłeś? Które z nich chciałbyś 

mieć? Które z nich grupy wylicytowały, a których tak naprawdę nie chciały 

wylicytować? 

 Czy po ćwiczeniach prowadzili handel lub tworzyli związki zawodowe? 

 Co to ćwiczenie ma wspólnego z kształceniem zawodowym i zawodem 

nauczyciela? 

 Czy uważasz, że jako nauczyciel nie uwzględniasz osobistych wartości w 

nauczaniu/ prowadzisz nauczanie bezwartościowe? 

 Czy jest to możliwe? 

 Czy wartości europejskie powinny odgrywać większą rolę w kształceniu 

zawodowym? 

9. Step: Ocena/Sprawozdanie  

Autor konspektu: 
Christian Scharf, Europäische Jugendbildungsstätte Magdeburg 



ZAŁĄCZNIK nr 1 

Pytania do Step 2: 

1. "Czuję się bardziej jak...  

a) Polak/Włoch/Niemiec; 

b) mieszkaniec regionu (np. Saksonii-Anhalt);  

c) Europejczyk;  

d) obywatel świata"  

2. Dla mnie Europa to przede wszystkim... 

a) Granica geograficzna  

b) Solidarność  

c) Pokój  

d) Bezpieczeństwo  

3) Jak często stykasz się z Europą? 

a) Codziennie  

b) Przynajmniej raz w tygodniu  

c) Rzadko  

d) Nigdy 

4. Czy byłeś/aś kiedyś za granicą? 

a) Nie  

b) Tak, w czasie urlopu  

c) Tak, w celach zawodowych  

d) B i C 

5. Czy wymiana międzynarodowa jest ważna w Twojej dziedzinie/zawodzie? 

a) Tak, absolutnie  

b) Tak, w pewnym stopniu  

c) Raczej nie  

d) W ogóle nie 

(możliwe dalsze lub inne pytania) 



ZAŁĄCZNIK nr 2 

Definicje wartości dla Step 3: 

Wartość: "nieodłączna cecha rzeczy, na mocy której jest ona pożądana w 

określonym stopniu" (Duden) 

 

Wartości: 

"Pojęcia wartości, w skrócie wartości, odnoszą się w potocznym języku do 

właściwości lub cech uznawanych za pożądane lub moralnie dobre, które 

przypisuje się przedmiotom, ideom, ideałom praktycznym lub moralnym, faktom, 

wzorom działania, cechom charakteru." 

(Wikipedia) 

ZAŁĄCZNIK nr 3 

Listy wartości dla EU i dla AU dla Step 4: 

Art. 2, EUV:  

Wartości UE 

- szacunek dla godności ludzkiej 

- wolność 

- demokracja 

- równość 

- praworządność 

- poszanowanie praw człowieka (w tym praw mniejszości)  

 

Dla państw członkowskich: 

- pluralizm 

- niedyskryminacja 

- tolerancja 

- sprawiedliwość 

- solidarność   

- równość kobiet i mężczyzn  



Wartości Unii Afrykańskiej   

- jedność 

- solidarność 

- suwerenność 

- niepodległość 

- współpraca międzynarodowa 

- pokój 

- ochrona i bezpieczeństwo 

- stabilność  

- demokracja 

- uczestnictwo ludności 

- prawa człowieka i prawa obywatelskie 

- zrównoważony rozwój 

- dobre zarządzanie 

 

Dodatkowo: 

- moc 

- bogactwo 

Źródła 
BDKJ (o.J.): Werteversteigerung. URL: https://www.bdkj.info/fileadmin/BDKJ/Download-
Dateien_Text/Gruppenstundentipps/Thematisches/GS_werte.pdf (letzter Zugriff: 14.10.2020); an 
das Themenfeld Europa angepasst im Projekt “Europa sind wir” der EJBM 
The African Union Commission (o.J.): About the African Union. URL: https://au.int/en/overview 
(letzter Zugriff: 14.10.2020) 



Po zajęciach nauczyciel wie: 
Po zajęciach nauczyciel  
potrafi: 

Po zajęciach nauczyciel  
jest bardziej wrażliwy 
na / lepiej rozumie:  

- jak jego koledzy oceniają 
własne wyzwania w 
zawodzie 
 
- jak jego koledzy radzą 
sobie  
z wyzwaniami 

- ująć w słowa własne 
wyzwania w zawodzie 
 
- może spojrzeć na wyzwania 
z różnych perspektyw 
 
- wymienia możliwe 
rozwiązania konkretnych 
problemów  

- jak zwrócić się do 
swoich kolegów w 
nowych, trudnych 
sytuacjach  
i poprosić o pomoc 
 
- jak odbyć wymianę  
z kolegami  

CELE do osiągnięcia 

Planowany 
czas: 
90 min 

Liczba  
nauczycieli: 
max 20 

PRZEBIEG 

Step by step Czas 

Step 1. Wprowadzenie do ćwiczenia 5 min 

Step 2. „Spacer po galerii” 20 min 

Step 3. Ocena „Spaceru po galerii” 15 min 

Step 4. Studia przypadków - praca nad wyzwaniami 30 min 

Step 5. Prezentacja studiów przypadków i rozwiązań; ocena/sprawozdanie 20 min 

 „Międzynarodowe kompetencje w życiu zawodowym i społecznym” 

Konspekt zajęć dla kadry VET  

4.1. TYTUŁ: Wyzwania współczesnego nauczyciela przedmiotów 
zawodowych. Ćwiczenie z autorefleksji i położenia.  

Sala musi być przygotowana przed ćwiczeniem tak, aby nauczyciele mogli rozpocząć bezpośrednio od 
spaceru po galerii. Informacje na temat podziału pomieszczenia znajdują się w Step 2. Ten moduł jest 
przeznaczony przede wszystkim dla nauczycieli, którzy mogą podzielić się swoimi osobistymi 
wyzwaniami. Powinni zrozumieć, że nie są sami z wieloma problemami i że ich koledzy również 
doświadczają podobnych wyzwań. Dlatego poniższe ćwiczenia koncentrują się na wymianie zdań między 
nauczycielami i wspólnej dyskusji.  

Potrzebne  
materiały: 
Flipcharty, ściany 
moderacyjne, modelina, 
orzeszki ziemne, 
mandarynki, wysoki stół  

Uwagi 



Nauczyciele zaczynają od "Spaceru po galerii". Istnieją różne stacje z różnymi 

zadaniami: 

 

a) Na ścianie moderacyjnej znajdują się pytania: "Jakie są wyzwania  

w zawodzie nauczyciela? Co jest obecnie twoim największym wyzwaniem?  

Na ścianie znajdują się markery i nauczyciele mogą odpowiadać swobodnie 

lub napisać "+1", jeśli ktoś przed nimi napisał już taką samą odpowiedź. 

 

b) Na stole stoi kilka pustych misek. Przed każdą miseczką znajduje się znak 

(np. empatia, talent organizacyjny, donośny głos, duża sieć kontaktów, 

doświadczenie zawodowe, kontakty w biznesie...). Pytanie "Co jest najbardziej 

potrzebne dobremu nauczycielowi?" jest wyświetlane w tabeli.  

Nauczyciele mogą wkładać do misek orzeszki ziemne lub mandarynki, aby 

wyrazić swoją osobistą opinię. 

 

c) Na stole leży plastelina w różnych kolorach. Oto zadanie: "Jak wielu 

wyzwaniom musiałeś stawić czoła w swoim życiu zawodowym? Ugnieć wąż  

o długości odpowiadającej wyzwaniom, które opanowałeś.“ 

Nauczyciele ugniatają po jednym wężu i układają go. 

 

d) W jednym rogu stoi wysoki stół. Zadanie polega na tym, aby nauczyciele 

opowiedzieli o swoich aktualnych lub przeszłych wyzwaniach i omówili je 

między sobą. Jest to jedyne zadanie, w którym dozwolone jest mówienie.  

Jeśli to konieczne, "uszczelnij" narożnik wizualnie i akustycznie, np. ustaw 

przed nim ścianę moderacyjną. 

1. Step: Wprowadzenie do ćwiczenia  

Przebieg: 

2. Step: Spacer po galerii”  

Prowadzący wita nauczycieli przed salą. Przedstawia krótki wstęp: dzisiejszym 

tematem są "Wyzwania związane z zawodem nauczyciela", i wprowadza 

metodę "Spaceru po galerii". Nauczyciele widzą kilka stacji wokół pokoju, w 

których są proszeni o zrobienie czegoś. Na stacjach jest wyjaśnione, co należy 

robić. Teraz mają w sumie 20 minut na swobodne poruszanie się po sali i pracę 

na każdej stacji. Powinni patrzeć na to, co zrobili/pisali inni, ale jak najmniej 

rozmawiać ze sobą. 



4. Step: Studia przypadków - praca nad wyzwaniami  

Nauczyciele są podzieleni na grupy. Istnieją tu różne możliwości:  

a) Trener przygotował już kilka studiów przypadku. 

Prowadzący dzieli nauczycieli na tyle grup, ile ma studiów przypadku. 

 

b) Wybierane są wyzwania, które nauczyciele zapisali na ścianie moderacyjnej. 

Trener pyta nauczycieli, które wyzwania są dla nich najtrudniejsze i prosi o 

przedstawienie studiów przypadków. Następnie nauczyciele zostają podzieleni 

na odpowiednią liczbę grup w oparciu o podane studia przypadków. 

 

Każda grupa otrzymuje studium przypadku (wariant a: pisemny, wariant b: 

ustne podsumowanie z dyskusji). Mają teraz 30 minut na omówienie przykładu 

i przyjęcie punktu widzenia poszczególnych zaangażowanych stron. Powinny 

one znaleźć możliwe rozwiązania dla tego wyzwania. Każda grupa otrzymuje 

w tym celu flipchart i markery. 

Teraz trener przechodzi przez każdą stację razem z wszystkimi nauczycielami 

i omawia odpowiedzi. Może zadawać stymulujące pytania, np. "Które 

odpowiedzi są dla Ciebie zaskakujące?", "Kto to napisał? Dlaczego?" itd. 

Chodzi tu głównie o wymianę między nauczycielami i o to, by mieli oni 

możliwość opowiedzenia o swoich wyzwaniach. 

3. Step: Ocena „Spaceru po galerii”  

e) Na flipcharcie narysowanych jest kilka dużych kół. W niektórych kręgach 

znajdują się słowa, np. „sport", „porozmawiać o tym z kolegami", „ćwiczenia 

oddechowe", „narzekać", niektóre kręgi są puste. Na górze flipcharta znajduje 

się pytanie: „Jak radzisz sobie z wyzwaniami w swojej codziennej pracy? 

Proszę napisać swoje imię w kółku". 

Nauczyciele wpisują swoje imiona w kółko przy odpowiedzi, która im 

odpowiada. Nowe odpowiedzi mogą być również wpisane w puste kręgi. 

 

f) Trener może wymyślić więcej stacji. 

 

Po 15 minutach trener ogłasza, że ćwiczenie jest prawie zakończone.  

W międzyczasie przypomina nauczycielom, aby również zmienili stacje/ 

wykonali zadania na wszystkich stacjach. 



Autorka konspektu: 
Antonia Pilz, Europäische Jugendbildungsstätte Magdeburg 

5. Step: Prezentacja studiów przypadków i rozwiązań; ocena/
sprawozdanie  

Po 30 minutach grupy spotykają się ponownie w sali seminaryjnej i są 

proszone o przedstawienie wyników dyskusji. Pozostałe grupy mogą zadawać 

pytania lub zgłaszać uwagi, a w razie potrzeby proponować dalsze 

rozwiązania. 



ZAŁĄCZNIK nr 1 

Możliwe studia przypadku dla Step 4: 

"Twoi uczniowie regularnie skarżą się, że ich lekcje są nudne i nieaktualne. Z tego 

powodu często są rozdrażnieni lub nie koncentrują się na zajęciach". 

 

"Zwrócili się już do Ciebie niektórzy pracodawcy uczniów z prośbą o 

poprowadzenie innych tematów na lekcjach przedmiotowych, które lepiej pasują 

do praktycznej części szkolenia". 

 

"Pracodawcy uczniów chcieliby widzieć więcej odniesień do międzynarodowej 

perspektywy zawodu nauczyciela". 

 

"Ty i szkoła chcielibyście, aby uczniowie mieli szansę odbycia przynajmniej 

jednego dłuższego stażu za granicą. Ramy programowe utrudniają to zadanie”. 

 

"Zgodnie z ramowym planem nauczania od najbliższego roku szkolnego należy 

oceniać każdego ucznia po każdej lekcji i uwzględniać te oceny w ocenie szkolnej 

na koniec roku szkolnego". 

 

"W rundach wymiany zdań z rówieśnikami rzadko rozmawia się o nauczaniu  

i aktualnych problemach/wyzwaniach/rozwoju, a jedynie o życiu prywatnym 

drugiej osoby". 

 

"Niektórzy uczniowie chcieliby odbyć staż za granicą i przychodzą do Was z taką 

prośbą". 

Źródła 
Pomysł "Spaceru po galerii" z projektu "Europa to my" EFJM 



Po zajęciach nauczyciel 
wie: 

Po zajęciach nauczyciel  
potrafi: 

Po zajęciach nauczyciel  
jest bardziej wrażliwy na / 
lepiej rozumie:  

- czym jest metoda 
"Kulturowa góra lodowa" 
 
- jak podzielone są cechy 
kulturowe osoby / kraju 
 
- które właściwości 
kulturowe są widoczne 
lub niewidoczne 
 
- jak rozróżnić 
behawioralne lub 
zorientowane na wartości 
cechy kultury  

- wykorzystać metodę 
"Kulturowa góra lodowa" dla 
własnej grupy docelowej  
 
- zastanowić się nad własną 
ideą kultury w kontekście 
szkolnym  
 
- przeprowadzić dalsze 
szkolenia za pomocą 
"Kulturowej góry lodowej" 
dla kolegów  

- uczenie się pozaformalne  
z własną grupą docelową  
 
- dostosowanie metody 
"Kulturowej góry lodowej"  
o różnym pochodzeniu 
kulturowym własnej grupy 
docelowej   
 
- istotę i wagę 
przeprowadzenia warsztatów 
"Kulturowa góra lodowa" dla 
kolegów  

CELE do osiągnięcia 

Planowany 
czas: 90 min 
 

Liczba  
nauczycieli:   
6-10 osób 

PRZEBIEG 

Step by step Czas 

Step 1. Wprowadzenie do tematu "Kulturowa góra lodowa” i nauczanie  10 min 

Step 2. Ćwiczenie "Kulturowa góra lodowa"  30 min 

Step 3. Refleksja nad własną kulturą  20 min 

Step 4. Ćwiczenie "Nauczanie dydaktyki w klasach mieszanych kulturowo"  30 min 

 „Międzynarodowe kompetencje w życiu zawodowym i społecznym” 

Konspekt zajęć dla kadry VET  

4.2. TYTUŁ: Nauczanie w klasach szkół zawodowych z uczniami ze 
środowisk migracyjnych  

Za pomocą ćwiczeń na temat "Kulturowej góry lodowej" uczestnicy są zachęcani do 
rozpoznania własnej "kulturowej góry lodowej" w odniesieniu do swojej grupy docelowej 
(uczniowie, stażyści, nauczyciele i trenerzy), do refleksji nad ideami i uprzedzeniami 
kulturowymi oraz do zidentyfikowania rozwiązań dla nauczania dydaktyki w klasach 
mieszanych kulturowo.   

Potrzebne  
materiały: 
Szablon "Kulturowa góra 
lodowa" A3 
Uwagi z terminami "Czym jest 
kultura" 
Flip-chart, papier, długopisy, 
mocowanie 

Uwagi 



W tym ćwiczeniu uczestnicy mają zastanowić się nad tym, co kultura 

zasadniczo dla nich znaczy. Uczestnicy otrzymają pusty wzór "Kulturowa góra 

lodowa" (ZAŁĄCZNIK 2) oraz terminy z cechami związanymi z kulturą 

(ZAŁĄCZNIK 3). Cała grupa jest podzielona - pracuje w małych grupach po 3-5 

osób. 

 

Trener omawia w grupie, które aspekty kulturowe są widoczne lub 

niewidoczne.  

1. Step: Wprowadzenie do tematu "Kulturowa góra lodowa i nauczanie"   

Przebieg: 

2. Step: Ćwiczenie "Kulturowa góra lodowa 

Trener wyjaśnia przypadek Hansa w klasie mieszanej z mieszkańcami i 

uczniami ze środowisk migracyjnych (ZAŁĄCZNIK 1 – Case Study).   Aby 

wypracować rozwiązanie ważne jest, aby zrozumieć tło kulturowe uczniów. 

Góra lodowa nadaje się do tego, ponieważ jest metaforą kultury. 

 

Patrząc na górę lodową, widoczna jest tylko bardzo mała część. Większość 

leży niewidocznie pod wodą. Kultura jest jak góra lodowa: podobnie jak góra 

lodowa, tylko około 10% cech grupy można zobaczyć na własne oczy. Jest to 

jedynie rozpoznawalny przejaw najbardziej ugruntowanych i wszechstronnych 

składników kultury. Kultura jako całość składa się jednak z głęboko 

zakorzenionych idei, preferencji i priorytetów. 

Możliwe pytania trenerskie do plenum: 

 Czy czujesz się komfortowo, rozmawiając o każdym aspekcie swojej 

kultury? 

 Jakie czynniki własnej kultury mogą stanowić barierę w klasie? 

 Jakie czynniki własnej kultury mogą poprawić nauczanie? 

 W jaki  sposób można uniknąć stereotypizowania zachowań i wartości na 

podstawie kultury?   

Sugestie rozwiązań, aby uniknąć stereotypów, są zapisane na tablicy. 

3. Step: Refleksja nad własną kulturą 



Autor konspektu: 
Bernd Faas – Eurocultura 

4. Step: Ćwiczenie "Nauczanie w klasach mieszanych kulturowo" 

W małych grupach 3-5 osobowych uczestnicy opracowują rozwiązania 

dydaktyczne, które mogą być stosowane w klasach mieszanych kulturowo.  

 

Sytuacja początkowa: Czy mogą wyjaśnić zachowanie chińskich studentów 

Hansa na podstawie "Kulturowej góry lodowej"? 

  

Odpowiedź 

Cisza w Chinach odzwierciedla konfucjańskie wartości skromności i myślenia 

o innych. Pozostawanie "nieruchomo" pozwala jednostce myśleć przed 

mówieniem i nie zawstydzać siebie ani innych. To uratuje twarz. Inne powody 

braku aktywności w klasie to konwencje społeczne dotyczące hierarchii (rola 

nauczyciela, różnice wieku, płeć, status społeczny itp.). 

 

Dalsze pytania:  

 Czy doświadczyłeś/aś podobnych sytuacji w klasie? 

 Jakie rozwiązanie znalazłeś/aś? 

 

Wyniki pracy są utrwalone na papierze.  

 

Wyniki prac grupowych zostaną zaprezentowane i omówione na plenum. 

Trener moderuje w celu zidentyfikowania kryteriów, których należy 

przestrzegać przy nauczaniu w klasach mieszanych kulturowo.   



ZAŁĄCZNIK nr 1 

Studium przypadku—sytuacja Hansa 

 

Hans jest nauczycielem w szkole zawodowej, w klasie ma 24 uczniów, z których 

12 ma pochodzenie migracyjne. Niektórzy uczniowie urodzili się i wychowali w 

kraju, podczas gdy inni przybyli do kraju w późniejszym czasie i nie mówią jeszcze 

dobrze w lokalnym języku. 

 

Hans ma trudności z pracą ze swoimi uczniami imigrantami, ponieważ często nie 

rozumie ich zachowań i pytań. Dotyczy to również uczniów, którzy urodzili się i 

wychowali w kraju. Fakt ten jest niezrozumiały dla Hansa, ponieważ nie widzi on 

żadnej różnicy między uczniami ze środowisk imigranckich, a lokalnymi uczniami. 

Nie rozumie na przykład, dlaczego jego chińscy uczniowie (niezależnie od tego, 

czy właśnie przybyli, czy urodzili się w kraju) są zbyt spokojni na lekcjach 

teoretycznych i praktycznych. W grupach roboczych i w dyskusjach tematycznych 

w klasie prawie nie zabierają głosu lub rzadko zadają pytania.  



ZAŁĄCZNIK nr 2 

Kultura powierzchniowa 

Nad powierzchnią 
Stres emocjonalny: 
stosunkowo niski 

Głęboko zakorzeniona 
kultura 

Niewypowiedziane zasady  
Tuż pod powierzchnią 
Oparte na zachowaniu 
Stres emocjonalny: wysoki 

Nieświadome reguły  
Głęboko pod powierzchnią 
Oparte na wartości 
Stres emocjonalny: wysoki 



ZAŁĄCZNIK nr 3 (określenia do indywidualnego wycięcia)  

Charakterystyka kultury 

Sztuki piękne Znajomość przywództwa 

Literatura Czas pracy 

Teatr Wzorce w decyzjach grupowych 

Muzyka klasyczna Idea czystości 

Muzyka ludowa Zachowanie wobec pracowników 

Muzyka ludowa Definicja choroby 

Igrzyska Podejścia do rozwiązywania problemów 

Kucharz Wyobrażanie sobie mobilności statusu 

Odzież Zachowanie oczu 

Idea skromności Aranżacja przestrzeni 

Definicja piękna Charakter przyjaźni 

Ideały wychowywania dzieci Definicja szaleństwa 

Zachowanie wobec zwierząt Wzorce percepcji wzrokowej 

Wzorce relacji z przełożonymi i 
podwładnymi 

Język ciała 

Definicja grzechu Wyraz twarzy 

Reklama Znajomość logiki i słuszności 

Prezentacja prawa Wzorce kontroli emocji 

Dojazd do pracy 
Wzorce konwersacji w różnych kontekstach 

społecznych 

Kolejność czasu Idea przeszłości i przyszłości 

Wskaźnik interakcji społecznych Preferowanie konkurencji lub współpracy 

Rola w odniesieniu do wieku, płci, klasy 
społecznej, zatrudnienia, pokrewieństwa itp. 

Wiedza młodzieży 

Źródła 
Hall. E.T., The Silent Language, Anchor, New York, 1973 
Indiana department of education, Office of English Language Learning and Migrant Education. 
Adaptacja materiału kursu z Eurokultury 



Po zajęciach nauczyciel 
wie: 

Po zajęciach nauczyciel  
potrafi: 

Po zajęciach nauczyciel  
jest bardziej wrażliwy na / 
lepiej rozumie:  

- jakie są tendencje 
migracyjne w Europie 
- jak UE wspiera 
mobilność zawodową  

- odnaleźć narzędzia UE 
wspierające międzynarodową 
mobilność zawodową  

- nauczany przez niego 
zawód musi być 
postrzegany w trakcie 
nauki w kontekście 
międzynarodowym  

CELE do osiągnięcia 

Planowany 
czas: 
90 min. 

Liczba  
nauczycieli: 
6-20 

PRZEBIEG 

Step by step Czas 

1. Step – Migracja w Europie: statystyki (ZAŁĄCZNIK 1) 15 min 

2. Step – Ćwiczenie „Europa pracowników” (ZAŁĄCZNIK 2) 15 min 

3. Step – Narzędzia UE wspierające mobilność zawodową 
A) Baza zawodów regulowanych w Unii Europejskiej 

B) Program Erasmus+ VET 

45 min 

4. Step – Ćwiczenie „Najbardziej poszukiwane zawody 2020” (ZAŁĄCZNIK 3) 15 min 

 „Międzynarodowe kompetencje w życiu zawodowym i społecznym” 

Konspekt zajęć dla kadry VET  

4.3. TYTUŁ: Kształcić zawodowo dla rynku międzynarodowego  

Nauczyciel zawodu musi mieć świadomość istnienia wspólnego rynku europejskiego. Wszelkie 
statystyki ostatnich lat pokazują, że między krajami Unii Europejskiej następują i zapewne będą 
następować ciągłe ruchy migracyjne. Swoboda przemieszczania się pracowników należy do jednych  
z filarów Wspólnoty. Ważne jest, by nauczyciel przygotował uczniów do wykonywania zawodu  
w perspektywie otwartego rynku: swobody mobilności, bezkonfliktowej współpracy z kolegami z innych 
krajów, otwartości na różne sposoby wykonywania zawodu. Konspekt pozwala dostrzec skalę migracji 
pracowniczej w Europie i poznać działania Unii Europejskiej ułatwiające mobilność pracowniczą.  

Potrzebne  
materiały: 
Flip-chart, Papier A4, ołówki/
długopisy, załączniki 1, 2 i 3  

Uwagi 



Trener wyjaśnia filozofię platform edukacyjnych opartych na grach w klasie 

(patrz załącznik 1 Materiały dla trenerów). 

2. Step: Ćwiczenie „Europa pracowników” (ZAŁĄCZNIK 2)  

Trener pokazuje nauczycielom statystyki dotyczące migracji zarobkowej  

w Europie, szczególnie dotyczące Polski, Włoch i Niemiec (ZAŁĄCZNIK 1). 

Rozwija dyskusję - co oznaczają podane liczby i fakty dla kształcenia 

zawodowego w Unii Europejskiej? 

A) Baza zawodów regulowanych 

Unia Europejska promuje mobilność zawodową i oferuje różne narzędzia 

wspierające osoby chcące pracować i uczyć się w innym kraju. Jednym z nich 

jest baza zawodów regulowanych, czyli takich, do wykonywania których 

konieczne jest posiadanie konkretnego dyplomu otwierającego dostęp do tego 

zawodu, zdanie specjalnych egzaminów, np. państwowych, lub 

zarejestrowanie się w organizacji zawodowej. Poszukując pracy w innym kraju 

należy wiedzieć, czy posiada się wymagane tam uprawnienia do pracy  

w swoim zawodzie. Baza zawodów regulowanych, która dostępna jest w kilku 

językach, ułatwia zdobycie informacji na ten temat.   

Przebieg: 

1. Step: Migracja w Europie: statystyki  

3. Step: Narzędzia Unii Europejskiej wspierające mobilność zawodową  

Ćwiczenie uzmysławia o jakiej skali migracji mówi się w Europie i jaką stwarza 

to sytuację dla młodych pracowników. 

Wariant A) Trener kopiuje ZAŁĄCZNIK 2 i rozcina tabelę w kilka kompletów 

„rozsypywanki”. Dzieli uczestników na podgrupy, każda dostaje komplet 

karteczek z nazwami krajów i informacjami o rynku pracy. Zadaniem każdej  

z grup jest przyporządkować informacje do kraju. Dla ciekawszej atmosfery 

ćwiczenie można przeprowadzić w formie rywalizacji na czas.  

Wariant B) Trener pisze na tablicy nazwy krajów, których dotyczyć będą dane  

i odczytuje informacje o rynku pracy w dowolnej kolejności. Każdy nauczyciel 

na swojej kartce przyporządkowuje informację do kraju. Na koniec sprawdza 

swoje wyniki z prawidłowymi danymi podanymi przez trenera.  

Trener pyta w podsumowaniu uczestników: jakie błędy w przyporządkowaniu 

zostały najczęściej popełnione? Przy których informacjach trwała najdłuższa 

dyskusja w grupie? Które dane są zaskoczeniem? 



Ćwiczenie: Trener podaje nauczycielom adres internetowy bazy zawodów 

regulowanych opracowanej przez Komisję Europejską: 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?

action=homepage  

 

Każdy z nauczycieli wybiera zawód, którego uczy, i sprawdza w wyszukiwarce 

za pomocą smartfona lub komputera na przykładzie kilku wybranych krajów, 

czy jest on w nich zawodem regulowanym, czy nie.  

 

Po ćwiczeniu nauczyciele podsumowują swoje zadanie i dyskutują  

o wnioskach. 

 

B) Praktyki zawodowe w ramach programu Erasmus+ 

Trener pokazuje nauczycielom stronę internetową Komisji Europejskiej 

dotyczącą programu Erasmus+ w obszarze Kształcenie i szkolenia zawodowe 

(VET) 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/vocational-

education-and-training-0_pl 

 

Zachęca do zapoznania się z informacjami i możliwościami wsparcia, jakie 

oferuje program w zakresie staży i praktyk uczniów i nauczycieli. Dla 

zachęcenia nauczycieli podaje kilka ciekawych informacji dotyczących 

programu Erasmus+ : 

 W ostatniej perspektywie budżetowej 2014-20 mobilności zawodowe 

odbyło 650 tys. osób w ramach kształcenia VET i 800 tys. wykładowców, 

nauczycieli i  osób pracujących z młodzieżą. 

 Program zainicjował 25 tys. partnerstw międzynarodowych łączących 

125 tys. instytucji edukacyjnych i przedsiębiorstw. 

 Polska i Turcja są krajami, które wysyłają za granicę najwięcej 

praktykantów w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego. 

 Krajami przyjmującymi najwięcej praktykantów z innych krajów są 

Hiszpania i Włochy. 

 W ramach perspektywy budżetowej 2021-27 planowane jest do 

wykorzystania w ramach Erasmus+ 30 mld euro, co da szansę na 

zagraniczny wyjazd 12 mln osób.  

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=homepage
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=homepage
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/vocational-education-and-training-0_pl
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/vocational-education-and-training-0_pl


4. Step: Ćwiczenie „Najbardziej poszukiwane zawody 2020”  

Trener przedstawia nauczycielom listę 10 najbardziej poszukiwanych 

zawodów w 2020 roku sporządzoną na podstawie rankingu portalu LinkedIn 

(ZAŁĄCZNIK 3).  

Zadaje pytania: które z tych zawodów wymagają znajomości języków obcych? 

które wykonywane są w międzynarodowym środowisku? W których można być 

lepszym specjalistą, gdy ma się doświadczenie międzynarodowe? 

Autorka konspektu: 
Magdalena Mazik-Gorzelańczyk, Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego „Faveo” 



ZAŁĄCZNIK nr 1 

A)  

Saldo migracji w latach 2000-2018 w wybranych krajach (wynik na 1000 osób).  

Migracje długookresowe, na okres 12 miesięcy i więcej. 

  2000 2010 2017 2018 

Chorwacja/ 
Croatia 

-11,7 -1,0 -7,7 -3,3 

Rumunia/  
Romania 

-0,2 -2,4 -2,8 -2,8 

Łotwa/ 
Latvia 

-6,9 -17,0 -4,0 -2,5 

Francja/ 
France 

2,7 0,6 -0,6 -0,6 

Polska/ 
Poland 

-0,5 0,1 0,1 0,6 

Włochy/ 
Italy 

0,9 3,4 1,4 1,1 

Czechy/ 
Czech Republic 

-2,7 1,4 2,7 3,6 

Niemcy/  
Germany 

2,0 1,6 5,1 4,8 

Hiszpania/  
Spain 

3,9 1,6 3,5 7,1 

Szwecja/  
Sweden 

2,7 5,3 10,1 8,5 

Cypr/ 
Cyprus 

5,7 19,2 7,2 9,3 

Luksemburg/ 
Luxembourg 

7,9 15,1 15,8 16,3 

Malta/ 
Malta 

3,1 0,2 31,3 35,3 



B) 



ZAŁĄCZNIK nr 2 

Europa pracowników (dane dotyczą 2018 roku). 

Niemcy liczba nieobsadzonych miejsc pracy w tym kraju to 1,2 mln 

  
pierwsze miejsce wśród krajów Unii Europejskiej w kategorii 
poszukiwania pracowników 

  
45%  badanych, którzy opuściło ten kraj, podawało, że ważny 
był dla nich styl życia w innym kraju 

  
co roku wyjeżdża z tego kraju ok 50 tys. osób, z których ok. ¾ 
ma wyższe wykształcenie 

Polska 
2,7% wolnych miejsc pracy w tym kraju dotyczy branży 
budowlanej 

  
piąte miejsce wśród krajów Unii Europejskiej w kategorii 
poszukiwania pracowników na wolne stanowiska 

  co 15 obywatel tego kraju pracuje poza jego granicami 

  
pierwsze miejsce na świecie pod względem przyjęcia 
tymczasowych imigrantów (ponad milion w 2017 roku) 

Czechy 
20% wakatów w tym kraju dotyczy branży usług wspierających 
dla biznesu (m.in. sprzątanie, ochrona) 

  
17% wolnych miejsc pracy w tym kraju dotyczy branży 
nieruchomości 

  
35% badanych w tym kraju deklaruje gotowość do wyjazdu z 
niego za pracą, która nie byłaby w nim dostępna 

Włochy 
w ciągu ostatnich dziesięciu lat kraj ten opuściło na stałe 
ponad 800 tys. osób, przede wszystkim w poszukiwaniu pracy 

  
w 2018 roku przybyło do tego kraju około 23 tysięcy 
migrantów z kontynentu afrykańskiego, a jest to ponad pięć 
razy mniej niż w latach poprzednich 

  
Na terenie tego kraju występuje masowa migracja z południa 
na północ, w 2018 roku przeniosło się ponad 100 tys. osób 

  
59% badanych w tym kraju deklaruje gotowość do wyjazdu z 
niego za pracą, która nie byłaby w nim dostępna (drugie 
miejsce na świecie spośród 33 przebadanych państw) 

Grecja 
24% wolnych miejsc pracy w tym kraju dotyczy branży 
nieruchomości 

Wielka 
Brytania 

w sektorze handlowym brakuje w tym kraju prawie 250 tys. 
pracowników 

  
ten kraj zajmuje drugie miejsce w Unii Europejskiej w kategorii 
poszukiwania pracowników 



10 najbardziej poszukiwanych zawodów w 2020 roku na podstawie rankingu 

LinkedIn 

1. Specjalista ds. sztucznej inteligencji (artificial intelligence specialist) 

2. Inżynier robotyki (robotics engineer)  

3. Analityk danych (data scientist)  

4. Inżynier pełnego stosu technologicznego (informatyk zajmujący się wszystkimi 

aspektami stron internetowych) (Full Stack engineer)  

5. Inżynier ds. niezawodności witryny (Site reliability engineer)  

6. Specjalista ds. sprzedaży i wsparcia klienta (Customer success specialist) 

7. Przedstawiciel ds. rozwoju sprzedaży (sales development representative) 

8. Inżynier danych (data engineer) 

9. Technik terapii behawioralnej (behavioral health technician) 

10. Specjalista ds. bezpieczeństwa cybernetycznego (cyber security specialist) 

ZAŁĄCZNIK nr 3 

Źródła 
3 step, B: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/key-figures_pl  
Załącznik 1 A: Eurostat 2019. 
Załącznik 1 B: https://forsal.pl/praca/praca-za-granica/galerie/1107135/duze-zdjecie,1,emigracja
-w-unii-europejskiej-polska-nie-jest-juz-liderem.html 
Załącznik 2:  
https://www.money.pl/gospodarka/unia-europejska/wiadomosci/artykul/wolne-miejsca-pracy-
europa-niemcy-wielka,156,0,2409116.html na podstawie danych EUROSTAT 
 
https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/praca/migracja-zarobkowa-w-polsce-dane-
oecd/3p5wp5g na podstawie danych OECD 
 
https://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/coraz-wiecej-osob-emigruje-z-wloch-spada-
imigracja,361907.html na podstawie danych włoskiego Instytutu Statystycznego ISTAT 
 
https://www.dw.com/pl/migracja-niemc%C3%B3w-czy-mo%C5%BCna-zaradzi%C4%87-drena%
C5%BCowi-m%C3%B3zg%C3%B3w/a-51570212 na podstawie danych niemieckiego Federalnego 
Urzędu Statystycznego 
 
https://www.dw.com/pl/czesi-najbardziej-zasiedzia%C5%82y-nar%C3%B3d-%C5%9Brodkowej-
europy/a-43783410 na podstawie badania RANDSTADT 
 
Załącznik 3 
https://gazetawroclawska.pl/praca-na-juz-15-najbardziej-poszukiwanych-zawodow-na-2020-
ranking-linkedin/ga/c3-14662491/zd/40786181 na podstawie LinkedIn 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/key-figures_pl
https://forsal.pl/praca/praca-za-granica/galerie/1107135/duze-zdjecie,1,emigracja-w-unii-europejskiej-polska-nie-jest-juz-liderem.html
https://forsal.pl/praca/praca-za-granica/galerie/1107135/duze-zdjecie,1,emigracja-w-unii-europejskiej-polska-nie-jest-juz-liderem.html
https://www.money.pl/gospodarka/unia-europejska/wiadomosci/artykul/wolne-miejsca-pracy-europa-niemcy-wielka,156,0,2409116.html%20na%20podstawie%20danych%20EUROSTAT
https://www.money.pl/gospodarka/unia-europejska/wiadomosci/artykul/wolne-miejsca-pracy-europa-niemcy-wielka,156,0,2409116.html%20na%20podstawie%20danych%20EUROSTAT
https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/praca/migracja-zarobkowa-w-polsce-dane-oecd/3p5wp5g%20na%20podstawie%20danych%20OECD
https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/praca/migracja-zarobkowa-w-polsce-dane-oecd/3p5wp5g%20na%20podstawie%20danych%20OECD
https://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/coraz-wiecej-osob-emigruje-z-wloch-spada-imigracja,361907.html%20na%20podstawie%20danych%20włoskiego%20Instytutu%20Statystycznego%20ISTAT
https://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/coraz-wiecej-osob-emigruje-z-wloch-spada-imigracja,361907.html%20na%20podstawie%20danych%20włoskiego%20Instytutu%20Statystycznego%20ISTAT
https://www.dw.com/pl/migracja-niemc%C3%B3w-czy-mo%C5%BCna-zaradzi%C4%87-drena%C5%BCowi-m%C3%B3zg%C3%B3w/a-51570212%20na%20podstawie%20danych%20niemieckiego%20Federalnego%20Urzędu%20Statystycznego
https://www.dw.com/pl/migracja-niemc%C3%B3w-czy-mo%C5%BCna-zaradzi%C4%87-drena%C5%BCowi-m%C3%B3zg%C3%B3w/a-51570212%20na%20podstawie%20danych%20niemieckiego%20Federalnego%20Urzędu%20Statystycznego
https://www.dw.com/pl/migracja-niemc%C3%B3w-czy-mo%C5%BCna-zaradzi%C4%87-drena%C5%BCowi-m%C3%B3zg%C3%B3w/a-51570212%20na%20podstawie%20danych%20niemieckiego%20Federalnego%20Urzędu%20Statystycznego
https://www.dw.com/pl/czesi-najbardziej-zasiedzia%C5%82y-nar%C3%B3d-%C5%9Brodkowej-europy/a-43783410%20na%20podstawie%20badania%20RANDSTADT
https://www.dw.com/pl/czesi-najbardziej-zasiedzia%C5%82y-nar%C3%B3d-%C5%9Brodkowej-europy/a-43783410%20na%20podstawie%20badania%20RANDSTADT
https://gazetawroclawska.pl/praca-na-juz-15-najbardziej-poszukiwanych-zawodow-na-2020-ranking-linkedin/ga/c3-14662491/zd/40786181%20na%20podstawie%20LinkedIn
https://gazetawroclawska.pl/praca-na-juz-15-najbardziej-poszukiwanych-zawodow-na-2020-ranking-linkedin/ga/c3-14662491/zd/40786181%20na%20podstawie%20LinkedIn


Po zajęciach nauczyciel 
wie: 

Po zajęciach nauczyciel  
potrafi: 

Po zajęciach nauczyciel  
jest bardziej wrażliwy na / 
lepiej rozumie:  

- co oznacza grywalizacja 
w klasie 
- jakie istnieją platformy 
edukacyjne oparte na 
grach 
- jak stworzyć quiz z 
Kahoot lub Quizlet  
- jakie są zalety i wady 
korzystania z platform 
edukacyjnych opartych na 
grach  

- tworzyć quizy do kontroli nauki 
i narzędzia do samodzielnej 
nauki dla uczniów  
- zintegrować Kahoot lub Quizlet 
dydaktycznie z lekcjami  
- korzystać z platform 
edukacyjnych opartych na grach 
bez niebezpieczeństwa  
- zarekomendować właściwą 
wersję platformy edukacyjnej 
(bezpłatną lub płatną) dyrekcji 
szkoły  

- jak grywalizacja może 
usprawnić cały proces 
nauczania i uczenia się  
- jak zagwarantowana jest 
ochrona danych na 
platformach 
edukacyjnych  
- jak opracowywać 
zróżnicowane i 
motywujące lekcje  

CELE do osiągnięcia 

Planowany 
czas: 
90 min. 

Liczba  
nauczycieli:   
8-10 

PRZEBIEG 

Step by step Czas 

Step 1. Wprowadzenie do tematu "Jak nauczyciele i uczniowie uczą się dzisiaj?" 15 min. 

Step 2. Czym jest grywalizacja w klasie? 10 min. 

Step 3. Ćwiczenie - Opracowanie treści edukacyjnych opartych na grze na 
podstawie quizu. 

30 min. 

Step 4. Testowanie utworzonych quizów 15 min. 

Step 5. Zalety i wady gier oparte na platformach edukacyjnych w klasie 20 min. 

 „Międzynarodowe kompetencje w życiu zawodowym i społecznym” 

Konspekt zajęć dla kadry VET  

4.4. TYTUŁ: Grywalizacja na lekcjach w szkole zawodowej  

Transformacja cyfrowa zasadniczo zmieniła uczenie się i nauczanie w szkołach. Wielu nauczycieli ma 
dziś możliwość zintegrowania oprogramowania, smartfonów, tabletów i tablic interaktywnych ze swoimi 
lekcjami.  
Cyfryzacja znajduje odzwierciedlenie w życiu uczniów szkół zawodowych i stażystów. Media 
społecznościowe i gry na komputerach czy smartfonach kompleksowo determinują ich codzienne życie.  
Dla szkoły zawodowej oznacza to wykorzystanie cyfrowych form metodologii nauczania w celu 
przyciągnięcia uwagi i czerpania przyjemności z nauki.Platformy edukacyjne oparte na grach są łatwe w 

użyciu i oferują różne sposoby  edytowania treści edukacyjnych. Nauczyciele i trenerzy powinni starannie 
dostosować swoją strategię nauczania do docelowej grupy odbiorców uczących się i starać się wybrać najlepszą 
metodę dla uczniów i efektywności uczenia się.  

Potrzebne  
materiały: 
flipchart, papier, długopisy, 
komputer z łączem 
internetowym  

Uwagi 



Trener wyjaśnia filozofię platform edukacyjnych opartych na grach w klasie   

(patrz ZAŁĄCZNIK 1). 

2. Step: Czym jest grywalizacja w klasie?  

Trener moderuje dyskusję plenarną na podstawie kluczowych pytań:  

 Jakie platformy edukacyjne znasz i jak z nich korzystasz w klasie?  

 Z jakich platform cyfrowych korzystają twoi uczniowie poza zajęciami? 

 Czy używają platform do samoorganizującej się nauki? 

Wyniki dyskusji są zapisane na tablicy.  

W pracy partnerskiej na podstawie danego arkusza przygotowywany jest quiz 

do weryfikacji nauki na różnych platformach (ZAŁĄCZNIKI 2 i 3). Są używane 

Kahoot i Quizlet. Uczestnicy opracowują 5 pytań dotyczących treści tekstu. 

Przebieg: 

1. Step: Wprowadzenie do tematu "Jak nauczyciele  
i uczniowie uczą się dzisiaj?"  

3. Step: Ćwiczenie - Opracowanie treści edukacyjnych opartych na grze 
na podstawie quizu 

4. Step: Testowanie utworzonych quizów    

Grupa testuje stworzone produkty między sobą i udziela informacji zwrotnej  

w każdym przypadku. Na koniec trener pyta: Podobało Ci się? Czy to było 

trudne? 

5. Step: Zalety i wady gier oparte na platformach edukacyjnych w klasie  

Trener moderuje dyskusję i zadaje kluczowe pytania. 

1. Czy korzystanie z platform edukacyjnych opartych na grach wzbogaca 

lub komplikuje nauczanie? 

2. Które tematy nauczania są szczególnie odpowiednie do korzystania  

z platform edukacyjnych opartych na grach? 

3. Czy darmowa wersja programu jest wystarczająca na lekcje? 

4. Czy istnieją zagrożenia dla ochrony danych? 

Autor konspektu: 
Bernd Faas – Eurocultura 



ZAŁĄCZNIK nr 1 

Grywalizacja 

Warunki – 5 filarów – Kolekcja gier cyfrowych 

 

Definicje 

Koncepcja Digital Game-Based Learning wykorzystuje gry cyfrowe do 

przekazywania treści nauczania / uczenia się. Oprócz gier komercyjnych  tu też 

tak zwane "poważne gry".  Celem jest skupienie się nie tylko na rozrywce, ale także 

na mediacji czy zmianie zachowań.  

 

"Homo ludens"  

Zabawa jest częścią ludzkiej natury, a zatem nie jest utratą koncentracji na tym, 

co najważniejsze. Może służyć jako wprowadzenie do myślenia o rozwiązywaniu 

problemów, ponieważ często wymaga kreatywnych i nowych rozwiązań, aby iść 

naprzód. 

 

Badanie Jima 2017  

Zwłaszcza młodzi ludzie są zazwyczaj bardzo otwarci na cyfrowe formy zabawy. 

62% respondentów stwierdziło, że wykonuje tę czynność codziennie lub kilka razy 

w tygodniu.  Nawiasem mówiąc, chłopcy dwa razy częściej niż dziewczęta. Czy 

zatem zabawa jest szansą na równość płci w klasie? 

 

Od Schillera do Flow  

"Człowiek gra tylko tam, gdzie jest człowiekiem w pełnym tego słowa znaczeniu  

i jest w pełni człowiekiem tylko tam, gdzie gra". Dzięki temu dobrze znanemu 

cytatowi z Friedricha Schillera można zbudować most od klasycznej edukacji 

weimarskiej do możliwości cyfryzacji w 21 wieku.  

 

Ogólnie rzecz biorąc "grywalizacja"  oznacza, że elementy typowe dla gry są 

przenoszone w kontekst niezwiązany z grą. Oprócz rankingów, pasków postępu 

lub wysokich wyników mogą to być również elementy projektu lub opowiadania 

historii gry. Ostatecznie zatrudnienie lub w najlepszym przypadku również 

stworzenie gry niesie ze sobą możliwość umożliwienia stania się prawdziwym 

fanem, łączenia pracy w ramach projektu. Ze względu na swoją złożoność "gry 

cyfrowe" w szczególności oferują liczne zróżnicowane działania. Jeśli używane są 

ukończone gry, można założyć przynajmniej wzrost motywacji grupy uczącej się. 

W najlepszym przypadku osiąga się nawet stan przepływu w sensie 

Csikszentmihalyi  (=  harmonia wymagań i zdolności bez strachu i nudy). 



"Pięć filarów grywalizacji"  

Koncepcja grywalizacji pochodzi z marketingu i jest znana każdemu, kto 

kiedykolwiek udokumentował swój przebieg za pomocą aplikacji lub zebrał album 

ze zdjęciami piłkarskimi na mistrzostwa świata. Zjawisko to jest z pewnością 

zakorzenione w życiu uczniów.  

 

Dzięki swoim pięciu filarom grywalizacji Roman Rackwitz pomógł zapewnić, że 

temat pojawił się w kontekście edukacyjnym. 

 Przejrzystość: Gracz otrzymuje wszystkie istotne informacje, aby przejść do 

gry  

 Informacje zwrotne w czasie rzeczywistym: Nasza praca w grze umożliwia 

uczenie się metodą prób i błędów  

 Jasne zasady i cele: Każdy gracz ma jasność, jak i w jakim celu gra  

 Wolności: Możemy swobodnie tworzyć własne rozwiązania, o ile trzymamy 

się zasad gry 

 Wyzwania: Gry oferują nam motywujące, odpowiednie zadania 

 

Kolekcja gier cyfrowych 

Każde użycie gier cyfrowych wymaga najpierw osadzenia w scenariuszu 

dydaktycznym, w którym jest wystarczająco dużo czasu na refleksję nad grą.  

Twoja własna rola nauczyciela musi być również zdefiniowana z góry. Jako 

punkty wyjścia do odpowiednich gier mogą zostać badane strony internetowe 

spielbar.de lub bupp.at. Kilka pomysłów zawiera również poniższa lista lub 

broszura digitale-spielewelten.de a także blog Grupy Roboczej dotyczący historii  

i gier cyfrowych: 

 Classcraft (gra fabularna towarzysząca lekcji) 

 Marcin Luter na szlaku (przygoda w czasie) 

 Minecraft (gra programistyczna z otwartym światem) 

 BreakoutEdu / EscapeRoom (gra integracyjna) 

 VocabiCar (gra edukacyjna dla słownictwa angielskiego) 

 CureRunners (gra edukacyjna - traktująca o pieniądzach) 

 Last Exit Escape (symulacja / gra fabularna) 

 The Inner World (gra promująca czytanie) 



ZAŁĄCZNIK nr 2 

Darmowe platformy edukacyjne oparte na grach 

1. Kahoot! 

https://kahoot.com (wersje językowe: angielska, niemiecka, włoska, polska) 

 

Kahoot! to oparta na grach platforma edukacyjna opracowana przez Kahoot! EDU. 

Kathoot! został uruchomiony w Norwegii w sierpniu 2013 roku i jest obecnie 

używany przez 50 milionów ludzi na całym świecie. Kahoot! jest wykorzystywany 

przez nauczycieli do motywowania uczniów do nauki przedmiotu. Tworzy 

zabawną rywalizację między innymi graczami. Korzystanie z platformy jest 

bezpłatne, moderator (nauczyciel) musi zarejestrować się pod https://

www.kahoot.com. Moderator otrzymuje pin dostępu do każdej wykonania gry, 

który udostępnia innym graczom. Platforma jest również dostępna jako aplikacja 

na Androida i iOS (https://kahoot.com/mobile-app/) Można tworzyć własne gry 

przy stosunkowo niewielkim wysiłku. Te gry mogą być przechowywane prywatnie 

lub publicznie w chmurze. 

 

2. „Przekąski do nauki” 

https://www.learningsnacks.de/#/welcome?channel=Learning%20Snacks  

(wersje językowe: niemiecka, angielska, francuska, rosyjska) 

 

Bezpłatną mieszankę małych jednostek edukacyjnych oferuje learningsnacks.de. 

Koncepcja działa zgodnie z zasadą "uczenia się opartego na grach" jak gra pytań i 

odpowiedzi. Gry są zabawne, podobne do aChat. W „małych kęsach” użytkownik 

uczy się w tej metodzie samouczenia za pomocą smartfona, tabletu lub 

komputera. Gra nadaje się jako przegląd nowych rozdziałów lub do odkrywania 

dziedziny wiedzy, której jeszcze nie znasz, lub którą możesz zaproponować 

uczniom z możliwością samodzielnego stworzenia jednostki e-learningowej. 

 

Dwie funkcje: 

 Używaj przekąsek 

Różnorodność przekąsek jest ogromna. Ci, którzy nie są zniechęceni, odkryją 

prawdziwe skarby. Istnieją jednostki z wielu różnych przedmiotów 

dydaktycznych. Intencja operatora jest prosta: edukacja! I: wiedzą trzeba się 

dzielić. Tutaj młodzi i starsi mogą zdobyć lub odświeżyć swoją wiedzę. Być 

może przekąski mogą być również dobrą alternatywą, jeśli czas chcemy 

wykorzystać w inny sposób niż na korzystaniu z Facebooka czy WhatsApp’a. 

https://kahoot.com
https://kahoot.com/mobile-app/
https://www.learningsnacks.de/#/welcome?channel=Learning%20Snacks


 Twórz przekąski 

Jeśli jesteś zarejestrowany (szybka i nieskomplikowana rejestracja), możesz 

sam tworzyć przekąski. Świetny przewodnik - oczywiście jako przekąska - 

można znaleźć tutaj: https://www.learningsnacks.de/share/916 (niemiecki). 

Oczywiste jest, że możesz stworzyć przekąskę na prawie wszystko lub może 

ona zostać stworzona przez uczniów. 

 

3. Plickers  

https://www.plickers.com (tłumaczenie językowe: angielski) 

Cyfrowe sterowanie nauczaniem za pomocą "kodów QR" 

 

Plickers to aplikacja do tworzenia cyfrowych 

ćwiczeń powtórzeniowych i uczenia się kontroli 

celów w formacie "dobrze lub źle" lub wielokrotnego 

wyboru. Pytania są prezentowane na smartboardzie 

lub za pomocą rzutnika. Uczniowie odpowiadają 

trzymając wydrukowane karty z kodem QR (do 

pobrania na stronie internetowej). Nauczyciel 

skanuje kody QR, a aplikacja automatycznie ocenia 

odpowiedzi. Tworząc listy zajęć możliwe jest 

zapisanie w spersonalizowany sposób, którzy 

uczniowie udzielili poprawnej odpowiedzi. Plickers 

oferuje liczne metody oceny, dzięki czemu postępy w nauce mogą być śledzone  

w dłuższej perspektywie.  

 

Do czego można używać Plickers? 

 Monitorowanie informacji zwrotnych i sukcesów w nauce 

 Motywacja 

 Powtórzenie 

 

Jak korzystać z Plickers?  

Najpierw nalezy utworzyć konto uzytkownika na plickers.com.  W sekcji "Twoje 

zajęcia" można utworzyć listę nazwisk uczniów (w razie potrzeby można użyć 

pseudonimów celem ochrony danych). W sekcji "Twoja biblioteka" nowe pytania  

i odpowiadające im opcje odpowiedzi można utworzyć, klikając "Nowe pytanie". 

Aby zagrać w quiz, musisz także uruchomić aplikację Plickers. Tutaj wybierana 

jest klasa i pytania do gry. Za pośrednictwem "Podglądu na żywo" pytania  

z aplikacji i narzędzia internetowego są synchronizowane i przesyłane na ekran 

prezentacji. Uczniowie odpowiadają za pomocą kart z kodami QR, które są 

dopasowywać przez nauczyciela za pomocą "Skanowania".  

https://www.learningsnacks.de/share/916
https://www.plickers.com
https://www.plickers.com/


Jaka technologia jest potrzebna? 

 Aby utworzyć: komputer z dostępem do Internetu 

 Do gry: komputer i smartfon z dostępem do Internetu dla nauczyciela, 

technologia prezentacji (beamer/ smartboard), drukowane karty Plickers dla 

uczniów 

W jaki sposób można zapisywać wyniki? 

 Wyniki uczniów można eksportować w formacie CSV 

Ochrona danych i prywatność 

 dla nauczycieli konieczna jest rejestracja z nazwą użytkownika i adresem  

e-mail 

 dane użytkownika zebrane na stronie są przechowywane na serwerach 

pozaeuropejskich, zgodnie z informacjami o programistach, nie są one 

przekazywane stronom trzecim 

 oprócz dostępu do kamery aplikacja wymaga również dostępu do kontaktów 

Przykłady zastosowania w nauczaniu 

 matematyka: regularne zadania arytmetyczne do powtórzenia na początku 

lekcji 

 lekcje niemieckiego: quiz z właściwymi lub złymi stwierdzeniami na temat 

dzieł literackich 

 życie szkolne: wsparcie w wyborze przedstawicieli klas, cele wycieczek 

klasowych, projekty dydaktyczne itp. 

 

4. jigsawplanet 

https://www.jigsawplanet.com (wersje językowe: niemiecka, angielska, włoska, 

polska) 

Twórz własne puzzle 

Na tej stronie masz 

możliwość stworzenia 

własnej cyfrowej 

układanki. Aby to zrobić, 

najpierw przesyłasz 

zdjęcie, nadajesz mu 

nazwę, a następnie 

możesz określić stopień 

trudności i kształt 

elementów układanki. 

Strona jest odpowiednia na przykład, jeśli uczniowie mają zajmować się obrazem. 

https://www.jigsawplanet.com


5. quizlet 

https://quizlet.com (wersje językowe: niemiecka, angielska, francuska, rosyjska) 

 

Quizlet to mobilna i internetowa 

aplikacja edukacyjna. Quizlet szkoli 

uczniów na temat fiszek oraz różnych 

gier i testów. Od sierpnia 2017 roku 

Quizlet ma ponad 140 milionów 

zestawów fiszek generowanych przez 

użytkowników i ponad 20 milionów 

aktywnych uczniów. W 2016 roku Quizlet został uznany przez SimilarWeb za 

najszybciej rozwijającą się amerykańską witrynę edukacyjną w 2015 roku. Quizlet 

organizuje coroczne konkursy językowe w języku francuskim, niemieckim i 

hiszpańskim. 

 

W Quizlet możesz używać lub tworzyć zestawy do nauki, np. do nauki słownictwa 

(w przypadku wielu podręczników zestawy słownictwa są już dostępne online:  

wyszukiwane hasło w Google)  

Quizlet zapewnia również aplikację dla znanych systemów: https://quizlet.com/

de/mobile 

https://quizlet.com
https://www.similarweb.com/
https://www.google.com/search?q=more!3+unit+5
https://quizlet.com/de/mobile
https://quizlet.com/de/mobile


Tworzenie quizów z Kahoot 

 

 Obejrzyj samouczek wideo:  

 Niemiecki: Sebastian Schmidt https://youtu.be/Qkf8vy1P0g8 

 Włoski: z nieznanego https://www.youtube.com/watch?v=FcX2ZMzfLbY 

 Polski: https://www.youtube.com/watch?v=RBs340oUf2w  

 Zarejestruj się w Kahoot lub zaloguj się na istniejące konto: https://

create.kahoot.it/login  

 Na podstawie poniższego tekstu zdefiniuj 5 pytań. 

 Utwórz narzędzie do nauki z Kahoot. Zacznij od zupełnie nowego quizu lub 

skorzystaj z jednego z licznych szablonów. Staraj się używać jak największej 

liczby przedmiotów. 

 

Szablon tekstowy  

Przepisy dietetyczne w religiach 

W chrześcijaństwie nie ma zakazów żywieniowych. Niektórzy chrześcijanie 

powstrzymują się od mięsa w piątek. Zamiast tego ryby często pojawiają 

się na talerzu. 

 

W islamie istnieją przepisy, które określają, co jest dozwolone (halal), a co 

zabronione (haram).  Spożywanie wieprzowiny jest zabronione, ponieważ 

świnia jest uważana za nieczyste zwierzę. Dotyczy to zaś nie tylko 

wieprzowiny, a także kiełbasy lub potraw smażonych na smalcu. Mięso zwierząt 

innych niż świnie jest w zasadzie dozwolone w islamie. Jednakże zwierzę musi 

zostać poddane ubojowi zgodnie z niektórymi przepisami, aby było halal. Ponadto 

alkohol jest zabroniony dla muzułmanów.  

 

W hinduizmie wołowina nie jest spożywana, ponieważ krowy są 

świętymi zwierzętami. Wielu Hindusów całkowicie powstrzymuje się od 

mięsa, ponieważ wierzą w odradzanie się. Oznacza to, że dusza 

człowieka może również odrodzić się w zwierzęciu. 

 

W buddyzmie nie ma żadnych zasad żywieniowych. Jednak jako 

wyznawcy niestosowania przemocy wielu buddystów jest 

wegetarianami. 

ZAŁĄCZNIK nr 3 

https://youtu.be/Qkf8vy1P0g8
https://www.youtube.com/watch?v=FcX2ZMzfLbY
https://www.youtube.com/watch?v=RBs340oUf2w
https://create.kahoot.it/login
https://create.kahoot.it/login


W judaizmie istnieją obszerne przepisy żywieniowe. Tylko wtedy, gdy 

przestrzegane są wszystkie zasady, jedzenie jest uważane za koszerne 

(jidysz: nadaje się do spożycia). Podobnie jak w islamie, w judaizmie 

świnia jest uważana za nieczystą i nie jest spożywana. Judaizm zezwala na 

spożywanie zwierząt z rozdwojonymi kopytami (bydło, owce, jelenie, kozy) oraz 

drobiu. Jednak zwierzęta muszą zostać ubite zgodnie z niektórymi przepisami. 

Dozwolone są również ryby z płetwami i łuskami (np. łosoś, pstrąg, tuńczyk). 

Węgorze i wszystkie skorupiaki są zabronione. Ponadto mięso nie może wchodzić 

w kontakt z mlekiem lub produktami mlecznymi.  

ZAŁĄCZNIK nr 4 

Tworzenie quizów za pomocą Quizlet 

 Zapoznaj się z samouczkiem na temat Quizlet: https://youtu.be/

RCIJu8nt5sk 

 Zarejestruj się w Quizlet lub zaloguj się na istniejące konto: https://

quizlet.com/de  

 Zdefiniuj 10 pytań na podstawie poniższego słownictwa.  

 Stwórz narzędzie do nauki z Quizlet. Zacznij od zupełnie nowego quizu lub 

skorzystaj z jednego z licznych szablonów. Staraj się używać jak największej 

liczby przedmiotów. 

 

Hotel - Słownictwo specjalistyczne angielski – niemiecki, włoski, polski 

English Deutsch Italiano Polski 

check-in Anmeldung check-in zameldowanie 

check-out Abmeldung check-out wymeldowanie 

vacancy Freies Zimmer posto vacante wakat 

to book Buchen prenotare zarezerwować 

to pay the bill Rechnung bezahlen pagare il conto zapłacić rachunek 

guesthouse Gasthaus pensione pensjonat 

room service Zimmerservice servizio in camera room service 

housekeeper Reinigungskraft governante gospodyni 

Źródła 
Kai Wörner: Digitalisierung in der Schule, Key Note 24.11.18, https://www.zum.de 
Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest: JIM-Studie 2019 - Basisuntersuchung zum 
Medienumgang 12- bis 19- jähriger, Stuttgart, https://www.mpfs.de/startseite,  
Medienzentrum Heidelberg: Pädagosiche Tools und freie Plattformen schnell eingesetzt, https://
www.mzhd.de/tools  
Dostosowane materiały szkoleniowe Eurocultura  
Kai Wörner CC BY-SA 4.0 
https://www.dropbox.com/s/xowxeg87g4o2wm6/Gamification.pdf?dl=0 
https://www.mzhd.de/tools/  
www.religionen-entdecken.de  

https://youtu.be/RCIJu8nt5sk
https://youtu.be/RCIJu8nt5sk
https://quizlet.com/de
https://quizlet.com/de


 „Międzynarodowe kompetencje w życiu zawodowym i społecznym” 

Konspekt zajęć dla uczniów VET 

1.1. TYTUŁ: Obcość i przynależność  
- jak integrują się ludzie w zespołach pracowniczych 

Po zajęciach uczeń wie: 
Po zajęciach uczeń  
potrafi: 

Po zajęciach uczeń  
rozumie: 

 
- co jest uważane za 
„normalne” we własnym 
społeczeństwie i we  
własnej pracy 
  

 
- zaangażować się  
w kontakt z ludźmi, którzy 
mogą nie mówić w ich  
języku 

 
- że migranci / nowoprzybyli, 
nie znają pewnych  
zachowań lub rzeczy, które 
są brane za pewnik w danej 
kulturze 

CELE do osiągnięcia 

Planowany 
czas: 
45 minut 

Potrzebne  
materiały: 
krzesła ustawione  
w krąg, flipcharty,  
markery 

Liczba uczniów: 
20  

PRZEBIEG 

Step by step Czas 

1. Step: Wprowadzenie i trzech ochotników 5 min. 

2. Step: Grupa 5 min. 

3. Step: Obcy 10 min. 

4. Step: Dyskusja 10 min. 

5. Step: Czynniki scalające, integrujące 15 min. 



1. Step: Wprowadzenie i trzech wolontariuszy 

Nauczyciel wprowadza w temat obcości i przynależności oraz jak można je  

zaobserwować, ustalić. Nauczyciel szuka trzech ochotników, którzy zostają na 

krótko wyprowadzeni z sali. 

2.Step: Grupa 

Gdy trzech ochotników wyjdzie, nauczyciel wybiera kolejnych pięciu do  

dziesięciu (w zależności od wielkości całej grupy) ochotników. Tworzą oni  

teraz grupę. Powinni ustawić w luźnym kręgu krzeseł na środku sali. Zadaniem 

tych 10 uczniów jest znalezienie trzech aspektów, która łączy ich jako grupę: 

jeden widoczny, jeden językowy i jeden gest. Grupa może swobodnie  

decydować, jak to zrealizować (np. każdy może skrzyżować nogi, wydać 

dźwięk na końcu każdego zdania i zawsze najpierw pstryknąć, gdy ktoś chce 

coś powiedzieć - grupa powinna pomyśleć o tych aspektach całkowicie  

samodzielnie!). 

 

Po określeniu tych trzech aspektów nauczyciel poprosi o ustalenie tematu do 

dyskusji w grupie. Powinien to być prosty temat, np. o jedzeniu, wakacjach, 

hobby itp. W trakcie dyskusji ochotnicy powinni wykorzystać swoje trzy  

aspekty. Grupa ćwiczy teraz rozmowę, w tym stosowanie określonych  

aspektów, tak, aby wszyscy czuli się pewni w ich stosowaniu. 

 

Wszyscy pozostali uczniowie są obserwatorami. Jedni mają obserwować  

grupę, inni „obcych” (czyli trzy osoby, które czekają na zewnątrz). Nie wolno im 

komentować tego, co się dzieje, ale raczej wszystko zapisywać. W tym celu 

otrzymują pytania pomocnicze (patrz ZAŁĄCZNIK nr 1 i 2). 

3.Step: Obcy  

Jeśli grupa potrafi dobrze zastosować swoje trzy aspekty w rozmowie,  

wówczas nauczyciel przyprowadza pierwszą osobę z zewnątrz - pierwszego 

„nieznajomego”. Nauczyciel powierza mu proste zadanie - odniesienia się do 

grupy według własnego uznania.  

 

Uwaga! Nauczyciel nie powinien mówić: „Zintegruj się z grupą” lub „Znajdź  

charakterystyczne aspekty i zastosuj je”, ale pozostawia uczniowi 

indywidualną decyzję, co zrobić z daną sytuacją.  

Przebieg: 



4. Step: Dyskusja  

Teraz wszyscy uczniowie ponownie siadają na krzesłach ustawionych w kręgu. 

Role, które niektórzy z nich odgrywali, znikają. Nauczyciel upewnia się, że na 

przykład trzy aspekty grupowe nie są już kontynuowane. Następnie  

obserwatorzy proszeni są o przedstawienie swoich obserwacji. Nauczyciel  

powinien upewnić się, że tak naprawdę przedstawiają oni tylko to, co widzieli,  

a nie interpretacje tego, co widzieli. Następnie „obcy” i „grupa” są pytani, jak się 

czuli i jak się zachowywali podczas ćwiczenia oraz dlaczego. Mają możliwość 

omówienia swoich działań, a także tego, czy miało to sens, czy nie. Następnie 

nauczyciel przechodzi na „poziom meta”. Jeśli „grupę” uznać by za nasze  

społeczeństwo, a „obcych” za imigrantów lub nowoprzybyłych, jak należy się 

zachować, jakich aspektów mogą nie znać „obcy”? 

5.Step: Czynniki scalające, integrujące 

Po dyskusji nauczyciel prosi uczniów, aby pomyśleli o swoim zawodzie. Jakie 

są jego ważne aspekty, których migranci mogą nie znać? Jak można je im  

przekazać, jeśli nie zna się wspólnego języka? Uczniowie powinni o tym  

pomyśleć w małych grupach po 4-5 osób i zapisać pomysły na flipcharcie.  

Wychowawcy dzieci mogą na przykład rozważyć, co jest „normalne”  

w codziennym życiu w przedszkolu, np. że wszystkie dzieci przynoszą ubrania 

na zmianę i śniadanie. Następnie mogą pomyśleć o tym, jak powinni wyjaśnić 

rodzicom, że te rzeczy muszą być przynoszone codziennie / co tydzień / co 

miesiąc. Następnie grupy przedstawiają sobie nawzajem swoje spostrzeżenia. 

Nikt nie otrzymuje dalszych instrukcji, poza dyskutowaniem i stosowaniem 

trzech aspektów. Dlatego nie ma „dobrych” ani „złych” postaw w kontaktach  

z „nieznajomymi”. Jeśli grupa jest zirytowana przez „obcych” i prosi nauczyciela 

o pomoc, powinien on odpowiedzieć grupie, aby sama zdecydowała, co z tym 

zrobić. Po tym, jak pierwszy „obcy” znajduje się już przez jakiś czas  

w pomieszczeniu z grupą, nauczyciel wpuszcza dwie pozostałe osoby.  

Mają one to samo zadanie. Teraz wszyscy trzej „obcy” są w pokoju i jakoś  

odnoszą się do grupy. Grupa kontynuuje rozmowę, obserwatorzy uważnie się 

przyglądają. Po chwili nauczyciel kończy ćwiczenie. Nie ma znaczenia, czy trzej 

„obcy” już się zintegrowali, czy też siedzą z boku grupy i nie wiedzą, co robić. 

Autorka konspektu  
Antonia Pilz, EJBM 



ZAŁĄCZNIK nr 1 
ZADANIE DLA OBSERWATORÓW  

 Z uważnością obserwuj grupę! Zwróć uwagę na następujące rzeczy:  

 Skąd wiesz, że są grupą?  

 Jak to okazują?  

 Czy zachowanie grupy zmienia się w czasie?  

 Czy w grupie są osoby szczególnie ważne? Jak można to zauważyć?  

 Jakie zachowanie obserwujesz w kontaktach z „obcymi”?  

 Jakie są Twoje pozostałe obserwacje? 

 Z uważnością obserwujesz jednego z „obcych”! Zwróć uwagę na  

następujące rzeczy:  

 Jak ta osoba wchodzi?  

 Czy jest coś, co pozwala wyciągnąć wnioski na temat określonych  

sposobów bycia w grupie tej osoby (postawa, nastrój, ...)?  

 Czy osoba próbuje skontaktować się z grupą? Jeśli tak, w jakim celu  

i za pomocą jakich strategii?  

 Czy zmienia się nastrój osoby?  

 Jak trójka „obcych” odnosi się do siebie? Czy z biegiem czasu zachodzą 

jakieś zmiany? Jakie są Twoje pozostałe obserwacje? 

ZAŁĄCZNIK nr 2 
ZADANIE DLA OBSERWATORÓW  



 „Międzynarodowe kompetencje w życiu zawodowym i społecznym” 

Konspekt zajęć dla uczniów VET 

1.2. TYTUŁ: Moje wymarzone środowisko pracy. 

Po zajęciach uczeń 
wie: 

Po zajęciach uczeń  
potrafi: 

Po zajęciach uczeń  
rozumie: 

 
- że są różne style 
zrządzania  
i komunikacji  
w środowisku pracy 
 
  

 
- określić priorytetowe dla niego 
aspekty funkcjonowania w środowi-
sku pracy 
- uwzględnić swoje oczekiwania wo-
bec pracy w jej poszukiwaniu oraz 
skonfrontować je z prawdopodobny-
mi typowymi warunkami  w środowi-
sku pracy oferowanym przez poten-
cjalnego pracodawcę 

 
-  że kultura ma wpływ 
na zróżnicowanie  
stylu pracy  
i komunikacji  

CELE do osiągnięcia 

Planowany 
czas: 
45 minut 

Potrzebne  
materiały: 
Wydruki: złącznika 2. 
– liczba równa ilości 
uczniów oraz  
załącznika 3.  
– jeden raz; taśma 
malarska; ewentual-
nie plastelina (masa) 
mocująca TACK-IT do 
karteczek  

Liczba uczniów: 
do 25  

PRZEBIEG 

Step by step Czas 

1. Step Wprowadzenie. Wpływ kultury na zarządzanie i komunikację  
w środowisku pracy. 

10 min. 

2.Step Moje wymarzone środowisko pracy. 20 min. 

3.Step Różne modele środowiska pracy a moje oczekiwania. 15 min. 

Decyzja o miejscu pracy może 
okazać się równie ważna jak 
sam wybór zawodu.  
Niedopasowanie osobowości  
i oczekiwań względem miejsca 
wykonywania czynności  

zawodowych może powodować  
rozczarowanie. Konspekt zajęć ma zwiększyć 
świadomość podejmowania decyzji  
o zatrudnieniu. Szczególną uwagę zwrócono 
na kontekst międzykulturowy, który ma duże 
znaczenie w międzynarodowym środowisku 
pracy. 

Uwagi 



1. Step 

Nauczyciel wprowadza temat wyboru przyszłego miejsca pracy. W pogadance 

naświetla fakt, że rynek pracy uległ globalizacji i umiędzynarodowieniu.  

W związku z czym, warto mieć świadomość i choćby ogólne pojęcie  

o standardach pracy w aspekcie międzykulturowym. Nauczyciel przeprowadza 

ćwiczenie dotyczące wybranych faktów z życia zawodowego w firmach  

międzynarodowych. W sali na podłodze zostaje naklejona linia podziału:  

stanięcie po jednej z jej stron oznacza odpowiedź twierdząca/akceptację  

sytuacji, po drugiej odpowiedź przeczącą czyli opór wobec przedstawionych 

warunków pracy. Nie ma można stać na linii podziału. Uczniowie poprzez  

przemieszczanie się pokazują zdolność zaaklimatyzowania się  

w przedstawianych kolejno okolicznościach pracy. Przykładowe sytuacje  

wypunktowano w załączniku nr 1. 

2.Step 

Uczniowie otrzymują planszę i karty wyboru (jeśli nie rozcięte to wraz  

z nożyczkami) z załącznika nr 2. Nauczyciel wyjaśnia ćwiczenie: Zadaniem 

każdego indywidualnie jest samorefleksja na temat priorytetów i wartości,  

którymi kierują się w życiu zawodowym. Kategorie najważniejsze/wartości,  

które zdaniem ucznia są najistotniejsze w odniesieniu do wymarzonego  

środowiska pracy umieścić należy w środku planszy (I), mniej ważne 

(gradacyjnie II, III). Nie trzeba „zapełniać“ wszystkich miejsc. Na pustych  

kartkach można dopisać swoje refleksje.  (Do przylepienia karteczek wyboru 

na planszę warto użyć plasteliny TACK-IT. Umożliwi to ewentualną zmianę  

decyzji.) Przy gospodarowaniu więcej niż 45 min lekcyjne można rozszerzyć 

ćwiczenie o przedyskutowanie wyboru w grupach 2-5 osobowych. 

Przebieg: 



3.Step 

Na ścianach zostają wywieszone karty z załącznika nr 3. charakteryzujące  

różne modele pracy. (Każdy styl pracy na innej ścianie) Uczniowie po  

zakończeniu ćwiczenia z planszą wyboru próbują odnieść ją do  

zaprezentowanych środowisk pracy i wytypować takie, w którym czuliby się 

najlepiej. Stają przy ścianie z miejscem swojego wyboru. W zależności od  

czasu można poprosić kilku uczniów, by wytłumaczyli publicznie swój wybór. 

Nauczyciel podsumowuje zajęcia podkreślając fakt jak mocno osobowość  

i oczekiwania wobec miejsca pracy mogą wpłynąć na satysfakcję z życia  

zawodowego. 

Autorka konspektu: 
Agnieszka Zabrzewska, Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego „Faveo” 



ZAŁĄCZNIK nr 1 

 Dla części Azjatów bardzo ważna jest równowaga płynąca  

z wykonywania ćwiczeń fizycznych. W niektórych firmach koreańskich 

praktykuje się wspólną gimnastykę przed pracą. Byłbym w stanie przyjąć 

taką praktykę. 

 Francuzi bardzo cenią sobie spokojny posiłek. Pracę przerywa się na  

długą przerwę na lunch, a przez to czynności zawodowe często  

wykonywane sa do późnego popołudnia. Nie przeszkadzałoby mi to. 

 W części z korporacji oficjalnie świętowane są urodziny. Zgodziłbym się 

by upubliczniono moje. 

 W krajach anglosaskich często wynagrodzenie wypłacane jest co tydzień.  

Poradziłbym sobie z takim sposobem rozliczenia. 

 W Japonii otrzymanie napiwku odbierane jest jako obraza, natomiast w 

Chinach jest to wręcz nielegalne. Przyjąłbym tak ustalone zasady  

przyjmując się do pracy kelnera w lokalu gastronomicznym. 

ZAŁĄCZNIK nr 2A 

znaczenie, prestiż, 
uznanie, podziw 

etyczność, przyzwoitość, fair 
play, bezstronność 

poczucie humoru, zabawa, 
życzliwość 

stabilność, zgoda,  
wzajemne zaufanie,  

lojalność 

równouprawnienie, równość 
szans 

charytatywność, poczucie 
misji niesienia pomocy, 

ofiarność, heroizm 

dokładność, profesjo-
nalizm, solidność, rze-
telność, punktualność 

tradycja, ojczyzna 
pomysłowość, kreatyw-

ność, odkrywczość, inno-
wacyjność 

samorealizacja, rozwój 
zdrowy styl życia, szacunek 

dla przyrody 
przezorność, dystans,  

powściągliwość 

spontaniczność, ela-
styczność, 

praca zespołowa 
  

indywidualność  
w działaniu 

regularność odpowiedzialność nowe technologie 

komfort różnorodność zadań 
demokratyczny styl podej-

mowanie decyzji 

autorytarny styl zarzą-
dzania, hierarchia 

przejrzystość finansowa przerwa na lunch 

skromność, minimalizm 
  

nie wszystko dla pieniędzy empatia 

bezpieczeństwo 
  
  

  



ZAŁĄCZNIK nr 2 B 



ZAŁĄCZNIK nr 3 

Style organizacji pracy według Richard D. Lewis (2000) 

rozszerzone o zachowania typowe dla danego stylu 

 

Liniowy aktywny 

Charakterystyczne dla kultur liniowo-aktywnych jest to, że planuje się, organizuje  

i realizuje kolejne kroki działania, i raczej robi się kolejno jedno po drugim, na każdym  

kolejnym etapie. W takim stylu życie zawodowe prowadzą przede wszystkim kraje kultury 

zachodniej np. Niemcy, Szwecja. 

nie szczególnie wysoka 
wrażliwość na emocje, 
decyzje podejmowane są 
na podstawie kosztów  
i korzyści; 
ratowanie twarzy nie 
zawsze jest ważne 

zakłada się, że na podej-
mowaniu decyzji zawo-
dowych nie powinny wa-
żyć kwestie osobowe; 
podejmowanie decyzji w 
założonych strukturach 

podejście bezpośrednie 
lub bezosobowe; słabsze 
więzi, w razie potrzeby 
relacje są regulowane po 
obu stronach 

nie unikanie konfliktu, je-
śli pozwala rozstrzygnąć 
na płaszczyźnie „złe-
dobre rozwiązanie” 

wysoki respekt do  
biurokracji, pisemnych 
wytycznych i ustaleń 

bazuje na faktach,  
statystykach danych  
liczbowych, logice 



ZAŁĄCZNIK nr 3 

toleruje się, gdy kwestie 
osobowe mają wpływ na 
podejmowanie decyzji 

duży wpływ emocji; duże 
znaczenie gestów  
w komunikacji;  

lojalność wobec  
menedżera  
(często członka rodziny) 
 

„żonglowanie faktami”, 
przekaz często słowny, 
bez pisemnej analizy  
faktów, kierowanie się 
intuicją 

spontaniczne  
podejmowanie decyzji 

konflikt jako często  
stosowane narzędzie  
w prowadzeniu pracy 

Multi-aktywny 

Do muliti-aktywnych kultur należą społeczności żywe, rozmowne, które robią 

wiele rzeczy w tym samym czasie i nie ustalają swoich priorytetów zgodnie  

z ustalonym harmonogramem, ale zgodnie ze względnym upodobaniem lub 

znaczeniem poszczególnych osób, dat. Ta grupa obejmuje na przykład  

Włochów, Amerykanów Ameryki Łacińskiej i Arabów. 



ZAŁĄCZNIK nr 3 

Reaktywny 

W kulturach reaktywnych przywiązuje się dużą wagę do uprzejmości i szacunku.  

Relacje budowane są na spokojnie, z uważnym słuchaniem rozmówcy i reagowaniem  

z wyczuciem na sugestie drugiej strony. Ta grupa obejmuje np. Chińczyków,  

Japończyków i Finów. 

wysoka wrażliwość emo-
cjonalna; przy jednocze-
snym opanowaniu i ukry-
waniu wewnętrznych sta-
nów emocjonalnych 

decyzja grupy na zasa-
dzie konsensusu, ugody, 
porozumienia; uwzględ-
nianie potrzeb wszyst-
kich stron, decyzje podej-
mowane stopniowo 

Wykorzystane źródła: 
Ausbildung in Mediation Teil 1 https://ei.hs-duesseldorf.de/personen/ridder/Documents/
Schulungsmanual%20Teil%201.pdf 

https://ei.hs-duesseldorf.de/personen/ridder/Documents/Schulungsmanual%20Teil%201.pdf
https://ei.hs-duesseldorf.de/personen/ridder/Documents/Schulungsmanual%20Teil%201.pdf


 „Międzynarodowe kompetencje w życiu zawodowym i społecznym” 

Konspekt zajęć dla uczniów VET 

1.3. TYTUŁ: „Kulturowa góra lodowcowa” jako  
przygotowanie do umiędzynarodowienia zawodu 

Po zajęciach uczeń 
wie: 

Po zajęciach uczeń  
potrafi: 

Po zajęciach uczeń  
rozumie: 

 
- jakie są  
charakterystyczne  
cechy jego kultury  
i zawodu 
 
- jak rozpoznać  
i stosować model  
kulturowy „góry  
lodowej”  

- odróżniać wartości  
z różnych kultur  
i zawodów 
 
- zrozumieć zachowania 
ludzi z innych kultur /  
zawodów 

- własną kulturę zawodową i jej 
wpływu na zachowanie i postawy 
 
- jak dostosować własne  
zachowania w życiu codziennym  
i zawodowym do obcych kultur  
(za granicą lub w pracy  
z zagranicznymi kolegami)  

CELE do osiągnięcia 

Planowany 
czas: 
45 minut 

Potrzebne  
materiały: 
tablica lub flipchart, 
szablon (czysty,  
format A3) góry  
lodowej; Kartki  
z terminami  
dotyczącymi cech  
kulturowych; ukończo-
ny model lodowej góry 
kulturowej w formacie 
A3  

Liczba uczniów: 
10-15  

PRZEBIEG 

Step by step Czas 

1. Step: Wprowadzenie 5 min. 

2. Step: Ćwiczenie „Kulturowe cechy własnej kultury zawodowej - Cultural 
Iceberg” 

15 min. 

3. Step: Przedstawienie wyników ćwiczenia 10 min. 

4. Step: Dyskusja na temat cech kulturowych w pracy. Podsumowanie 15 min. 

Lekcja „Kulturowa góra lodowa” ma 
na celu pomóc zrozumieć własne 
postawy i wartości kulturowe.  
Lekcja może posłużyć do  
omówienia kulturowych cech  
kultury narodowej i zawodowej.  

W tym celu Step 3 powinien być ukierunkowany 
na przykład na wielokulturową klasę lub  
kolegów z pracy z różnych kultur. Uczniowie  
mogą również zrozumieć, dlaczego nie wszystko 
jest zawsze rozumiane w międzynarodowej  
grupie pracowniczej. Za pomocą narzędzi  
wizualnych można też przedstawić informacje  
w inny sposób. Na przykład link https://sketch.io/
sketchpad/ zapewnia bezpłatne narzędzie  
internetowe, za pomocą którego można szybko  
i łatwo rysować elementy (np. Kulturową górę  
lodową) i wstawiać pojęcia/zagadnienia do góry 
lodowej.  

Uwagi 



1. Step: Wprowadzenie  

Nauczyciel zadaje pytanie „Jaki rozmiar, kształt ma góra lodowa?” w temacie 

(ZAŁĄCZNIK nr 1). 

2.Step: Ćwiczenie „Kulturowe cechy własnej kultury zawodowej - Cultural 
Iceberg”  

Uczniowie otrzymują kserokopię zarysu góry lodowej, której większość  

znajduje się pod powierzchnią wody (ZAŁĄCZNIK nr 2). Ćwiczenie realizowane 

jest w grupach od 3 do 4 osób. Nauczyciel pyta: „Jeśli spojrzysz na swój  

zawód jak na górę lodową, jakie cechy kulturowe (cechy zawodowe) możesz 

wpisać do modelu góry lodowej?” Korzystając z pojęć/zagadnień uczniowie 

zastanawiają się, które cechy kultury zawodowej ich zawodu są widoczne,  

a które niewidoczne. Odpowiednie zagadnienia są umieszczane nad lub pod  

powierzchnią wody w pustym szablonie „Cultural Iceberg”.  

Przykłady możliwych odpowiedzi - na podstawie zawodu fryzjera: narzędzia, 

fartuch, farby, lusterka, mycie włosów, poprawność np. cięcia, uczesania,  

znajomość trendów w modzie, szybkość,  katalogi. 

3.Step: Przedstawienie wyników ćwiczenia  

Następnie grupy porównują swoje wyniki i uzasadniają swoje decyzje, np.  

Czy zagadnienia zostały umieszczone tak samo przecz wszystkie grupy czy 

inaczej? Prawidłowe umiejscowienie jest wyjaśnione w ZAŁĄCZNIKU nr 3  

Przebieg: 

Autor konspektu: 
Bernd Faas, Eurocultura 

4. Step: Dyskusja na temat cech kulturowych w pracy. Podsumowanie.  

Nauczyciele podsumowuje lekcję na podstawie uzupełnionej góry lodowej 

(ZAŁĄCZNIKU nr 3). Pyta uczniów, które z zagadnień, które wpisali w swój  

model zawodowy góry lodowej mają charakter narodowy i są związane z kulturą 

polską / niemiecką / włoską, a które są takie same na arenie międzynarodowej? 

Jaki wpływ może mieć to, że migranci chcą uczyć się zawodu w kraju lub to że 

chcą wykonywać swój zawód za granicą? 



ZAŁĄCZNIK nr 1 

Materiał dla nauczyciela  

Jednym z najczęściej stosowanych modeli referencyjnych do wprowadzenia 

pojęcia umiejętności kulturowych jest góra lodowa opracowana przez  

Edwarda T. Halla *. Czubek góry lodowej przedstawia widoczne  

i powierzchowne aspekty kultury. Mają otwarte, skodyfikowane i jednoznaczne 

zasady i mogą być łatwo opisane przez zewnętrznego obserwatora. Jednak 

wszystkie te aspekty są zewnętrznymi przejawami ukrytych aspektów kultury, 

które stanowią główną i niewidoczną część góry lodowej. Pod powierzchnią 

znajdujemy mniej obiektywne aspekty, które mogą prowadzić do  

nieporozumień w komunikacji międzykulturowej. Są to niewypowiedziane  

zasady, o których dowiadujemy się tylko wtedy, gdy są łamane lub ignorowane, 

np. w przypadku tradycji, postrzegania czasu, różnic w powitaniach  

i standardach grzeczności czy w komunikacji adekwatnej do sytuacji. Na dole 

góry lodowej znajdują się wartości, które są głęboko zakorzenione  

w społeczeństwie lub grupie zawodowej i określają zachowanie i preferencje 

(dobre lub złe, pożądane lub niepożądane, akceptowalne lub niedopuszczalne 

itp.). Przejawiają się np. w komunikacji niewerbalnej, cenie określonych  

towarów / usług czy dystansie międzyludzkim. Wartości zapewniają reguły, 

które są przestrzegane automatycznie. Jednak zasady te leżą w sferze  

nieświadomości jednostki i często nieprzygotowanemu obserwatorowi trudno 

je dostrzec. Część góry lodowej widoczna nad wodą to właściwie tylko  

niewielka część znacznie większej całości. Kultura jest często utożsamiana  

z cechami, które są zbyt wyraźnie rozpoznawalne, np. narzędziami, rytuałami 

powitania, czy ustaleniami przerw w pracy. Są to jednak tylko zewnętrzne  

przejawy głębszych i szerszych elementów kultury. Jest to zbiór głęboko  

zakorzenionych idei, preferencji i priorytetów, które definiuje się jako postawy  

i wartości. Widoczne zachowanie opiera się na wartościach, które nie są  

wyraźnie widoczne. Świadomość tego pomaga w kontaktach z różnymi  

grupami zawodowymi i współpracownikami z różnych kultur. 



ZAŁĄCZNIK nr 2 

Obciążenie emocjonalne: 
stosunkowo niskie 

Widoczna część 

Niewypowiedziane  
zasady 

Rozpoznawane na  
podstawie zachowania 

Obciążenie emocjonalne: 
wysokie 

Niewidoczna część 

Podświadome reguły 
Definiowane na podsta-
wie wartości Obciążenie 
emocjonalne: wysokie 



ZAŁĄCZNIK nr 3 

Kolejność warstw kulturowych w „Cultural Iceberg” 

  

W świadomości 

  

Odzież robocza, przerwy w pracy, narzę-

dzia, godziny otwarcia, język, święta, wyra-

zy twarzy literatura techniczna, projekto-

wanie wystaw sklepowych / warsztatów, 

rytuały powitalne, przeważnie zamawiane 

towary / preferencje (u fryzjera) / posiłki 

(w gastronomii) itp. 

  

“nad powierzchnią 

wody” (kultura 

zewnętrzna) 

10% łatwe do 

zobaczenia 

Poza  

świadomością 

  

zasady, normy, zasady dotyczące płci, 

hierarchia w grupie roboczej, znaczenie 

pieniędzy, moda, preferencje, pojęcie 

sprawiedliwości, wierzenia, postrzeganie 

świata, reakcje emocjonalne, stosunek do 

statusu społecznego, stosunek do wieku, 

preferowanie konkurencji lub współpracy, 

podejście do rozwiązywania problemów 

  

“pod powierzchnią 

wody” (kultura 

wewnętrzna  

i głęboka) 

90% trudne do 

zobaczenia, 

niewidoczne 

Wykorzystane źródła: 
Hall. E.T., The Silent Language, Anchor, New York, 1973 
http://blog.terminologiaetc.it/2015/06/01/modello-cultura-iceberg-hall/ (ostatni dostęp 26.03.2021) 
https://languageandculture.com/iceberg-or-beacon-how-the-cultural-iceberg-guide-us-toward-greater-
inclusion/ (ostatni dostęp  26.03.2021) 
https://youtu.be/a9Z83I_g4Hw (ostatni dostęp 26.3.2021) 
Materiały własane Eurocultura 

http://blog.terminologiaetc.it/2015/06/01/modello-cultura-iceberg-hall/
https://languageandculture.com/iceberg-or-beacon-how-the-cultural-iceberg-guide-us-toward-greater-inclusion/
https://languageandculture.com/iceberg-or-beacon-how-the-cultural-iceberg-guide-us-toward-greater-inclusion/
https://youtu.be/a9Z83I_g4Hw


 „Międzynarodowe kompetencje w życiu zawodowym i społecznym” 

Konspekt zajęć dla uczniów VET 

1.4. TYTUŁ: Powiązania globalne, odpowiedzialność  
globalna i zrównoważony rozwój w miejscu pracy  

Po zajęciach uczeń wie: 
Po zajęciach uczeń  
potrafi: 

Po zajęciach uczeń  
rozumie: 

- że wykonywany przez 
niego zawód funkcjonuje 
w kontekście 
międzynarodowym 
 

- że państwa 
członkowskie ONZ podjeły 
Agendę 2030, w której 
określono priorytety 
zrównoważonego rozwoju 

- świadomie ocenić szanse i ryzyka 
wypływajace z kontekstu  
globalnego 
 

- reagować na na zmiany  
 

- wyróżnić z mediów informacje 
majace wpływ na jego życie 
zawodowe,  
 

- oddzielać informacje typu fake 
news 

- że nie można 
funkcjonować 
zawodowo                 
w zamknięciu na 
kontekst 
międzynarodowym 
 
- że działania 
zawodowe 
obarczone są 
globalną 
odpowiedzialnością  

CELE do osiągnięcia 

Planowany 
czas: 
45 min.
(możliwe roz-
szerzenie o 45 
min;  wtedy 
łącznie  z Step 
3.)  

Potrzebne  
materiały: 
ZAŁĄCZNIK nr 1 i nr 7 
kolorowe wydruki lub w 
formie elektronicznej; 
domino (ilość kostek 
równa liczbie uczniów 
+1); pudełko  
kartonowe lub  
materiałowy woreczek 
na pocięte karteczki  
z ZAŁĄCZNIK nr 2.  

Liczba uczniów: 
do 25 osób  
(grupa o jednej  
kwalifikacji  
zawodowej)  

PRZEBIEG 

Step by step Czas 

1.Step Wprowadzenie, ćwiczenie słuchania 8 min. 

2.Step Zależności globalne w życiu zawodowym 37 min. 

3.Step Mój zawód a odpowiedzialność globalna i cele zrównoważonego 
rozwoju Agendy 2030 

45 min. 

W szkołach zawodowych 
wprowadza się elementy 
przedsiębiorczości. Jej  
nauczanie powinno być  
zintegrowane z takim  
dziedzinami jak wiedza  

o społeczeństwie, ochrona środowiska,  
psychologia, etyka oraz powinno odnosić 
się do bieżącej i prognozowanej sytuacji 
na rynku pracy. Zajęcia mają na celu  
nauczyć patrzenia na różne światowe  
wydarzenia w kontekście życia  
zawodowego.  

Uwagi 



1. Step 

2.Step 

Ważnym elementem wspólnego działania jest wzajemne słuchanie siebie na 

wzajem. Nauczyciel prosi uczniów by stanęli w kręgu. Na sygnał nauczyciela 

każdy wydaje z siebie dowolny dźwięk. Po chwili można go zmienić na  

dowolnie inny, inspirowany tym, co słychać w grupie. Zmiana intonacji  

następuje spontanicznie kilka razy. Uczniowie zostają poproszeni  

o wypowiedzenie się na temat spostrzeżeń, emocji towarzyszących ćwiczeniu. 

Nauczyciel podsumowuję ćwiczenie. Podkreśla, że zewnętrzne czynniki mają 

wpływ na nasze działanie. Zwraca uwagę, ze warto słuchać tego, co dzieje się 

wokół nas. 

2.1.Nauczyciel podkreśla, że umiejętność słuchania, dostrzegania tego, co 

dzieje się w świecie jest szczególnie ważna w życiu zawodowym, zwłaszcza  

w dobie globalizacji. Wyjaśnia krótko termin, po czym prosi uczniów by  

odnaleźli na mapie stopnia globalizacji (mapa – ZAŁĄCZNIK nr 1) państwo,  

w którym wykonują/planują wykonywać swoją pracę zawodową. 

2.2. Każdy z uczniów losuje jedną karteczkę dotyczącą realiów pracy w swoje 

branży (przykłady zdań dla zawodu fryzjer – ZAŁĄCZNIK nr 2) 

2.3. Wybrane zdanie każdy uczeń nakleja plasteliną TICK-IT na klocek domino.   

2.4.Uczniowie mają ułożyć elementy w łańcuch konsumencki dotyczący ich 

branży.  

Aby im w tym pomóc nauczyciel przedstawia schemat kolejnych ogniw  

łańcucha – ZAŁĄCZNIK nr 3. 

Uwaga! Klocki domino ustawiamy w pionie, w odległości takiej, by gdy  

pchniemy pierwszy, upadał za nim każdy kolejny – jak w grze domino) 

2.5. Nauczyciel sprawdza, czy klocki zostały przyporządkowane prawidłowo 

do kategorii i ustawione w dobrych odległościach, następnie stawia swój  

klocek domino z napisem NEWS jako pierwszy w łańcuchu.  

2.6. W kolejnym etapie uczniowie usłyszą wiadomości (przykładowe,  

powiązane z przedstawionym w tym konspekcie łańcuchem dla zawodu fryzjer  

– ZAŁĄCZNIK nr 4;  analogicznie można przygotować wiadomości pod inne 

kwalifikacje.  

Uwaga – fałszywa wiadomość w ZAŁĄCZNIKU 4 to wiadomość „Sanepid 

ostrzega przed panoszącą się w Europie plagą wszy głowowej Pediculus  

humanus humanus będą ekotypem wszy ludzkiej, która roznosi groźne  

choroby, jak np. tyfus plamisty któremu nie sposób przeciwdziałać”).  

 

Przebieg: 



Nauczyciel w nawiązaniu do poprzednich step-ów (lub zajęć) porusza temat  

odpowiedzialności globalnej. Podaje krótkie informacje na temat Agendy na 

rzecz  zrównoważonego rozwoju 2030. Przedstawia 17 celów na rzecz  

zrównoważonego  rozwoju – ZAŁĄCZNIK nr 6. Kolejnym zadaniem uczniów jest 

wypisanie działań w ich  środowisku zawodowym, które mogą przybliżyć do  

realizacji obranych przez ONZ w Agendzie 2030 celów. Zadanie może być  

wykonane indywidualnie lub w grupach Wzór karty pracy z przykładowym  

rozwiązaniem dla zawodu fryzjer – ZAŁĄCZNIK nr 7. Uczniowie prezentują na 

forum swoje pomysły. 

Zadaniem każdego z uczniów jest po usłyszeniu każdego kolejnego news-u 

ocenić jak się on ma w odniesieniu do jego klocka domino. Jeśli wiadomość 

powoduje, że jego miejsce pracy nie będzie funkcjonować jak dotychczas lub 

wręcz jest zagrożone, uczeń musi wyjąć swój klocek z łańcucha. Jeśli  

uczniowie mają problem z podjęciem decyzji, nauczyciel pomaga dokonać  

oceny zagrożenia. Gdy wszyscy uczniowie podejmą adekwatny dla sytuacji 

ruch, nauczyciel popycha swój klocek domino. Wszyscy obserwują czy łańcuch 

zawodowy zostanie strącony do ostatniego klocka. Analogicznie zostają 

„przetestowane“ kolejne 2-3 wiadomości. Na koniec ćwiczenia nauczyciel 

poddaje wspólnej z uczniami refleksji wybrane zagadnienia dotyczące 

zależności globalnych w odniesieniu do życia zawodowego, przykładowe  

– ZAŁĄCZNIK nr 5. 

3.Step 

Autorka konspektu: 
Agnieszka Zabrzewska, Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego „Faveo” 



ZAŁĄCZNIK nr 1 



ZAŁĄCZNIK nr 2 

klienci mojego salonu  

fryzjerskiego umawiają się 

na wizyty przede  

wszystkim telefonicznie 

w moim salonie fryzjerskim 

używam tylko wysokiej  

klasy kosmetyków  

sprowadzanych z Włoch 

pracuję w rejonie  

przygranicznym, klientami 

moje salonu fryzjerskiego 

są przede wszystkim  

osoby z zagranicy 

w moim salonie fryzjerskim 

poza mną pracuje 2 osoby 

z zagranicy, przebywające 

w kraju bez posiadania  

jego obywatelstwa 

mój salon fryzjerski znajdu-

je się w lokalu dzierżawio-

nym na parterze kamienicy 

należącej do miasta 

pracuję w salonie, na  

uruchomienie którego  

zaciągnięto kredyt  

w frankach 

do mojego salonu  

fryzjerskiego trzeba wejść 

po schodach 

w pracy korzystam  

z energii sieci Tauron, nie 

posiadam niezależnych 

źródeł prądotwórczych 

mój salon fryzjerski ma 

fanpage na fb 

właściciel mojego salonu 

fryzjerskiego  

i jednocześnie jego  

pracownik jest  

homoseksualistą 

w moim salonie fryzjerskim 

używam przede wszystkim 

jednorazowych środków 

ochrony (pelerynki  

ochronne, ręczniki,  

rękawice) 

mój salon fryzjerski nie  

stosuje kosmetyków fair 

trade, często do ładnych 

opakowań wlewane są  

tanie zamienniki 

księgowość mojego salonu 

fryzjerskiego  zlecona jest 

zewnętrznej firmie 

w moim salonie fryzjerskim 

nie ma miejsca, gdzie  

można poczekać w kolejce 

na umówiony zabieg 

godziny pracy w weekendy 

stanowią 1/3 zysków  

mojego salonu  

fryzjerskiego 

lokum mojej pracy nie jest 

ubezpieczone od wypad-

ków losowych 

pracownicy mojego salonu 

fryzjerskiego regularnie 

biorą udział w targach 

branżowych i szkoleniach 

mój salon fryzjerski ma  

zabezpieczenie finansowe, 

które pozwoliłoby mu  

przetrwać dwa miesiące 

bez źródeł dochodów 

(…) 

  
    



ZAŁĄCZNIK nr 3 

A uwarunkowania prawne – B zaopatrzenie, zaplecze materiałowe – C lokum, 

zaplecze techniczne – D public relation, marketing – E klienci, trendy 

ZAŁĄCZNIK nr 4 

Wobec patogenu szerzącego się na plantacjach palm, będących źródłem oleju  

palmowego używanego w wielu kosmetykach jak np. szampony, odżywki, kremy rząd 

państwa nakazuje pod karą grzywny natychmiastowe zniszczenie wszystkich  

znajdujących się w obiegu i użytku produktów zawierających tę substancję. 

Sanepid ostrzega przed panoszącą się w Europie plagą wszy głowowej Pediculus  

humanus humanus będą ekotypem wszy ludzkiej, która roznosi groźne choroby, jak np. 

tyfus plamisty któremu nie sposób przeciwdziałać. 

Wobec zaostrzenia poglądów i wytycznych władzy wobec środowiska LGTB zabrania 

się, by osoby jawnie określające się za jego przedstawicieli lub podejrzane o bycie nimi, 

zajmowały stanowiska zawodowe mające bezpośredni kontakt z innymi ludźmi. 

Jako efekt sankcji politycznych zakazane zostaje używanie usług i produktów chińskiej 

sieci Huawei. 

Z powodu zmian klimatycznych przez najbliższe cztery miesiące prąd w godzinach 

6.00-20.00 będzie dostarczany w cyklu dwugodzinnym z godzinną przerwą pomiędzy. 

Urząd miast zdecydował się na program rewitalizacji dolnych pięter zabudowy mu 

przynależnej. Wszystkie instytucje zajmujące lokale objęte działaniem zostaną  

przeniesione do kontenerów tymczasowych na obrzeżach miasta. 

Wobec zagrożenia epidemicznego granice państw europejskich będą zamknięte dla 

ruchu pieszego i transportu towarowego. 

Zgodnie z normami UE i zasadą „zanieczyszczający płaci” należy wyeliminować  

zbędne tworzywa sztuczne. Nie zastosowanie się do wytycznych do końca bieżącego 

roku grozi karą pieniężną. 

(…) 



ZAŁĄCZNIK nr 5 

 Trzeba na bieżąc śledzić zmiany zachodzące na świecie, bo często mają one zasięg 

globalny. 

 Należy uważać na fake newsy (w konspekcie fake news zaznaczono na czerwono: 

istniej szczepionka przeciw tyfusowi plamistemu, poza tym tyfus plamisty  

europejski - przenoszony jest szczególnie wszy odzieżowe - rzadziej głowowe) gdyż 

często są one wykorzystywane jako narzędzie manipulacji. 

 Warto mieć buforowe/ alternatywne rozwiązania na płaszczyźnie pracy i życia  

zawodowego. 

 Przedstawiciele różnych branży są powiązani siecią zależności. 

 Wyłamanie się jednej ze składowych łańcucha działania może skutkować  

utrudnieniami lub nawet nie zrealizowaniem zadania zawodowego. 

 (…) 



ZAŁĄCZNIK nr 6 



ZAŁĄCZNIK nr 7 

Nr i nazwa celu Mój pomysł 

3. Dobre zdrowie i jakość życia 

- będę bardzo restrykcyjnie przestrzegał 

zasad higieny w miejscu pracy mi.in.  

- sprzątał i dezynfekował stanowisko po 

obsłudze każdego klienta 

-nie będę przyjmował klientów z objawami 

chorobowymi 

- (…) 

7. Czysta i dostępna energia 

- zamontuję alternatywne źródło energii 

elektrycznej dla mojego salonu  

fryzjerskiego 

- (…) 

11. Zrównoważone miasta i społeczność 

- zadbam by przed moim salonem  

fryzjerskim był stojak na rowery 

- (…) 

    

    

    

    

Wykorzystane źródła: 
Wprowadzenie do Global Studies. Podręcznik akademicki. Praca zbiorowa: Kamil Minkner, Sabina Baranie-
wicz-Kotasińska, Adam Drosik, Grzegorz Haber, Bartosz Maziarz 
https://www.academia.edu/40821640/Wprowadzenie_do_Global_Studies._Podr%C4%
99cznik_akademicki 
Grafika Załcznik nr 5. http://www.agenda2030.sbp.pl/index.php/biblioteki/ 

https://www.academia.edu/40821640/Wprowadzenie_do_Global_Studies._Podr%C4%99cznik_akademicki
https://www.academia.edu/40821640/Wprowadzenie_do_Global_Studies._Podr%C4%99cznik_akademicki
http://www.agenda2030.sbp.pl/index.php/biblioteki/


1.5. TYTUŁ: Współpraca międzynarodowa i rozwój,  
a narodowe strategie gospodarcze.  

Po zajęciach uczeń wie: 
Po zajęciach uczeń  
potrafi: 

Po zajęciach uczeń  
rozumie: 

- że zadanie zawodowe  
może być wykonane na  
różne sposoby 
 
- że na międzynarodowym 
rynku pracy istnieją  
nierówności mające wpływ 
na warunki wykonywania  
zawodu oraz osiągnięcia  
zawodowe 

- myśleć strategicznie 
 
- wykazać się  
konkurencyjnością 
 
- budować relacje  
w życiu zawodowym 
 
- docenić i szanować 
wkład pracy innych osób 

- że współpraca  
międzynarodowa niesie dużo 
wyzwań, ale zwiększa także 
szanse na rozwój  
 
- że sytuacja gospodarcza,  
ekonomiczna, polityczna kraju 
ma wpływ na warunki wykony-
wania zawodu  

CELE do osiągnięcia 

Planowany 
czas: 
45 min 

Potrzebne  
materiały: 
ołówki, cyrkle,  
kątomierze (podziałka 
w stopniach)  
i kątomierze (podziałka 
w gradach), nożyczki,  
papier A4 – liczbę  
materiałów  
dostosować do liczby 
osób  

Liczba uczniów: 
najkorzystniej 12 
osób, ale można 
dostosować do 
innej liczby osób  

PRZEBIEG 

Step by step Czas 

1.Step Wprowadzenie w grę symulacyjną „Prestiżowa fabryka“. 5 min. 

2.Step Gra symulacyjna „Prestiżowa fabryka”. 25 min. 

3.Step Dyskusja. 15 min. 

Na rozwój gospodarczy 
kraju i na przebieg życia 
zawodowego jego  
pracowników ma wpływ 
szereg czynników. Zajęcia 
opierają się na grze  

symulacyjnej. Pomogą uczniom dostrzec 
zależności, które mogą mieć wpływ na ich 
karierę zawodową. Gra polecana jest dla 
zawodów wymagających ćwiczenia  
umiejętności manualnych  
i matematycznych (stolarz, krawiec,  
geodeta) oraz zawodów ekonomicznych 
(logistyk, ekonomista).  

Uwagi 

 „Międzynarodowe kompetencje w życiu zawodowym i społecznym” 

Konspekt zajęć dla uczniów VET 



1. Step 

Nauczyciel zapowiada, że zajęcia odbędą się w formie gry symulacyjnej.  

Uczniowie dzielą się na grupy wedle zasady gry (ZAŁĄCZNIK nr 1).  

Nauczyciel wyjaśnia zasady gry. 

2.Step 

Uczniowie przystępują do gry „Prestiżowa fabryka “.  

Przebieg: 

3.Step 

Po zakończeniu gry uczniowie dzielą się swoimi wrażeniami. Jeśli grupa nie 

jest otwarta na rozmowę, nauczyciel może zadać pytania. Przykładowe  

znajdują się w ZAŁĄCZNIKU nr 2. Nauczyciel w odniesieniu do wrażeń uczniów 

stymuluje pogadankę na temat międzynarodowego rynku pracy. Przykładowe 

aspekty, na które warto zwrócić uwagę znajdują się ZAŁĄCZNIKU nr 3. Na 

zakończenie zajęć nauczyciel przytacza cytaty dotyczące współpracy: 

 

„Indywidualne wyniki nie mają takiego znaczenia. Wygrywa się i przegrywa  

jako drużyna” piłkarz Z.Zidane 

 

„Innowacyjność to dziwny wyścig, w którym najlepiej radzą sobie zespoły  

mieszane: zające przez większość trasy jadące na żółwiach” z artykułu 

Marcina Napiórkowskiego pod tytułem „Spróbuj i przetrwaj”, Tygodnik 

Powszechny, 11/05/2020 

 

Nauczyciel pozostawia cytaty refleksji uczniów jako zadanie domowe. 

Autorka konspektu: 
Agnieszka Zabrzewska, Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego „Faveo” 



ZAŁĄCZNIK nr 1 

REGUŁY GRY „Prestiżowa fabryka” 

1.Przygotowanie:  

Gra „Prestiżowa fabryka” jest symulacją produkcji w 3 fabrykach, znajdujących 

się w odmiennych zakątkach świata. Uczniowie zostają podzieleni na 3 grupy – 

pracowników trzech fabryk: 

Grupa A: 3 osoby – pracownicy fabryki w bogatym, dobrze rozwiniętym kraju; 

otrzymują do dyspozycji dla każdego z pracowników: ołówek, cyrkiel, kątomierz 

(z podziałką w stopniach), nożyczki oraz 4 arkusze A4 papieru. Uwaga!  

Na początku gry jedna osoba ma już uprawnienia na ołówek + cyrkiel, druga ma 

uprawnienia na ołówek i kątomierz, trzecia na ołówek i nożyczki. Zgodnie  

z prawem tego kraju, na obsługę każdego przyboru trzeba mieć uprawnienia. 

Ich zdobycie kosztuje 10 punktów, tzn. grupa musi zapłacić (oddać)  

10 punktów, jeśli chce, by któraś z osób mogła obsługiwać, kolejny, inny niż 

przypisany mu przyrząd.  

Grupa B : 3 osoby – pracownicy fabryki, w średnio rozwiniętym gospodarczo 

socjalistycznym kraju; otrzymują do dyspozycji 3 ołówki, cyrkiel, linijkę oraz 6 

arkuszy A4 papieru 

Grupa C : 6 osób – pracownicy fabryki w kraju rozwijającym się; otrzymują do 

dyspozycji 3 ołówki, 2 kątomierze (z podziałką w gradach) oraz 10 arkuszy A4 

papieru 

Nauczyciel jest przedstawicielem Banku Światowego. Ogłasza, że jest  

zainteresowany skupem logo Mercedes-Benz wedle poniższego schematu  

i wytycznych: 

 

Ryc.1. 

r = 42 mm (1/2 dł. wewnętrznej kątomierza, którym  

dysponujemy) 

logo może zostać uproszczone do schematu  

obrazującego układ linii 



ZAŁĄCZNIK nr 2 

Za każde logo Bank Światowy płaci 10 punktów. Uczniowie z fabryki, która osiągnie pod 

koniec gry największy dochód otrzymują ocenę 5 z przedmiotu. Bank Światowy jest  

instytucją działającą z poszanowaniem prawa, będzie zwracał uwagę na sprawiedliwy 

przebieg produkcji. (Nauczyciel powinien być otwarty na pomysły uczniów np. próbę 

współpracy jednej grupy z inną, ale jednocześnie powinien eliminować zachowania typu 

„kradzież/ podbieranie” materiałów. 

 

2. Przebieg gry: 

Uczniowie przystępują do gry. Pracują przy odrębnych stanowiskach, każdy kraj  

to osobny stolik. Gra kończy się po 25 min lub w momencie, gdy któryś z czynników  

(np. brak papieru na wszystkich stanowiskach) zablokuje jej dalszy przebieg. 

3. Podsumowanie: 

Bank Światowy zamyka skup logo i sumuje uzyskane przez grupy punkty.  

Ogłasza zwycięzcę. 

 Czy czuliście, że gra toczyła się w sprawiedliwych warunkach? Czy szanse dla 

wszystkich były równe? 

 Jak wyglądał podział zadań w Waszej fabryce? 

 Czy wyprodukowanie logo łączyło się z takim samym trudem? 

 Co demotywowało/motywowało do pracy? 

 Czy zaistniały czynniki, które nie pozwoliły pracować? Jeśli tak jakie? 

 Czy/dlaczego zdecydowaliście/ nie zdecydowaliście się na współpracę z inną grupą 

– fabryką? 

 Czy zgodziłbyś się pracować dla innej fabryki? Jeśli tak na jakich warunkach? 

 Czy można było rozegrać produkcję tak, by wszyscy dostali ocenę 5 na koniec  

zajęć? 



ZAŁĄCZNIK nr 3 

Zasoby naturalne (w grze kartki papieru) 

Poziomu rozwoju technicznego (w grze liczba i rodzaj przyborów) 

Zasoby ludzkie, wykształcenie (w grze liczba osób w fabryce, znajomość  

geometrii,  umiejętność przeliczenia gradów na stopnie, zdolności manualne) 

Motywacja 

Kultura, historia (w grze być może któryś z uczestników nie zechciał  

produkować logo dużego koncernu, rozwijającego się w  kapitalistycznym  

systemie) 

Wytyczne prawne, normatywy (np. w Niemczech typowe jest kształcenie  

w wąskich specjalizacjach, można by przyjąć, że grupa A pracowała w tym  

kraju i dlatego gracze nie mogli od razu korzystać z całego zasobu przyborów; 

w Polsce często do czynienia mamy z tzw. „złotą rączką” – czyli osobą do 

wszystkiego, potrafiącą wykonać wiele czynności zawodowych, choć nie  

zawsze mająca ku temu pełne wykształcenie i uprawnienia; niektóre kraj  

są w stanie przyjąć produkty zaniżając wymagania jakościowe – produkt z gry 

akceptowany w tych krajach mógłby być np. kołem wydartym ręcznie z kartki, 

a nie wyciętym nożyczkami; w Danii, jako w jednym z nielicznych krajów jest 

możliwość podejścia do egzaminu zawodowego, w którym ocenia się efekt 

osiągnięty przez grupę fachowców …) 

Wykorzystane źródła: 
artykuł Marcina Napiórkowskiego pod tytułem „Spróbuj i przetrwaj”, Tygodnik Powszechny, 
11/05/2020 



2.1. TYTUŁ: Wpływ uprzedzeń kulturowych na współ-
pracę w zespołach międzynarodowych.  

Po zajęciach uczeń wie: 
Po zajęciach uczeń  
potrafi: 

Po zajęciach uczeń  
rozumie: 

- że w  innych kulturach  
ludzie zachowują się inaczej  
- ma większe rozeznanie w 
specyficznych czynnościach 
zawodowych  

- współpracować  
z ludźmi, którzy uznają 
inne reguły społeczne  
- wykonać zadanie  
zawodowe nawet  
w zmienionych  
warunkach 

- jak rozpoznać i jak reagować 
na swoje własne zachowanie  
w kontekście społecznym  
 
- jak być bardziej wrażliwy  
na osoby o innym  pochodzeniu 
kulturowym w swoim środowi-
sku pracy  

CELE do osiągnięcia 

Planowany 
czas: 
45 min 

Potrzebne  
materiały: 
arkusze z 
„zachowaniem  
spojrzenia” dla kroku 1, 
w zależności od  
zadania w kroku 2, 
patrz uwagi wstępne  

Liczba uczniów: 
Max. 20 

PRZEBIEG 

Step by step Czas 

1. Step: Ćwiczenie wstępne: „Spójrz mi w oczy” 10 min. 

2. Step: Podział na aktorów i reporterów 25 min. 

3. Step: Ocena, podsumowanie i transfer 10 min. 

Do Step 2 nauczyciel musi  
przygotować zadanie.  
W ćwiczeniu uczniowie mają  
wykonać coś, co już jest im  
znane, ale będzie stanowić  
wyzwanie ze względu na krótki 

czas zadania. Może to być np. zbudowanie 
fragmentu ściany z jakichś elementów 
(murarz), nałożenie makijażu na modela 
(kosmetyczka), wykonanie figury lalki 
(wychowawcy dzieci) itp. Ponadto należy  
odpowiednio dostosować opisy kultur  
z ZAŁĄCZNIKA  nr 1. Jeśli jest  więcej czasu,  
można również wykonać ćwiczenie  
Derdianer” (patrz źródła) Dzięki niemu, choć 
nie jest to ćwiczenie typowo zawodowe,  
proces integracji międzykulturowej jest  
intensywniej doznawany.  

Uwagi 

 „Międzynarodowe kompetencje w życiu zawodowym i społecznym” 

Konspekt zajęć dla uczniów VET 



1. Step: Ćwiczenie wstępne: „Spójrz mi w oczy”  

Nauczyciel prosi uczniów, aby dobrali się w dwuosobowe grupy i usiedli  

naprzeciwko siebie. Jedna osoba powinna usiąść plecami do nauczyciela,  

a druga osoba powinna widzieć wyraźnie nauczyciela. Następnie każda  

dwuosobowa grupa powinna porozmawiać na wybrany przez siebie temat.  

W razie potrzeby nauczyciel może zasugerować tematy. Kiedy wszyscy  

rozmawiają ze swoim partnerem, nauczyciel pokazuje na kartach  

moderacyjnych tym, którzy go widzą, zachowania, które mówią o nietypowych 

gestach (np. odwrócenie wzroku, gapienie się, wielokrotne zamykanie oczu na 

chwilę, ...). Widzący nauczyciela wykonują pokazywane czynności, ale rozmowa 

jest kontynuowana. Ćwiczenie kończy się po około 10 minutach i jest krótko 

omówione: Która sytuacja podczas rozmowy była łatwa/ trudna do zniesienia? 

Dlaczego? Które zachowania są postrzegane jako „normalne”? Jak odbierane 

jest nietypowe zachowanie w czasie rozmowy? 

2.Step: Podział na aktorów i reporterów  

W następnym ćwiczeniu spotykają się dwie dwuosobowe grupy, które  

otrzymują zadanie do wspólnego wykonania (patrz uwagi wstępne). Połowa 

uczniów wychodzi i otrzymuje do zadania instrukcje ról „Kultura Beta”.  

Druga połowa, która pozostała w sali, otrzymuje instrukcję dotyczącą ról 

„Kultura Omega”. Uczniowie zapoznają się z otrzymanym materiałem, jest na to  

5-10 minut. Po czym wszyscy spotykają się ponownie w czteroosobowych  

grupach, otrzymują odpowiednie materiały i mają 15 minut na wykonanie  

zadania. 

Przebieg: 

3.Step: Ocena, podsumowanie i transfer  

Po 15 minutach zadanie kończy się, niezależnie od tego, na jakim etapie są 

grupy. Wszyscy uczniowie spotykają się teraz ponownie w kręgu i „wychodzą 

ze swojej kultury”. Następuje ocena: co się stało? Jak zachowywali się  

przedstawiciele dwóch grup? Jak interpretowane było zachowanie?  

Czy powodowało to problemy w zespole roboczym? W kolejnym kroku  

nauczyciel pyta również o konkretny kontekst pracy zawodowej: czy uczniowie 

za granicą dostosowaliby się do lokalnych standardów życia zawodowego, czy 

nie? Gdzie określiliby swoje granice? Dlaczego ludzie się dostosowują lub nie? 

Autorka konspektu: 
Antonia Pilz, EJBM  



ZAŁĄCZNIK nr 1 

Kultura „Omega”  

Sytuacja: Należycie do kultury „Omega”. Jesteście  ekspertami w danym  

zadaniu. Zawsze chcecie dać z siebie wszystko, zwłaszcza, że zadanie należy 

wykonać w określonym czasie. Niemniej jednak zależy wam na wspólnym  

wykonywaniu zadania, tak, by wszyscy członkowie zespołu nauczyli się  

wszystkich kroków działania. 

 

Proces: Macie 5–10 minut na przeczytanie instrukcji i zaplanowanie swojego 

działania. Potem zaczyna się zadanie, na które macie 15 minut. Następnie  

każdy z was powinien krótko pomyśleć o tym, jak sobie radził i jak doświadczył 

nieznajomych i innych uczestników, pod względem wyników, struktury  

społecznej i motywacji. 

 

Kultura „Beta”  

Sytuacja: Należycie do kultury „Beta”. Wkrótce otrzymacie wsparcie w realizacji 

zadania od osób z kultury „Omega”. Są ekspertami w wykonywaniu zadania, 

podczas gdy wy jesteście początkujący. Zostaną wam powierzone niezbędne 

do wykonania zadania narzędzia. W waszej kulturze nie zwraca się uwagi na 

czas - coś trwa, dopóki trwa. Ważniejsze jest dokładne wdrożenie. Twoje  

zwyczaje i tradycje są dla was  bardzo ważne i chcielibyście, aby ludzie z innych 

kultur je respektowali.  

Zachowanie społeczne:  

 Kontakt cielesny: Lubicie kontakt dotykowy. Kiedy rozmawiacie, zawsze 

się dotykacie. Nawet jeśli przechodzicie obok siebie, dotykajcie się na 

chwilę.  

Lekkie klepnięcie w ramię zwykle kończy kontakt. Brak dotyku oznacza: 

nie lubię cię.  

 Język: nie znacie słowa „nie”. Nawet jeśli myślicie „nie”, zawsze mówicie 

„tak”.  

Kiedy mówicie „tak” i zdecydowanie kręcicie głową, macie na myśli „nie”.  

 Zachowanie w pracy: Osoby kultury „Beta” dotykają się również  

w sytuacjach komunikacyjnych podczas pracy. Jednak starają się nie  

przeszkadzać sobie w zadaniach. Każdy wie, jak prawidłowo obchodzić 

się z materiałami.  

 

 



Wykorzystane źródła: 
Rott, Gerhart / Siemer, Viola (Hrsg.) (2004): Trainingsmanual: Interkulturelle Kompetenz. In: Trainingsma-
nuale der zentralen Studienberatungsstelle Bergische Universität Wuppertal. Band 1. URL: https://d-
nb.info/976539179/34 [letzter Abruf: 28.11.2020], S. 123. 

Deutsche Sportjugend (dsj) im DOSB e.V. (Hrsg.) (2014): Bei den Derdianen. In: Interkulturelles Training. 
Materialien und Übungen für den Einsatz in der Jugendarbeit im Sport. 3. Auflage. URL: https://
www.hochsauerlandsport.de/fileadmin/co_system/hochsauerlandkreis/media/PDF/Unsere_Themen/
interkulturelles_training.pdf [letzter Abruf: 28.11.2020], S. 27ff. 

Step 2 adaptiert nach dieser Übung  

 
lub żeńskie  

 
Konkretne narzędzia są tabu dla płci przeciwnej, tj. kobieta nigdy nie dotknie narzędzia 
męskiego i odwrotnie.   

1) 
2) 
3) 

(tutaj nauczyciel wpisuje 2-3 
narzędzia, których należy użyć do 
wykonania zadania) 

1) 
2) 
3) 

(tutaj nauczyciel wpisuje 2-3 
narzędzia, których należy użyć do 
wykonania zadania) 

Podział narzędzi jest na  narzędzia męskie 



2.2. TYTUŁ: Pojęcie i znaczenie czasu  
w relacjach międzynarodowych  

Po zajęciach uczeń wie: 
Po zajęciach uczeń  
potrafi: 

Po zajęciach uczeń  
rozumie: 

- że w różnych kulturach  
istnieje różne podejście do 
czasu i chcąc efektywnie 
działać międzynarodowo 
należy poznać te zasady  

- wyjaśnić, czym  
charakteryzują się  
kultury monochroniczne  
i polichroniczne  
i jak te różnice mogą 
wpływać na relacje biz-
nesowe  

- że znaczenie pojęć  
takich jak „być na czas”, „nie 
spóźniać się” może być  
odmienne od rozumienia tych 
pojęć w innych kulturach  

CELE do osiągnięcia 

Planowany 
czas: 
45 min 

Potrzebne  
materiały: 
materiał  
z Załącznika 1    

Liczba uczniów: 
dowolna  

PRZEBIEG 

Step by step Czas 

Step 1. Ćwiczenie „Minuta” 10 min. 

Step 2. Prelekcja „Kultury monochroniczne i polichroniczne a pojęcie  
czasu” 

20 min. 

Step 3. Sentencje o czasie w różnych kulturach 15 min. 

Chcąc efektywnie działać  
w odmiennej kulturze należy  
wiedzieć, jak jej przedstawiciele 
obchodzą się z pojęciem czasu. 
W jednych kulturach spóźnienie 
się kilka minut jest źle  

postrzegane i buduje negatywny wizerunek 
osoby niepunktualnej, w innych istnieje duża  
tolerancja pojęcia „być na czas”. Zajęcia mają 
za zadanie zapoznać uczniów z zagadnieniem 
i uwrażliwić na to, że różne podjescie do czasu 
może odbijać się w relacjach biznesowych  
z partnerami lub klientami z innych krajów.  

Uwagi 

 „Międzynarodowe kompetencje w życiu zawodowym i społecznym” 

Konspekt zajęć dla uczniów VET 



1. Step: Ćwiczenie „Minuta”  

2.Step: Prelekcja „Kultury monochroniczne i polichroniczne a pojęcie 
      czasu”  

Uczniowie stają przy krzesłach w ten sposób, by każdy mógł swobodnie  

i bezgłośnie usiąść. Uczniowie mogą stać przy krzesłach w ławkach, jeżeli jest 

wystarczająco miejsca, lub można ustawić krzesła w okręgu (takie ustawienie 

jest ciekawsze dla przebiegu ćwiczenia). Nauczyciel prosi uczniów, by na jego 

sygnał zamknęli oczy i usiedli na krześle, gdy w ich odczuciu minie minuta. 

Ważne, by siadali tak cicho, by inni tego nie słyszeli. Gdy usiądą, mogą otworzyć 

oczy. Nauczyciel mierzy czas i obserwuje, którzy uczniowie usiedli przed 

upłynięciem minuty, którzy po minucie, a którzy dokładnie po 60 sekundach. 

Mierzy też różnicę między zakończeniem ćwiczenia przez pierwszych i 

ostatnich uczniów. Może to być nawet 30 sekund. Ćwiczenie trwa do momentu, 

aż ostatni uczeń usiądzie na krześle. Wówczas nauczyciel rozmawia z 

uczniami: Jak „odliczali” w myślach czas? Dlaczego minuta może być tak różna 

w odczuciu różnych osób?  

 

Ćwiczenie pokazuje, że ludzie mają różne poczucie upływającego czasu, nawet  

w stosunkowo jednorodnej grupie. Tym bardziej łatwo sobie wyobrazić,  

że istnieją różnice w tym zakresie w różnych kulturach.  

To w jaki sposób ludzie postrzegają czas jest w zdeterminowane kulturowo.  

Nauczyciel omawia różnice w podejściu do czasu w kulturach  

monochronicznych i polichronicznych i wyjaśnia, jak to odbija się w relacjach 

międzyludzkich i w biznesie. 

 

W kulturach polichronicznych częste jest wykonywanie kilku czynności  

równocześnie, ważniejsi są ludzie i dobre stosunki między nimi, niż  

punktualność i harmonogramy. Zdarza się, że ktoś spóźni się na spotkanie, bo 

po drodze spotkał znajomego i ważne było, by z nim porozmawiać. Najbardziej 

ceni się relacje rodzinne i przyjacielskie. Czas jest bardziej płynny i nie jest  

precyzyjnie odmierzany. Spóźnianie się jest czymś powszechnie  

akceptowanym. Dokończenie jednego zadania przed rozpoczęciem kolejnego 

nie jest tak istotne. Ludzie często wykonują kilka czynności równocześnie i nie 

mają poczucia chaosu. Uczestnicy spotkania ad hoc decydują, kiedy  

wydarzenie zaczyna się lub kończy i jaki ma przebieg. Dopuszczalna jest  

spontaniczna zmiana ustaleń,  terminów, planów.  

Przebieg: 



Czas na rozmowę jest wtedy, gdy obie strony spotkają się w jednym miejscu 

(niekoniecznie o ustalonej wcześniej godzinie). Wyznacznikiem czasu są często 

cykliczne procesy zachodzące w przyrodzie – wschody i zachody słońca, 

zmieniające się pory roku. Precyzyjność co do minuty nie ma w takim ujęciu 

znaczenia.  

Do kultur polichronicznej zalicza się wiele kultur Ameryki Łacińskiej, Afryki, Azji  

i Arabii, zwłaszcza kraje: Meksyk, Indie,  Filipiny, Egipt i Arabię Saudyjską.  

W Europie bliskość do kultur polichronicznych wykazują Włosi, Hiszpanie i Grecy. 

Uwaga! W kulturze Chin także ważniejsze są relacje niż tempo negocjacji, ale 

spóźnienie się może doprowadzić do ich zerwania.  

 

W kontaktach biznesowych z ludźmi z kultur polichronicznych należy mieć na 

uwadze: 

 spóźnienie się na spotkanie nie jest czymś nadzwyczajnym, nie należy  

oczekiwać punktualności 

 spotkania są często przerywane, np. odbieraniem telefonu, wychodzeniem 

w celu omówienia innych spraw, towarzyskimi rozmowami 

 spotkania często przeciągają się, trudno jest ustalić i egzekwować godzinę 

zakończenia rozmów 

 nie należy zakładać, że na pierwszym spotkaniu transakcje zostaną  

zamknięte 

 harmonogramy i terminy traktuje się dość elastycznie 

 gdy dostaniemy zaproszenie na spotkanie towarzyskie, w dobrym stylu jest 

przyjście pół godziny, a nawet godzinę po ustalonej godzinie, bo  

przychodząc punktualnie możemy zastać gospodarzy jeszcze w trakcie 

przygotowań do przyjęcia gości. 

 

W kulturach monochronicznych czas uważa się za cenne dobro, które należy jak 

najefektywniej wykorzystywać. Nie ma miejsca na „nic nierobienie”, dzień jest  

dokładnie zaplanowany. Zadania wykonuje się w kolejności, jedno po drugim,  

zachowując ciągłość działania. Przywiązuje się duże znaczenie do dokładnego 

odmierzania czasu, ważna jest punktualność. Spóźnianie się jest źle widziane, bo 

jest marnowaniem czasu drugiej strony i brakiem szacunku, a nawet wyrazem jej 

lekceważenia. W tych kulturach ludzie trzymają się ustalonych wcześniej planów. 

Niechętnie przekłada się spotkania i generalnie obowiązuje zasada „czas to  

pieniądz”.  

Do kultur polichronicznych należą kultury Japonii, Korei Południowej, Niemiec, 

Austrii, krajów skandynawskich, USA. 



Nauczyciel wyświetla na ekranie przysłowia i sentencje, a poniżej nazwy krajów 

i prosi o połączenie ich – które przysłowie/sentencja może pochodzi z którego 

kraju? Mogą to tez być karteczki z przysłowiami i nawami krajów do połączenia 

w podgrupach (Załącznik 1). 

3.Step: Sentencje o czasie w różnych kulturach  

W kontaktach biznesowych z ludźmi z kultur monochronicznych należy mieć na 

uwadze: 

 bardzo ważne jest przestrzeganie ustalonych harmonogramów 

 terminy uważa się za sztywne, niemile widziane jest ich przekładanie 

 podczas spotkań należy trzymać się ustalonego planu, nie odbierać innych 

telefonów, wychodzić w celu załatwienia innych spraw 

 konieczność zmian w ustaleniach dobrze jest sygnalizować jak  

najwcześniej, by druga strona mogła dostosować do nich swoje inne plany 

 partnerzy będą dążyć do jak najszybszego domknięcia transakcji  

i przejścia do działań 

 

Wiedza o różnym podejściu kultur do czasu wpływa na to, jak postrzegamy  

drugą stronę i jak ją traktujemy. Brak świadomości na ten temat  może  

spowodować, że przedstawiciele kultur polichronicznych będą postrzegani jako  

niesłowni, niezorganizowani, niedotrzymujący terminów, a w konsekwencji jako  

niewiarygodni partnerzy biznesowi. Natomiast przedstawiciele kultur  

monochronicznych mogą być postrzegani jako mało elastyczni, sztywni,  

dla których terminy są ważniejsze niż ludzie i wzajemne relacje.  

Również za osoby, które nie potrafią wykorzystać nadarzających się  

spontanicznie biznesowych okazji. 

Autorka konspektu: 
Magdalena Mazik-Gorzelańczyk, Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego 
„Faveo” 



ZAŁĄCZNIK nr 1 

Kraj/region Przysłowie  

4. Wielka Brytania 
A. Dla bezczynnych 

szatan zawsze znajdzie zajęcie  

4. Wielka Brytania 
B. Bezczynność jest matką wszelkiego 

zła  

5. Niemcy 
C. Spóźni się na spotkanie 10 minut, 

to z dostawą 10 tygodni 

6. Niemcy (J.W.Goethe) 
D. Co skraca mi czas? Działanie! Co  

wydłuża go niemiłosiernie?  
Bezczynność!  

7. Indie (Mahatma Gnadhi) 
E. W życiu jest coś więcej do zrobienia, 

niż tylko zwiększać jego tempo 

3. Chiny 
F. Spokojna odpowiedź przepędza 

gniew.  

9. Stany Zjednoczone  (B.Franklin) 

G. Ile to czasu poświęcamy spaniu nad 
potrzebę? Zapominamy o tym, ze lis 

śpiący nie złapie kuny, i że dość  
będziemy mieli czasu do spania, kiedy 

nas w grobie położą.  

8. Stany Zjednoczone 
H. Spieszymy się, speszymy, 
a wciąż stoimy w miejscu.  

10. Finlandia 
  

I Lepiej dzień pomyśleć, niż cały tydzień 
pracować bezcelowo.  

11. Hiszpania J. Jutro to najbardziej zajęty dzień roku. 

12. Francja (Napoleon I) K. Czas jest wszystkim 

1. Przysłowie afrykańskie 
L. Kto chodzi zbyt szybko, nie spotka 

antylopy. 

2. Przysłowie arabskie M. Dzisiaj wino – jutro praca. 

Wykorzystane źródła: 
M.Ridder, „Ausbildung in Mediation”, 2016. 
https://migranciwielkopolska.caritas.pl/03-08-2020-roznice-kulturowe-zwiazane-z-podejsciem-do-czasu-i-
przestrzeni 

https://migranciwielkopolska.caritas.pl/03-08-2020-roznice-kulturowe-zwiazane-z-podejsciem-do-czasu-i-przestrzeni
https://migranciwielkopolska.caritas.pl/03-08-2020-roznice-kulturowe-zwiazane-z-podejsciem-do-czasu-i-przestrzeni


2.3. TYTUŁ: Międzykulturowy biznesowy savoir-vivre  

Po zajęciach uczeń wie: 
Po zajęciach uczeń  
potrafi: 

Po zajęciach uczeń  
rozumie: 

- że możliwe jest 
kulturowe przygotowanie 
się na nawiązanie 
współpracy  
z partnerami biznesowymi  
z zagranicy 
 
- że w różnych krajach  
panują różne obyczaje 
podczas spotkań 
biznesowych 

- wskazać cechy  
charakterystyczne dla 
negocjacji biznesowych  
w różnych krajach 
 
- określić, na co należy 
zwrócić uwagę 
przygotowując się do 
spotkania z partnerami z 
innego kraju  

- że uwzględnienie etykiety  
biznesowej partnera z innego 
kraju może pomóc w relacjach  
z nim 
 
- że w jego kraju także panują 
pewne obyczaje rozmów  
biznesowych nieznane  
partnerom z innych krajów  

CELE do osiągnięcia 

Planowany 
czas: 
45 min,  
wariant B:  
 2 x 45 min  

Potrzebne  
materiały: 
materiały z załącznika 
nr 1,  
wariant B – dodatkowo 
papier typu flip-chart  

Liczba uczniów: 
dowolna  

PRZEBIEG 

Step by step Czas 

Step 1. Wprowadzenie do tematu 5 min. 

Step 2. Ćwiczenie „Co kraj to biznesowy obyczaj” 30 min 

Wariant B Step 3. Ćwiczenie „Savoir-vivre w moim kraju” (alternatywnie) 30 min 

Step 4. Podsumowanie zajęć 10 min. 

W dobie globalizacji rynku 
niemal w każdym zawodzie 
nawiązywane są relacje  
z kontrahentami  
zagranicznymi.  
Zajęcia mają za zadanie 

przygotować do kontaktów z partnerami  
z innych krajów i pokazać, że pewne  
zasady savoir-vivre biznesowego są  
typowe dla danych kultur, a ich wzajemne  
poznanie ułatwia współpracę  

Uwagi 

 „Międzynarodowe kompetencje w życiu zawodowym i społecznym” 

Konspekt zajęć dla uczniów VET 



1. Step: Wprowadzenie do tematu  

2.Step: Ćwiczenie „Co kraj to biznesowy obyczaj”  

Nauczyciel wprowadza uczniów do tematu. Wyjaśnia, że kiedy podejmujemy  

współpracę z firmą z innego kraju, warto poznać zasady kulturowe w niej  

panujące. Wykorzystanie tej wiedzy pokaże nasz profesjonalizm, oszczędzi  

zaskoczenia w niektórych sytuacjach, da większą pewność siebie, stworzy  

lepszą atmosferę współpracy, a w efekcie może przełożyć się na większe  

korzyści biznesowe dla obu stron. Nawet pozostając w kręgu kulturowym  

Europy dostrzegalne są różnice: w budowaniu relacji z kontrahentami,  

w przywiązywaniu wagi do hierarchii, w obchodzeniu się z czasem, w sposobie 

podejmowania decyzji i organizowaniu pracy, a także w podejściu do wyglądu 

osobistego. Przed wyjazdem do innego kraju w celach biznesowych lub przed 

przyjęciem delegacji zagranicznej warto porozmawiać z kimś, kto zna ten kraj  

i kulturę i przygotuje nas na spotkanie.  

 

2. Nauczyciel zachęca uczniów, by podzielili się swoimi doświadczeniami:  

czy uczestniczyli już w sytuacjach spotkania się różnych kultur w życiu  

zawodowym, na przykład podczas praktyki, w rodzinnej firmie? co  

zaobserwowali? jakie mają refleksje na ten temat? 

Nauczyciel dzieli uczniów na grupy 3-4 osobowe. Każda grupa otrzymuje  

karteczki z nazwami narodowości i cechami zachowań biznesowych typowych 

dla tych kultur. Nauczyciel przygotowuje je rozcinając tabelę zawartą  

w ZAŁĄCZNIKU 1.  Zadaniem zespołów jest przyporządkowanie do  

narodowości cech typowych dla tej kultury. Uczniowie nie pracują „na czas”, 

ważniejsza jest dyskusja podczas ćwiczenia i wymienianie się  

doświadczeniami. Na koniec nauczyciel pokazuje planszę i uczniowie  

porównują z nią swoje wyniki. Może się zdarzyć, że zespół nie zgadza się  

z opisem w tabeli i wywiązuje się dyskusja. Wówczas nauczyciel pozostawia  

tę kwestię otwartą, co omawia w podsumowaniu (Step 4). 

 

Wariant B – wersja rozszerzona na dwie lekcje  

 

W tej wersji podczas pierwszej lekcji uczniowie realizując Step 2 nie dostają do 

przyporządkowania cech swojego kraju. Cechy savoir-vivre biznesowego wła-

snego kraju określają na drugiej lekcji najpierw sami -  realizowany jest Step 3. 

Przebieg: 



4. Step: Podsumowanie zajęć  

W podsumowaniu ważne jest, by podkreślić, że zaprezentowane w ćwiczeniu 

cechy czy zachowania nie muszą potwierdzać się u każdego przedstawiciela 

danego kraju. Są to pewne schematy, które jest duże prawdopodobieństwo,  

że wystąpią, dlatego ich znajomość może pomóc przygotować się do relacji  

biznesowych. Jednak nie należy traktować ich bezwzględnie i trzeba pozostać 

elastycznym. Może się okazać, że nasi partnerzy nie są typowymi  

przedstawicielami danej kultury, każdy ma też swoją osobowość i charakter. 

Wówczas reagujemy „tu i teraz” i dopasowujemy się do sytuacji.  

Dostosowywania się do zasad partnerów biznesowych nie należy też rozumieć 

jako sztucznego zmuszania się do czegoś czy postępowania wbrew swoim  

zasadom. Czasami wystarczy drobny gest, który pokazuje, że szanujemy drugą 

stronę i jesteśmy przygotowani do nowych relacji.  

3.Step: Ćwiczenie „Biznesowy savoir-vivre w moim kraju”  

Uczniowie w zespołach dostają duże kartki papieru typu flip-chart i wypisują 

lub rysują na nich cechy własnej kultury, które uznają za ważne dla  

obcokrajowców, którzy chcieliby podjąć tu relacje biznesowe. Na koniec  

zespoły porównują swoje wyniki i informacje z tabeli. Może się zdarzyć,  

że zespoły wskazały inne zasady lub nie zgadzają się z informacjami  

z tabeli i wywiązuje się dyskusja. Wówczas nauczyciel pozostawia tę  

kwestię otwartą, co omawia w podsumowaniu (Step 4). 

Autorka konspektu: 
Magdalena Mazik-Gorzelańczyk, Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego 
„Faveo” 



ZAŁĄCZNIK nr 1 

NARODOWOŚĆ OBYCZAJE BIZNESOWE  

  
  
  

FRANCUZI 

cenią sobie partnerów biznesowych dobrze 
przygotowanych do rozmów; podstawą spotkania jest 
merytoryczność i zwięzłość w opisywaniu własnych 

produktów czy sposobu działania firmy 
  

dużą wagę przywiązują do swojego ojczystego języka, 
niechętnie uczą się języków obcych, cenią sobie próby 

mówienia w ich języku 
  

dużą rolę odgrywają wspólne posiłki, podczas których 
budowane są relacje osobiste, normalne jest, że o biznesie 

rozmawia się podczas wspólnego lunchu 
  

wiek idzie w parze z zajmowaną pozycją, strategiczne 
stanowiska zajmują osoby z dużym doświadczeniem, 
długim stażem pracy, a tym samym dojrzałe wiekiem 

niechętnie odnoszą się do przynoszonych prezentów, 
nawet firmowy gadżet może być źle odebrany 

do punktualności podchodzą elastycznie, ustalając termin 
spotkania najlepiej zarezerwować margines czasowy, 

rozmowy mogą się przedłużyć 
  

rozdzielają życie prywatne od zawodowego i do rzadkości 
należą prywatne spotkania z przełożonymi czy 

podwładnymi 
  

podczas powitania praktykowany jest lekki i szybki uścisk 
dłoni, inicjatywa uścisku dłoni powinna wyjść od osoby 

wyższej rangą 
  

w kontaktach biznesowych istotna jest dbałość o ubiór, 
elegancki ubiór o prostym, klasycznym kroju to najlepszy 

pomysł na spotkanie z kontrahentami 
  



NIEMCY 

charakteryzują się szczególnym upodobaniem do porządku; 
ważne jest, by spotkanie miało ustaloną strukturę i by się jej 

trzymać 

za dobrych partnerów biznesowych uważają ludzi  
zorganizowanych, obowiązkowych i uczciwych 

do uczestników spotkania zwracają się po nazwisku, a nie 
imieniu, niezależnie od wcześniejszej zażyłości 

w pracy są poważni i raczej pozbawieni luzu, kontakty  
służbowe mogą mieć bardzo oficjalną formę  

jako negocjatorzy są zawsze dobrze przygotowani i tego  
samego oczekują od swoich partnerów biznesowych 

cenią sobie punktualność, spóźnianie się odbierane jest jako 
niesolidność; nieterminowe wywiązywanie się z zawartych 

umów uważane jest jako duży brak profesjonalizmu  

w podejmowaniu decyzji biznesowych cenią sobie różnego 
rodzaju statystyki i analizy 

uścisk dłoni stosowany jest zarówno na powitanie jak  
i pożegnanie, jest dość mocny i energiczny 

większość firm jest zorganizowana w sposób mniej  
hierarchiczny, samodzielna praca poszczególnych  

pracowników jest pożądana, na spotkania zapraszani są też 
podwładni odpowiedzialni za omawiany obszar w firmie 

każdą pracę poprzedzają dokładnym planowaniem 
ubiór na spotkaniach jest  konserwatywny i formalny, bez  
elementów casualu u mężczyzn i mocnego makijażu czy 

efektownych strojów u kobiet 



ANGLICY 
  

są powściągliwi w słowach i gestach, niechętnie okazują 
emocje 

ich styl komunikacji nakazuje bycie uprzejmym  
i przyjacielskim, czasami nawet wbrew temu co myślą  

i czują 

to naród szczególnie ceniący sobie tradycję, podejście fair 
play, skromność i uprzejmość 

mają poszanowanie dla prawa i wszelkich procedur 

bardzo szybko zaczynają mówić do siebie po imieniu 

zebrania są ważnym i czasochłonnym elementem pracy, 
realizowane są zgodnie z agendą, a ich celem jest  

wypracowanie planu i podjęcie decyzji 
podczas prezentacji skupiają się na konkretnych  

informacjach i celach, liczy się bardziej treść niż sposób 
prezentacji 

lubią łączyć życie towarzyskie z biznesowym,  
a zaproszenia do pubu po pracy raczej się nie odrzuca 

WŁOSI 

są wylewni, spontaniczni i bardzo otwarci 

dotykanie rozmówcy, poklepywanie po plecach, jest czymś 
normalnym 

cenią sobie budowanie relacji w kontaktach biznesowych; 
warto nastawić się na wspólne posiłki oraz rozmowy o 
sprawach wykraczających poza obszar biznesowy, co  

pomoże lepiej nas poznać 
hierarchia odgrywa dla dużą rolę – okazuje się szczególny 

szacunek osobom starszym, bardziej doświadczonym  
i sprawującym władzę 

żywią dużą niechęć do planowania, harmonogramy są  
bardzo luźno traktowane 

dyskusje są bardzo ożywione i ekspresyjne, uczestnicy 
często sobie przerywają, co nie oznacza wcale braku  
szacunku dla rozmówcy, a wynika ze specyficznego  

sposobu komunikacji 

zebrania w firmach mają charakter swobodny  
i nieformalny 

podczas prezentacji cenią sobie styl i estetykę tej  
prezentacji 

potrzebują więcej czasu zanim podejmą konkretne decyzje 
biznesowe, należy to uszanować i nie przyspieszać zbytnio 

biegu wydarzeń 

powszechnie przyjętym i stosowanym powitaniem jest 
uścisk dłoni, ale nawet w relacjach służbowych to kobieta 

go inicjuje 

przywiązują dużą wagę do wyglądu i wizerunku, jakości  
i gatunku noszonych strojów 



 POLACY 

są  narodem  przyjaznym  i  gościnnym, zaproszenie do 
prywatnego domu po rozmowach biznesowych nie jest  

niczym nadzwyczajnym  

to kraj o jednym z najniższych w Europie wskaźników  
zaufania społecznego i męskim modelu społeczeństwa, 
czyli nastawionym na osiągnięcia, sukces, konfrontację  

i asertywność 

potrafią  zachowywać  się  w  sposób  opanowany,   
ale  zdarza  im  się  również  eksponować swoje  

niezadowolenie z przebiegu negocjacji 

styl negocjacji jest ceremonialny, wysoka  jest  wartość  
etykiety  w zachowaniu, szczególnie pierwsze spotkania 
przebiegają w dosyć „sztywnej” i formalnej atmosferze 

przełożony, szef ma wysoką pozycję, podczas spotkania 
od razu można zauważyć osobę, która sprawuje tę funkcję 

(zajmuje honorowe miejsce przy stole, podwładni  
podporządkowują się jego poleceniom) 

do negocjacji przystępują często bez wcześniejszego  
przygotowania, nie mają określonego celu i listy możliwych 

ustępstw, improwizują w trakcie rozmów 

powitanie i pożegnanie to średnio mocny uścisku dłoni, 
inicjatywa powinna wyjść od osoby wyższej rangą, wśród 

osób o równej randze to kobieta pierwsza podaje rękę 

częściej wskazują na to, co nie działa, niż doceniają  
sukcesy; pochwały wyrażane wobec innych czy chwalenie 

się sukcesami własnymi, dzieci czy bliskich osób jest  
postrzegane jako wywyższanie się 

jedna osoba może być nazywana kilkoma imionami,  
istnieją liczne formy zdrabniania i odmieniania imion 

po nawiązaniu pierwszych relacji często stosuje się  
zwracanie do siebie w formie „pan”/„pani” + imię 



Wykorzystane źródła: 
Dagmara Łuczka, „Różnice kulturowe w wybranych krajach europejskich. Co kraj to biznesowy oby-
czaj”, http://projektowniawizerunku.pl/roznice-kulturowe-wybranych-krajach-europejskich 
Aleksandra Łącka, Beata Krawczyk-Bryłka, „Percepcja różnic kulturowych w negocjacjach na przykła-
dzie Polski i Chin”, https://zie.pg.edu.pl/documents/30328766/42435488/REME_15_%284-2015%29
-Art2.pdf 
https://www.hrs.com/pl/blog/po-godzinach/etykieta-w-biznesie-miedzynarodowym.html  

  
  
  
  
  

CHIŃCZYCY 
  
  
  

sposób  prowadzenia  biznesu  oraz  działania  wynika tu z zasad  
konfucjanizmu, które są źródłem szacunku wobec hierarchii, która 

funkcjonuje zarówno  w  rodzinie  jak  i  w  strukturach   
organizacyjnych  oraz  przywiązania  do  zwyczajów  i  ceremoniałów 

nad  indywidualną  samorealizację  stawiają dobro wspólne, bo wierzą, 
że siła tkwi w grupie 

stawiają na harmonię, czyli unikanie konfliktów i szukanie rozwiązań 
korzystnych dla obu stron  

najważniejszy jest dla nich honor, prestiż i opinia  

ważną  zasadą w relacjach międzyludzkich jest  guanxi, które  
w biznesie wyraża więź  pomiędzy  partnerami opartą  na  zaufaniu   

i  przyjaźni, a zbudowanie takiej relacji wymaga czasu, dlatego  
negocjacje w praktyce są długotrwałe, wymagają cierpliwości  

i wytrwałości 

w rozmowach biznesowych ważny jest sam proces ich prowadzenia  
i ich klimat, koncentrują się tak samo na relacjach między partnerami, 

jak na samym celu negocjacji 

wykazują duży szacunek do rozmówcy, nie przerywają mu wypowiedzi 

uścisk dłoni jest bardzo delikatny i rzadko wymieniany 

partnerom trzeba okazywać dużo szacunku, spóźnienie o dwie lub trzy 
minuty może stać się powodem napiętej sytuacji, albo wręcz zerwania 

rozmów negocjacyjnych 

w negocjacjach ważne jest zachowanie własnej reputacji i honoru, 
przejawia się to niskim okazywaniem emocji, nieprzyznawaniem do 

błędów, udzielaniem wymijających odpowiedzi, gdy trzeba by  
przyznać, że się czego nie wie 

chcąc zapewnić sobie obecność w spotkaniu wysokiej rangi  
przedstawicieli, należy oddelegować na spotkanie ze swojej strony 

osoby o podobnej pozycji w firmie i uprzedzić o tym wcześniej 

sposób traktowania wizytówki świadczy o szacunku, jakim darzymy jej 
właściciela; wizytówki wręczamy i przyjmujemy oburącz, szybkie  

schowanie wizytówki do kieszeni jest nietaktem, najlepiej jest położyć 
ją przed sobą na stole, by mieć przed oczami podczas całego  

spotkania 

http://projektowniawizerunku.pl/roznice-kulturowe-wybranych-krajach-europejskich
https://zie.pg.edu.pl/documents/30328766/42435488/REME_15_%284-2015%29-Art2.pdf
https://zie.pg.edu.pl/documents/30328766/42435488/REME_15_%284-2015%29-Art2.pdf
https://www.hrs.com/pl/blog/po-godzinach/etykieta-w-biznesie-miedzynarodowym.html


2.4. TYTUŁ: Interpretowanie, ocenianie -  
jak kompetentnie reagować w kontekstach  

międzykulturowych  

Po zajęciach uczeń wie: 
Po zajęciach uczeń  
potrafi: 

Po zajęciach uczeń  
rozumie: 

- że pewne zachowania są 
zależne od kontekstu  
kulturowego  
 
- że rzeczywista znajomość 
zwyczajów oparta jest na 
doświadczeniu  

- lepiej komunikować 
się z ludźmi z innych 
kultur  
 
- lepiej reagować na 
specyficzne potrzeby 
ludzi z innych kultur  

- że czasami trzeba odpowiadać 
odmiennie na potrzeby  
komunikacyjne ludzi z innych 
kultur 
 
- ze dzięki temu można czuć się 
pewniej i swobodniej w kontak-
tach z ludźmi z innych krajów 

CELE do osiągnięcia 

Planowany 
czas: 
45 min 

Potrzebne  
materiały: 
Nietypowe/nieznane 
przedmioty  
(opis w ćwiczeniu 1)  

Liczba uczniów: 
ok. 20 

PRZEBIEG 

Step by step Czas 

1. Step: Ćwiczenie wstępne: „Przedmiot”  10 min. 

2. Step: Ćwiczenie: „Zwiedzanie obcej kultury”  15 min. 

3. Step: Ocena i podsumowanie  10 min. 

4. Step: Transfer: w mojej pracy  10 min. 

 „Międzynarodowe kompetencje w życiu zawodowym i społecznym” 

Konspekt zajęć dla uczniów VET 



1. Step: Ćwiczenie wstępne: „Przedmiot” 

Uczniowie siadają na krzesłach ustawionych w kręgu. Nauczyciel przedstawia 

im „przedmiot”.  Nie każdy musi znać ten przedmiot. Na pierwszy rzut oka  

powinien on (w miarę możliwości) wydawać się bezużyteczny (np. uchwyt na 

torebkę, przewodnik do szydełkowania). Następnie są dwie rundy: w pierwszej 

rundzie obiekt jest przekazywany jeden po drugim i każdy uczeń powinien  

spontanicznie powiedzieć, o czym myśli, gdy ma w ręku przedmiot (np. „Jest 

zielony”, „Potrzebujesz tego w łazience” itp. ). Nauczyciel zapisuje kluczowe  

słowa z wypowiedzi uczniów na kartach moderacyjnych. Gdy każdy uczeń się 

wypowie, notatki są układane w zbliżone znaczeniowo sekcje  

i przypinane na flipcharcie: 

 

Kategorie opisu to:  

Opis (np. „Jest zielony”)  

Interpretacja (np. „Potrzebujesz tego w łazience”)  

Ocena (np. „Jest niskiej jakości”)  

 

W drugiej rundzie uczniowie powinni ponownie przekazywać sobie przedmiot. 

Ale teraz każdy mówi coś, by równomiernie wypełnić powyższe kategorie.  

Zwykle w pierwszej turze podaje się wiele ocen. Dlatego uczniowie powinni  

teraz skoncentrować się na znalezieniu wystarczającej liczby stwierdzeń  

dotyczących dwóch pierwszych kategorii. Na koniec zostaje „odkryte”, o co  

chodziło w ćwiczeniu. Nauczyciel wyjaśnia, że często oceniamy i interpretujemy 

rzeczy, nawet jeśli ich nie znamy lub nie potrafimy w pełni ocenić sytuacji.  

Dlatego łatwo mogą pojawić się nieporozumienia, zwłaszcza w sytuacjach  

międzykulturowych. 

2.Step: Ćwiczenie „Zwiedzanie obcej kultury” 

Przebieg: 

Teraz uczniowie są proszeni o dobranie się w pary. Następnie należy wybrać 

osobę, która będzie „gościem” w następnym ćwiczeniu oraz osobę, która będzie 

„gospodarzem”. Goście proszeni są o udanie się do sąsiedniego pokoju  

i otrzymanie w nim instrukcji dotyczących ich roli (ZAŁĄCZNIK nr 1).  

Gospodarze otrzymują również instrukcje dotyczące roli (ZAŁĄCZNIK nr 2).  

Mają 5–10 minut, aby je przeczytać i zapamiętać.  



4. Step: W moim zawodzie  

Na koniec uczniowie powinni wspólnie przeprowadzić burzę mózgów:  

Jakie znaki lub zachowania są szczególne w ich zawodzie? Czy każda osoba 

jest w stanie je zrozumieć? Kto miałby z tym szczególne problemy? Miejscowi, 

którzy pracują w innych dziedzinach zawodowych czy obcokrajowcy, którzy  

stykają się z tym zawodem? Co możesz zrobić, aby pokonać niezrozumiałe  

sytuacje? Nauczyciel robi notatki na tablicy. 

3.Step: Ocena i podsumowanie  

Wszyscy uczniowie wracają na krzesła ustawione w kręgu i „wychodzą”  

ze swoich roli. Następuje podsumowanie: Jak zachowałeś się w ćwiczeniu?  

Dlaczego tak?  

Czy przyszło Ci do głowy, że goście / gospodarze mają inne instrukcje niż Ty?  

Czy doszło do współpracy, czy też trudno było przekonać drugą osobę, czego 

sobie życzysz? Jakie były strategie? Czy mimika gospodarzy była zagmatwana  

(„tak” - poruszanie uszami, „nie” - wystawiony język, „wskazywanie” - gapienie 

się)? Czy goście przyzwyczaili się do tego, nawet jeśli oznaczało to dla nich coś 

innego? 

Autorka konspektu: 
Antonia Pilz, EJBM 

 

Następnie goście są wpuszczani z powrotem do pokoju gospodarza, a każda 

para współdziała ze sobą i postępuje zgodnie z instrukcjami roli. Na instrukcje 

można zerkać, ale uczniowie muszą się upewnić, że ich partner ich nie widzi.  

Po około 10 minutach, lub gdy wszyscy wykonają swoje zadania, nauczyciel 

kończy ćwiczenie. 



ZAŁĄCZNIK nr 1 

Instrukcja dla gości 

Goście oczekują od gospodarzy takiego zachowania:  
 by podawali im swoje numery telefonów  
 by pożyczyli gościowi przedmiot osobisty (na przykład zegarek)  
 by kłaniali się na powitanie 
 by napisali swoje imię na tablicy lub kartce papieru  
 by zaoferowali gościowi krzesło  
 by pokazywali zęby 

ZAŁĄCZNIK nr 2 

Instrukcja dla gospodarzy 
 
Zachowanie gospodarzy:  
 sygnalizują „tak” przez poruszanie uszami  
 sygnalizują „nie”, wystawiając język  
 wskazują nie ręką, ale intensywnie się gapiąc  
 
Gospodarze oczekują od gości:  
 by najpierw umyli ręce  
 by podrapali plecy gospodarzy  
 by dali gospodarzom 10 centów  
 by zdjęli buty  
 by przynieśli gospodarzowi krzesło i usiedli „po turecku” obok krzesła 

Wykorzystane źródła: 
Deutsche Sportjugend (dsj) im DOSB e.V. (Hrsg.) (2014): Interkulturelles Training. Materialien 
und Übungen für den Einsatz in der Jugendarbeit im Sport. 3. Auflage. URL: https://
www.hochsauerlandsport.de/fileadmin/co_system/hochsauerlandkreis/media/PDF/
Unsere_Themen/interkulturelles_training.pdf [letzter Zugriff: 28.11.2020], S.25-26. 
 
Brauhöfer, Manuel Erkan / Krutzler, Julia (2017): brainworker Whitepapier. Interkultureller Met-
hodenkoffer. URL: https://brainworker.at/wp-content/uploads/brainworker-
Whitepaper_Interkultureller_Methodenkoffer.pdf [letzter Zugriff: 28.11.2020], S. 13. 



2.5. TYTUŁ: Teatr Forum jako metoda rozwiązywania  
konfliktów w miejscu pracy  

Po zajęciach uczeń wie: 
Po zajęciach uczeń  
potrafi: 

Po zajęciach uczeń  
rozumie: 

- jakie konflikty mogą się  
pojawić w życiu codziennym 
i zawodowym 
 
- jakie środki interwencyjne 
można podjąć do  
rozwiązania konfliktu 

- łagodzić konflikty 
 
- ocenić konflikt  
z różnych perspektyw  

- że aby rozwiązać konflikt,  
czasem trzeba spojrzeć  
na sytuację z zewnątrz 
  
- motywację, argumenty  
różnych stron konfliktu  

CELE do osiągnięcia 

Planowany 
czas: 
45 min 

Potrzebne  
materiały: 
krzesła, stoły, flipchart, 
flamastry, scenariusze 
konfliktów  
z ZAŁĄCZNIKA nr 2  

Liczba uczniów: 
15-20  

PRZEBIEG 

Step by step Czas 

1. Step: Wprowadzenie do tematu 5 min. 

2. Step: Podział na grupy i rozdanie scenariuszy  5 min. 

3. Step: Przygotowanie scenek 10 min 

4. Step: Odegranie scenek 15 min. 

5. Step: Podsumowanie dyskusja 5 min. 

Teatr krótkich scenek tzw. 
Teatr Forum, jako metoda 
rozwiązywania konfliktu to 
pomysł innowacyjnego  
i wpływowego praktyka  
Augusto Boala. Polega na 

odegraniu scenek, które przedstawiają 
konflikt. Następnie scenki odgrywane są 
powtórnie, ale publiczność może zastąpić 
lub uzupełnić postacie na scenie, aby  
zaprezentować swoje pomysły  
na rozwiązanie konfliktu.  

Uwagi 

 „Międzynarodowe kompetencje w życiu zawodowym i społecznym” 

Konspekt zajęć dla uczniów VET 



1. Step: Wprowadzenie do tematu  

Nauczyciel przedstawia krótkie wprowadzenie do tematu rozwiązywania 

konfliktów  i prosi uczniów o podanie przykładów konfliktów, które mogą 

pojawić się w ich życiu zawodowym lub codziennym (np. konflikty w miejscu 

pracy, konflikty z przyjaciółmi,  konflikty rodzinne). Następnie nauczyciel 

wprowadza metodę „teatru krótkich scenek”  i krótko wyjaśnia, jak ona działa i 

jaki ma związek z problemem rozwiązywania konfliktów (patrz ZAŁĄCZNIK nr 

1). 

2.Step: Podział na grupy i rozdanie scenariuszy  

Nauczyciel dzieli uczniów na grupy (każda grupa powinna składać się z 5-6 

osób).  Każdej grupie daje kartkę z sytuacją konfliktową (patrz ZAŁĄCZNIK nr 2; 

nauczyciel może również przygotować własne przykłady). Zadaniem każdej 

grupy jest przedstawienie swojej sytuacji jako krótkiej scenki. Nauczyciel 

podkreśla główną ideę tj. odegrania scenki tak, by jasno zobrazowała konflikt. 

Przebieg: 

Uczniowie przygotowują się w swoich grupach do przedstawiania sytuacji. 

Przypisują role i ćwiczą wystąpienia. Nauczyciel nadzoruje proces i może  

służyć pomocą w przygotowaniu się w razie potrzeby. 

3.Step: Przygotowanie scenek 

4. Step: Odegranie scenek  

Grupy przedstawiają swoje scenki. Kiedy konflikt osiągnie punkt kulminacyjny, 

prezentacja zostaje wstrzymana. Każdy z widowni może teraz wejść na „scenę” 

i zastąpić którąś z postaci scenki. Wymieniona może zostać dowolna liczba  

aktorów. Gdy tylko aktor zostanie wymieniony, odgrywanie scenki jest 

kontynuowane, a grupa na scenie musi zareagować na to, w jaki sposób i jaką  

strategię rozwiązania wprowadza nowa osoba. Po rozwiązaniu konfliktu  

odbywa się krótka dyskusja na temat tej sytuacji, w której każdy może wyrazić 

swoją opinię na jej temat. 



5.Step: Podsumowanie dyskusja  

Po zakończeniu wszystkich prezentacji i rozwiązaniu konfliktów nauczyciel  

zaprasza wszystkich do omówienia wyników ćwiczenia. Czy łatwo było  

przedstawić konflikt jako scenkę? Jaki był powód konfliktu? Jak rozwiązano 

konflikt? Czy istnieją inne sposoby rozwiązania tego konfliktu? Czy kiedykolwiek 

doświadczyłeś w swoim życiu podobnych konfliktów? Czego się nauczyłeś? 

Jak możesz to zastosować w życiu codziennym i zawodowym? Wyniki dyskusji 

zapisywane są na tablicy. 

Autorka konspektu: 
Oleksandra Pasenchenko, EJBM  



ZAŁĄCZNIK nr 1 

Teatr Forum (znany również jako Boals Theatre, „Teatr Uciśnionych” lub „Teatr 

dla Rozwoju”) to interaktywna forma teatru wymyślona przez Augusto Boala na 

początku lat 70. Celem Boala było pomóc widzom zidentyfikować ich 

„wewnętrzne konflikty”, aby je rozwiązać. Celem teatru forum jest odegranie rze-

czywistych scenariuszy w taki sposób, aby uczniowie mogli przećwiczyć roz-

wiązania i zmienić przebieg scenariusza na lepsze. Jest to forma interaktywne-

go dramatu. Teatr forum rozpoczyna się krótkim przećwiczonym spektaklem, 

który obejmuje demonstracje konfliktu. Na koniec scenka zaczyna się od nowa, 

a publiczność może zastąpić lub uzupełnić postacie na scenie, aby zaprezento-

wać swoje pomysły, rozwiązania konfliktu. 

Forum theatre 

https://www.involve.org.uk/resources/methods/forum-theatre 

 

The Forum Theatre 

https://www.southampton.ac.uk/healthsciences/business_partnership/

innovations/forum_theatre.page 

ZAŁĄCZNIK nr 2 

Scenka 1 

David studiuje stolarstwo w college'u. Rano przed zajęciami ma pracę w niepeł-

nym wymiarze godzin, więc czasami spóźnia się na zajęcia. Jego nauczyciel, pan 

Evans, uważa jego późne przybycie za niewłaściwe i traktuje go gorzej niż innych 

uczniów. Na przykład David uzyskał niski wynik z ostatniego testu, mimo że bar-

dzo ciężko się uczył i nie popełnił wielu błędów. David nie wie, jak poprawić rela-

cje z nauczycielem. 

 

Scenka 2 

Alice otrzymała ofertę stażu, którą chciała otrzymać jej koleżanka ze szkoły Lau-

ra. Relacja między nimi jest niekomfortowa. Alice zdecydowanie chce podtrzy-

mać tę przyjaźń, ale Laura nawet nie rozmawia z nią poza szkołą  

https://www.involve.org.uk/resources/methods/forum-theatre
https://www.southampton.ac.uk/healthsciences/business_partnership/innovations/forum_theatre.page
https://www.southampton.ac.uk/healthsciences/business_partnership/innovations/forum_theatre.page


Scenka 3 

Jessie, która niedawno rozpoczęła staż w firmie, jest bardzo spokojna i poważna.  

Zwykle nie rozmawia o swoim życiu prywatnym. Jej przełożona Roberta jest bardzo  

głośna i dużo się śmieje, a także jest ciekawa życia swoich pracowników. Jessie czuje 

się coraz bardziej nieswojo z powodu Roberty, ponieważ nie lubi, gdy ktoś jej pyta o swoje 

życie osobiste i uważa, że zbyt dużo hałasu i śmiechu jest niewłaściwe w miejscu pracy. 

Ze swojej strony Roberta jest zniechęcona cichą naturą Jessie i uważa Jessie za niemiłą. 

Roberta niedawno zganiła Jessie za to, że nie uśmiechnęła się wystarczająco lub  

nie rozmawiała z klientem, który niedawno odwiedził biuro. Jessie czuje się prześladowa-

na i rozważa złożenie formalnej skargi do HR. 

 

Scenka 4 

Hazel odbywa staż jako pomoc kuchenna. Do niedawna pomagała kucharzowi głównie  

w krojeniu składników i gotowaniu prostych potraw. Ostatnio jednak dostała zadanie  

gotowania dość skomplikowanych potraw na bankiet, a jej przełożony zostawił ją samą. 

Jedna z potraw nie była odpowiednio ugotowana i klienci złożyli reklamację.  

Jej menadżer obwinia ją o ten błąd. 

Wykorzystane źródła: 
Arvind Singhal, Michael J. Cody, Everett M. Rogers, Miguel Sabido. Entertainment-Education and Social 
Change: History, Research, and Practice 

Forum theatre 
https://www.involve.org.uk/resources/methods/forum-theatre 

The Forum Theatre 
https://www.southampton.ac.uk/healthsciences/business_partnership/innovations/forum_theatre.page 

Examples of Conflict in the Workplace - Scenarios & Solutions 
https://blog.powertofly.com/examples-of-conflict-in-the-workplace-scenarios-2636222089.html 

Examples of Employer & Employee Conflicts 

https://smallbusiness.chron.com/examples-employer-employee-conflicts-13804.html 

Common Workplace Conflicts – Scenarios & Resolutions 
http://managestaff.com/common-workplace-conflicts/ 

https://www.involve.org.uk/resources/methods/forum-theatre
https://www.southampton.ac.uk/healthsciences/business_partnership/innovations/forum_theatre.page
https://blog.powertofly.com/examples-of-conflict-in-the-workplace-scenarios-2636222089.html
https://smallbusiness.chron.com/examples-employer-employee-conflicts-13804.html
http://managestaff.com/common-workplace-conflicts/


 „Międzynarodowe kompetencje w życiu zawodowym i społecznym” 

Konspekt zajęć dla uczniów VET 

Po zajęciach uczeń 
wie: 

Po zajęciach uczeń  
potrafi: 

Po zajęciach uczeń  
rozumie: 

 
- jakie jest 6 wymiarów 
kulturowych według 
Hofstede  
 
 
  

 
- zanalizować wymiar  
kulturowy kraju  
macierzystego i wybranego 
kraju za granicą 
 
 - przypisać zachowanie  
biznesowe i osobiste do  
wymiaru kulturowego 

 
- jak ważne jest odpowiednie 
zachowanie w codziennych lub 
biznesowych sytuacjach  
w kontakcie innymi kulturami  
 
- że zachowanie wpływa na 
efektywność osiągania celów  
w środowisku  
międzynarodowym 

CELE do osiągnięcia 

Planowany 
czas: 
45 minut 

Potrzebne  
materiały: 
arkusze papieru A3, 
długopisy, projektor 
wideo, komputer, 
smartfon lub tablet, 
internet Liczba uczniów: 

od 12 osób 

PRZEBIEG 

Step by step Czas 

1. Step: Wprowadzenie w pojęcie wymiar kulturowy 5 min. 

2. Step: Ćwiczenie: odkrywanie wymiarów kulturowych 20 min. 

3. Step: Przedstawienie na forum wyników ćwiczenia 15 min. 

4. Step: Podsumowanie 5 min. 

Ten konspekt nadaje się do  
realizacji z uczniami, którzy są 
na wyższym stopniu  
zaawansowania w temacie  
międzykulturowości, np.  
zrealizowali już inne konspekty 

w module 2. W Ćwiczeniu „odkrywanie  
wymiarów kulturowych” prowadzący może 
zaproponować do określenia wskaźnika kraj 
istotny dla danej grupy uczniów, np. kraj  
sąsiadujący, gdy jest to region przygraniczny; 
kraj, z którego pochodzi wielu inwestorów  
w miejscu zamieszkania uczniów; kraj, do  
którego odbywa się duża migracja zarobkowa 
lub inwestycyjna z kraju uczniów.  

Uwagi 

2.6. TYTUŁ: Wymiary kulturowe w codziennym  
życiu zawodowym  



1. Step: Wprowadzenie w pojęcie wymiar kulturowy  

Na początku nauczyciel podkreśla zależność między działalnością  

gospodarczą z klientami zagranicznymi, a ich kulturowym pochodzeniem.  

Znajomość klienta w oparciu o jego idee kulturowe ułatwia zrozumienie jego 

pozycji negocjacyjnej i może przyspieszyć transakcję ku obopólnej satysfakcji. 

Wymiary kulturowe opracowane przez Hofstede zapewniają w tym działaniu 

duże wsparcie (ZAŁĄCZNIKI nr 1 dla nauczyciela „Wymiary kulturowe według 

Hofstede”) 

2.Step: Ćwiczenie: odkrywanie wymiarów kulturowych  

Uczniowie pracują w parach. Każda para otrzymuje jeden z sześciu arkuszy  

z ZAŁĄCZNIKI nr 2 „Odkrywanie wymiarów kulturowych”. W przypadku 6 par 

omawiane jest wszystkie sześć arkuszy. Jeśli jest więcej par, te same arkusze 

zostaną rozdzielone na wiele par. W tym ćwiczeniu: 

a. własny kraj jest analizowany pod kątem danego wymiaru kulturowego,  

b. dokonywane jest porównanie wymiaru z wymiarem określonym dla innego 

kraju.  

Na koniec uczniowie formułują przykład, jak wysoki / niski wskaźnik  

i porównanie do swojej kultury wpływa na kontakty biznesowe z wybranym  

krajem.  

 

Zadania dla uczniów 

a. Omów, co według Ciebie oznaczają nazwane w tabeli wskaźniki dla każdego 

z podanych krajów.  

b. Następnie oceń zakres oddziaływania wskaźnika.  

(0% = niski, 100% = wysoki)  

c. Podaj przykład, jak poziom (wysoki lub niski) wskaźnika może  

zdeterminować Twoje zachowanie w kontaktach biznesowych.  

Przebieg: 

3.Step: Przedstawienie na forum wyników ćwiczenia  

Jako przykład dwie pary przedstawiają wyniki swojej pracy. Pozostałe pary 

przedstawiają swoją pracę jedynie na podstawie pytania „Jaki podałeś  

przykład związku między wymiarem kulturowym a relacją biznesową”.  

Następnie proponowana jest dyskusja z moderacją prowadzącego. 



4.Step: Podsumowanie  

Nauczyciel otwiera stronę internetową https://www.hofstede-insights.com/

product/compare-countries/ i robi porównanie między krajem macierzystym,  

a wybranym krajem za granicą (przykład, patrz ZAŁĄCZNIKI nr 3, porównanie 

dostępne tylko w języku angielskim). Uczniowie komentują wyświetlane  

wartości procentowe i porównują je z własnymi wynikami pracy. 

Autor konspektu: 
Bernd Faas, Eurocultura 



ZAŁĄCZNIK nr 1 

Materiał dla nauczyciela – Wymiary kulturowe według Hofstede  

Co to jest kultura? Współczesne nauki społeczne definiują ją jako zbiór  

niepisanych norm, które kierują zachowaniem jednostek i pomagają im  

zrozumieć, co jest dobre, a co złe, co jest właściwe, a co nie. Dziś można  

statystycznie zmierzyć kulturę lub sposób, w jaki ludzie należący do różnych 

kultur reagują na podobne sytuacje. Model interpretacji różnorodności  

kulturowej został opracowany przez holenderskiego profesora Geerta  

Hofstede, który swoje badania rozpoczął na początku lat 70. na podstawie 116 

000 ankiet przeprowadzonych wśród pracowników firmy IBM w 50 krajach.  

Z biegiem lat badania wzbogaciły się i poszerzyły, a dziś dostępne są dane dla 

około stu krajów. Hofstede wykazał, że ludzie mają wspólne cechy na  

poziomie regionalnym i krajowym. Te charakterystyczne cechy wpływają na ich 

zachowanie w życiu codziennym i zawodowym i utrzymują się z upływem  

czasu. Są to wymiary kulturowe. Zapewniają oe system orientacji do  

porównywania różnych kultur. Należy jednak wziąć pod uwagę, że taki model 

nie może obejmować wszystkich ludzkich zachowań, ponieważ każda osoba 

jest indywidualna i nie można jej zdefiniować wyłącznie na podstawie  

przynależności do grupy. Szczególnie podczas pracy (np. w obszarze  

komercyjnym) z ludźmi pochodzącymi z krajów bardzo odmiennych kulturowo 

ważne jest, aby mieć pojęcie o wymiarach kulturowych drugiej osoby.  

Według Hofstede, wymiarami kulturowymi są: dystans do władzy (tj. jej siła, 

wpływ), indywidualizm kontra kolektywizm, męskość kontra kobiecość,  

unikanie niepewności, orientacja długoterminowa versus krótkoterminowa 

oraz przyjemności kontra powściągliwość. Sześć wymiarów kulturowych  

rozwija się między dwoma biegunami. Dla każdego wymiaru społeczeństwo 

może orientować się w górę lub w dół, co prowadzi do różnych cech. 



6 wymiarów kultury według Hofstede  

1. Siła/wpływ władzy 

Wpływ władzy opisuje, jak społeczeństwo odnosi się do swoich instytucji  

i form organizacji. Kraje o niewielkim dystansie władzy generalnie preferują 

zdecentralizowane organizacje z partycypacyjnym procesem decyzyjnym,  

podczas gdy kraje z większym dystansem preferują scentralizowane formy 

władzy i procesy decyzyjne „od góry do dołu”. Innymi słowy, wymiar ten wyraża 

stopień, w jakim słabsi członkowie społeczeństwa akceptują władzę i jakie  

mają oczekiwania w odniesieniu do jej demokratycznego wdrażania. Chodzi  

o to, jak społeczeństwo radzi sobie z nierównościami między ludźmi.  

Wykorzystując hierarchiczne relacje, takie jak rodzice-dzieci,  

nauczyciele-uczniowie, menedżerowie-pracownicy lub formalne struktury  

w organizacjach czy jasne, przejrzyste relacje, układy w organizacji.  

W kulturach, w których panuje duży dystans władzy, często procesy decyzyjne 

przebiegają „z góry na dół” i nie zaprzecza się tym decyzjom. Im mniejszy  

dystans władzy, tym bardziej partycypacyjne są procesy decyzyjne. W krajach 

Ameryki Środkowej i Południowej (np. Wenezuela i Meksyk) oraz w krajach 

azjatyckich (np. Malezja, Filipiny i Indie) akceptuje się dużą nierównowagę  

w rozkładzie sił (= „duży dystans władzy”), podczas gdy w krajach Europy  

Północnej i Środkowej oraz w krajach anglojęzycznych (np. Dania, Niemcy,  

Szwajcaria, Wielka Brytania, USA i Australia) nierówny podział władzy jest 

mniej tolerowany (= „mały dystans”).  

2. Indywidualizm a kolektywizm  

Teoria wymiarów kulturowych definiuje indywidualizm jako preferencję dla  

słabo ustrukturyzowanych ram społecznych. Jednostki troszczą się o siebie  

i bliską rodzinę. Z kolei w kolektywizmie preferowany jest bardziej jednolity 

model społeczny, w którym członkowie są lojalni wobec szerokiego kolektywu 

i mogą liczyć na pomoc krewnych i innych członków. Twoja własna pozycja 

jest definiowana jako „ja” lub „my”. Indywidualizm i kolektywizm to dwa  

bieguny wymiaru kulturowego, który odnosi się do stopnia uznania dla  

autonomii, przestrzegania reguł społecznych i lojalności wobec własnej grupy.  

Indywidualiści dbają o własne potrzeby, cenią osobiste sukcesy i egzekwują 

własne interesy. Kolektywiści natomiast podzielają poczucie przynależności 

do grupy. Zbiorowe interesy mają pierwszeństwo przed interesami osobistymi, 

zyskują na znaczeniu hierarchie i relacje z innymi ludźmi. Kraje bardziej 

„indywidualistyczne” to Stany Zjednoczone, Australia i Wielka Brytania.  

Na drugim biegunie znajdują się Gwatemala, Ekwador i Panama. 



3. Męskość a kobiecość 

 W teorii wymiarów kulturowych męskość reprezentuje skłonność  

społeczeństwa do osiągania wyników, bohaterstwa, asertywności i korzyści 

materialnych wynikających z sukcesu. Społeczeństwo jest ogólnie bardziej  

zorientowane na wyniki. Jego przeciwieństwo - kobiecość, wykazuje skłonność 

do współpracy, pokory, ochrony najsłabszych i jakości życia. Społeczeństwo 

jest generalnie bardziej zorientowane na konsensus. Biorąc pod uwagę  

implikacje tych terminów, często używa się terminów „twarda” i „miękka”  

kultura. Termin „męskość” odnosi się do społeczeństwa, w którym społeczne 

role płciowe są jasno określone: mężczyźni muszą być asertywni, twardzi  

i zorientowani na kwestie materialne; kobiety muszą być pokorne, wrażliwe  

i zainteresowane jakością życia. Termin „kobiecość” oznacza społeczeństwo, 

w którym role płciowe nakładają się na siebie. Mężczyźni są tak samo  

odpowiedzialni za gospodarstwo domowe i rodzinę, a kobiety mogą  

realizować karierę. Kraje o najwyższym wskaźniku męskości to Japonia, Węgry  

i Austria. Bardziej kobiece są Szwecja, Norwegia i Holandia. 

4. Unikanie niepewności  

Ten wymiar kulturowy dotyczy przede wszystkim tego, jak radzić sobie  

w sytuacjach nieznanych i niejednoznacznych. Radzenie sobie ze zdarzeniami, 

gdy przyszłość jest nieprzewidywalna, jest podstawowym problemem.  

Czy rozwiązaniem jest kontrolowanie wydarzeń, czy czekanie na ich  

wystąpienie? Kraje, w których występuje wysoki stopień unikania niepewności, 

przestrzegają sztywnych zasad zachowania i przekonań oraz wykazują  

tendencję do nietolerancji dla innych zwyczajów i idei. Natomiast  

społeczeństwa o niskim poziomie unikania niepewności mają bardziej  

swobodną atmosferę, w której praktyka jest ważniejsza niż zasady.  

Ważnym kryterium w kontekście zawodowym jest znacznie niższa lub prawie 

nieistniejąca kultura błędów, a także różne strategie unikania błędów.  

Na przykład kraj o niskim wyniku ma aktywnych, przedsiębiorczych ludzi,  

którzy są bardziej skłonni do podejmowania ryzyka. W kulturze o wysokim  

wyniku preferowane są stabilność, porządek i zasady społeczne. Ryzyka unika 

się w miarę możliwości (pośrednio grozi to wolniejszym postępem).  

Kraje o wysokim stopniu unikania niepewności to np. Niemcy, Rosja, Meksyk.  

Z kolei Singapur, Jamajka i Dania należą do krajów zorientowanych na  

odważne, bardziej ryzykowne przedsięwzięcia. 



5. Orientacja długoterminowa a orientacja krótkoterminowa  

Każde społeczeństwo musi pozostać w kontakcie ze swoją przeszłością  

i stawić czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom. Wizja tych dwóch  

egzystencjalnych celów jest na ogół zmienna. Społeczeństwa zorientowane 

krótkoterminowo wolą podtrzymywać ustalone tradycje i normy. Patrzą na 

zmiany społeczne z podejrzliwością. Z drugiej strony społeczeństwa o kulturze 

długoterminowej mają bardziej praktyczną wizję. Zachęcają do oszczędzania  

i nowoczesnej edukacji jako strategii na powitanie przyszłości. Orientacja  

długoterminowa koncentruje się na przyszłym sukcesie i dlatego postrzega 

szybkie uznanie społeczne lub krótkotrwałą satysfakcję emocjonalną jako  

drugorzędne. Cechami charakterystycznymi tej orientacji są wytrwałość,  

oszczędność i zdolność przystosowania się. Nacisk kładziony jest na  

budowanie relacji osobistych lub sieci relacji, które są zaprojektowane na  

dłuższą metę. Ponadto widoczny jest wysoki poziom szacunku dla osób  

o wyższych rangą i osób starszych, a także dla tradycji. 

Orientacja krótkoterminowa koncentruje się na teraźniejszości lub przeszłości 

i uważa ją za ważniejszą niż przyszłość. Ceni tradycję, istniejącą hierarchię 

społeczną i wypełnianie społecznych zobowiązań. Natychmiastowa  

satysfakcja jest ważniejsza niż długotrwała satysfakcja. Zysk jest poszukiwany 

w krótkim czasie (1 rok i krócej) i istnieją bardziej aktualne wskazówki  

dotyczące tego, co jest dobre, a co złe. Kraje zajmujące się długoterminową 

perspektywą to Chiny, Hongkong i Tajwan; bardziej krótkoterminowe są  

Wenezuela, Urugwaj i Zjednoczone Emiraty Arabskie. 

6. Przyjemność a powściągliwość  

Wymiar ten mierzy zdolność kultury do zaspokajania bieżących potrzeb  

i osobistych pragnień jej członków. Obejmują one pytania o to, w jakim stopniu 

spędzanie wolnego czasu nastawione jest na przyjemności, jak otwarcie  

przeżywana jest seksualność, czy nosi się mniej lub bardziej kolorowe ubrania 

i czy istnieje bardziej optymistyczny lub pesymistyczny pogląd na przyszłość. 

Ci, którzy kładą nacisk na ograniczenia, przestrzegają surowych reguł i norm 

społecznych, które regulują i zabraniają zaspokajania potrzeb. Zachowanie 

prawa i porządku jest priorytetem. W kulturze o mniejszych ograniczeniach, 

kontrola nie ma stopować życiowego szczęścia i swobodnego korzystania  

z wolnego czasu. 



ZAŁĄCZNIK nr 2 

2.1 Ćwiczenie: odkrywanie wymiarów kulturowych  

Definicja: Siła władzy opisuje, jak społeczeństwo odnosi się do potęgi swoich 

instytucji i form organizacji. Kraje o niewielkim dystansie władzy generalnie 

preferują zdecentralizowane organizacje z partycypacyjnym procesem  

decyzyjnym, podczas gdy kraje z większym dystansem preferują  

scentralizowane formy władzy i procesy decyzyjne „od góry do dołu”. Innymi 

słowy, wymiar ten wyraża stopień, w jakim słabsi członkowie społeczeństwa 

akceptują władzę i jakie mają oczekiwania w odniesieniu do jej  

demokratycznego wdrażania. Chodzi o to, jak społeczeństwo radzi sobie  

z nierównościami między ludźmi.  

Zadanie: 

a. Omów, co według Ciebie oznaczają nazwane w tabeli wskaźniki dla każdego 

z podanych krajów.  

b. Następnie oceń zakres oddziaływania wskaźnika.  

(0% = niski, 100% = wysoki)  

c. Podaj przykład, jak poziom (wysoki lub niski) wskaźnika może  

zdeterminować Twoje zachowanie w kontaktach biznesowych.  

Wskaźnik 
Polska 

(0% = niskie występowanie, 100% = 
wysokie występowanie) 

Włochy lub Niemcy 
(0% = niskie występowanie, 

100% = wysokie występowanie) 
Nierówności między ludźmi 
powinny być jak najmniejsze 
Pracownicy oczekują  
zaangażowania  
w podejmowanie decyzji 
 
Przywileje i symbole statusu 
spotykają się z dezaprobatą 
Rodzice traktują swoje dzieci 
jak własność 
 
Nierówności między ludźmi 
są wskazane, oczekiwane  
i pożądane 
 
Pracownicy oczekują  
instrukcji jak wykonać pracę 
 
Przywileje i symbole statusu 
dla menedżerów są  
wskazane, oczekiwane  
i popularne  
 
Rodzice wychowują dzieci, by 
były posłuszne 

    



2.2 Ćwiczenie: odkrywanie wymiarów kulturowych  

Definicja: Indywidualizm i kolektywizm to dwa bieguny wymiaru kulturowego, 

który odnosi się do stopnia uznania dla autonomii, przestrzegania reguł  

społecznych i lojalności wobec własnej grupy. Indywidualiści dbają o własne 

potrzeby, cenią osobiste sukcesy i egzekwują własne interesy. Kolektywiści  

natomiast podzielają poczucie przynależności do grupy. Zbiorowe interesy  

mają pierwszeństwo przed interesami osobistymi, zyskują na znaczeniu  

hierarchie i relacje z innymi ludźmi.  

Zadanie  

a. Omów, co według Ciebie oznaczają nazwane w tabeli wskaźniki dla każdego 

z podanych krajów.  

b. Następnie oceń zakres oddziaływania wskaźnika.  

(0% = niski, 100% = wysoki)  

c. Podaj przykład, jak poziom (wysoki lub niski) wskaźnika może  

zdeterminować Twoje zachowanie w kontaktach biznesowych.  

Wskaźnik 
Polska 

(0% = niskie występowanie, 100% 
= wysokie występowanie) 

Włochy lub Niemcy 
(0% = niskie występowanie, 
100% = wysokie występowa-

nie) 
Tożsamość jest oparta  
na jednostce 
 
Wyrażanie opinii to cecha szczerej 
osoby 
 
Relacja pracodawca – pracownik 
to umowa, która powinna opierać 
się na obopólnych  
korzyściach 
 
Zadanie ma  
pierwszeństwo przed relacją 
 
Tożsamość opiera się na sieci  
społecznościowej, do której  
należy 
 
Zawsze należy zachować  
harmonię i unikać  
bezpośrednich kłótni 
 
Relację pracodawca –pracownik 
mierzy się standardami moralnymi,  
podobnie jak w więzi rodzinnej 
Relacja ma pierwszeństwo przed 
zadaniem 

    



2.3 Ćwiczenie: odkrywanie wymiarów kulturowych  

Definicja: Męskości - kobiecość w odniesieniu do teorii wymiarów kulturowych 

męskość reprezentuje skłonność społeczeństwa do osiągania wyników,  

bohaterstwa, asertywności i korzyści materialnych wynikających z sukcesu. 

Społeczeństwo jest ogólnie bardziej zorientowane na wyniki.  

Jej przeciwieństwo, kobiecość, wykazuje skłonność do współpracy, pokory, 

ochrony najsłabszych i jakości życia. Społeczeństwo jest generalnie bardziej 

zorientowane na konsensus. Termin „męskość” odnosi się do społeczeństwa, 

w którym społeczne role płci są jasno określone. 

Zadanie  

a. Omów, co według Ciebie oznaczają nazwane w tabeli wskaźniki dla każdego 

z podanych krajów.  

b. Następnie oceń zakres oddziaływania wskaźnika.  

(0% = niski, 100% = wysoki)  

c. Podaj przykład, jak poziom (wysoki lub niski) wskaźnika może  

zdeterminować Twoje zachowanie w kontaktach biznesowych.  

Wskaźnik 

Polska 
(0% = niskie występowanie, 
100% = wysokie występowa-

nie) 

Włochy lub Niemcy 
(0% = niskie występowanie, 100% 

= wysokie występowanie) 

Ważni są ludzie i nienaruszone 
relacje międzyludzkie 
 
W rodzinie zarówno ojciec, jak  
i matka są odpowiedzialni za 
wydarzenia i uczucia 
 
Współczucie, wsparcie dla  
słabych 
 
Pracować, by żyć 
 
Pieniądze i rzeczy materialne są 
ważne 
 
W rodzinie ojciec odpowiada za 
wydarzenia, matka za uczucia 
Wspólnota silnych 
 
Żyć, by pracować 

    



2.4 Ćwiczenie: odkrywanie wymiarów kulturowych  

Definicja: Unikanie niepewności –  ten wymiar kulturowy dotyczy przede 

wszystkim tego, jak radzić sobie w sytuacjach nieznanych  

i niejednoznacznych. Radzenie sobie ze zdarzeniami, gdy przyszłość jest  

nieprzewidywalna, jest podstawowym problemem. Czy rozwiązaniem jest  

kontrolowanie wydarzeń, czy czekanie na ich wystąpienie? Kraje, w których  

występuje wysoki stopień unikania niepewności, przestrzegają sztywnych  

zasad zachowania i przekonań oraz wykazują tendencję do nietolerancji dla  

innych zwyczajów i idei. Natomiast społeczeństwa o niskim poziomie unikania 

niepewności mają bardziej swobodną atmosferę, w której praktyka jest  

ważniejsza niż zasady. Ważnym kryterium w kontekście zawodowym jest 

znacznie niższa lub prawie nieistniejąca kultura błędów, a także różne  

strategie unikania błędów.  

Zadanie  

a. Omów, co według Ciebie oznaczają nazwane w tabeli wskaźniki dla każdego 

z podanych krajów.  

b. Następnie oceń zakres oddziaływania wskaźnika.  

(0% = niski, 100% = wysoki)  

c. Podaj przykład, jak poziom (wysoki lub niski) wskaźnika może  

zdeterminować Twoje zachowanie w kontaktach biznesowych.  

Wskaźnik 
Polska 

(0% = niskie występowanie, 
100% = wysokie występowanie) 

Włochy lub Niemcy 
(0% = niskie występowanie, 

100% = wysokie występowanie) 
Niski stres; subiektywne odczu-
wanie dobrego samopoczucia 
  
To, co jest inne, jest dziwne 
  
Czas jest przewodnikiem 
  
Tolerancja dla niestandardo-
wych i nowatorskich myśli i za-
chowań 
  
Wielki stres; subiektywne odczu-
wanie strachu 
  
To, co jest inne, jest niebez-
pieczne 
  
Czas to pieniądz 
  
Tłumienie niestandardowych 
myśli i zachowań; odporność na 
innowacje 
  

    



2.5 Ćwiczenie: odkrywanie wymiarów kulturowych  

Definicja: Orientacji długoterminowa, a orientacja krótkoterminowa. Orientacja 

długoterminowa koncentruje się na przyszłym sukcesie i dlatego postrzega 

szybkie rozpoznanie społeczne lub krótkotrwałą satysfakcję emocjonalną jako 

drugorzędne. Cechami charakterystycznymi tej orientacji są wytrwałość,  

oszczędność i zdolność przystosowania się. Nacisk kładziony jest na  

budowanie relacji osobistych lub sieci relacji, które są zaprojektowane na  

dłuższą metę. Orientacja krótkoterminowa koncentruje się na teraźniejszości 

lub przeszłości i uważa ją za ważniejszą niż przyszłość. Ceni tradycję,  

istniejącą hierarchię społeczną i wypełnianie zobowiązań społecznych.  

Natychmiastowa satysfakcja jest ważniejsza niż satysfakcja długotrwała.  

Zysk jest poszukiwany w krótkim czasie (1 rok i krócej) i istnieją bardziej  

aktualne wskazówki dotyczące tego, co jest dobre, a co złe.  

Zadanie 

a. Omów, co według Ciebie oznaczają nazwane w tabeli wskaźniki dla każdego 

z podanych krajów.  

b. Następnie oceń zakres oddziaływania wskaźnika.  

(0% = niski, 100% = wysoki)  

c. Podaj przykład, jak poziom (wysoki lub niski) wskaźnika może  

zdeterminować Twoje zachowanie w kontaktach biznesowych.  

Wskaźnik 
Polska 

(0% = niskie występowanie, 100% 
= wysokie występowanie) 

Włochy lub Niemcy 
(0% = niskie występowanie, 
100% = wysokie występowa-

nie) 
Ważni są ludzie  
i nienaruszone relacje  
międzyludzkie 
 
W rodzinie zarówno ojciec, 
jak i matka są  
odpowiedzialni za  
wydarzenia i uczucia 
 
Współczucie, wsparcie dla 
słabych 
 
Pracować, by żyć 
 
Pieniądze i rzeczy  
materialne są ważne 
 
W rodzinie ojciec odpowiada 
za wydarzenia, matka za 
uczucia 
 
Sympatyzowanie z silnymi 
 
Żyć, by pracować 

    



2.6 Ćwiczenie: odkrywanie wymiarów kulturowych  

Definicja: Przyjemność – powściągliwość. Wymiar ten mierzy zdolność kultury 

do zaspokojenia bieżących potrzeb i osobistych pragnień jej członków.  

Obejmuje on pytania: w jakim stopniu sposób spędzania wolnego czasu  

zorientowany jest na przyjemność, jak otwarcie przeżywana jest seksualność, 

czy nosi się mniej lub bardziej kolorowe ubrania i czy istnieje bardziej  

optymistyczny lub pesymistyczny pogląd na przyszłość. Ci, którzy kładą nacisk 

na ograniczenia, przestrzegają surowych reguł i norm społecznych, które  

regulują i często zabraniają zaspokajania potrzeb. Zachowanie prawa  

i porządku jest priorytetem. W kulturze, w której panuje mniej restrykcji,  

szczęście życiowe nie ma być zakłócane przez kontrolę, a swobodne  

zarządzanie czasem wolnym ma ogromne znaczenie.   

Zadanie  

a. Omów, co według Ciebie oznaczają nazwane w tabeli wskaźniki dla każdego 

z podanych krajów.  

b. Następnie oceń zakres oddziaływania wskaźnika.  

(0% = niski, 100% = wysoki)  

c. Podaj przykład, jak poziom (wysoki lub niski) wskaźnika może  

zdeterminować Twoje zachowanie w kontaktach biznesowych.  

Wskaźnik 
Polska 

(0% = niskie występowanie, 
100% = wysokie występowanie) 

Włochy lub Niemcy 
(0% = niskie występowanie, 

100% = wysokie występowanie) 
Poważny wyrazy twarzy jest 
oznaką powagi 
  
Surowe zasady społeczne  
i religijne są akceptowane 
  
Asceza jest godna pochwały 
  
Żyjesz dla społeczeństwa/ 
rodziny i stawiasz swoje  
potrzeby jako drugoplanowe 
  
Przyjazna i optymistyczna 
postawa 
  
Pragmatyczne zasady  
społeczne i religijne 
  
Przyjemność jest częścią 
stylu życia 
  
Samorealizacja jako cel  
bycia 
  

    



ZAŁĄCZNIK nr 3 

https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/poland/ 

https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/germany/ 

https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/italy/ 

Strona zawiera również wyjaśnienie danych krajowych:  

Wykorzystane źródła: 
https://www.hofstede-insights.com/product/compare-countries/ Hofstede, Geert (1980) Culture's Con-
sequences - International Differences in Work Related Values, Newbury Park, Londyn, New Delhi 1980, 

materiały własne 

https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/poland/
https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/germany/
https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/italy/


3.1. TYTUŁ: Komunikacja niewerbalna  
w międzynarodowych relacjach zawodowych  

Po zajęciach uczeń wie: 
Po zajęciach uczeń  
potrafi: 

Po zajęciach uczeń  
rozumie: 

- jakie jest znaczenie  
komunikacji niewerbalnej  
w porozumiewaniu się ludzi 
 
- że wiele słów w różnych  
językach jest takich samych 
lub podobnych   

- w bardziej otwarty 
sposób stosować  
komunikację  
niewerbalną  
w przełamywaniu  
barier komunikacyjnych 

- że porozumienie się ludzi  
mówiących w różnych języ-
kach jest możliwe i w dużym 
stopniu zależne jest od  
motywacji i woli obu stron  

CELE do osiągnięcia 

Planowany 
czas: 
45 min 

Potrzebne  
materiały: 
wydrukowane 
materiały z załącznika 
1 i załącznika 2  

Liczba uczniów: 
dowolna  

PRZEBIEG 

Step by step Czas 

Step 1. Wprowadzenie do tematu 5 min. 

Step 2. Ćwiczenie „Porozmawiajmy bez słów” 25 min. 

Step 3. Puzzle językowe 15 min. 

Uczniowie często są przekonani, 
że do komunikacji z ludźmi  
z innego kraju konieczna jest 
znajomość ich języka i bariera 
językowa demotywuje do 
podejmowania 

międzynarodowych doświadczeń.  
Zajęcia mają za zadanie pokazać, że duża 
część komunikacji opiera się na komunikacji 
niewerbalnej i kluczem do sukcesu jest chęć 
porozumienia się, nawet przy braku 
znajomości języka werbalnego.  

Uwagi 

 „Międzynarodowe kompetencje w życiu zawodowym i społecznym” 

Konspekt zajęć dla uczniów VET 



1. Step: Wprowadzenie do tematu  

Nauczyciel wyjaśnia czym jest komunikacja werbalna i niewerbalna.  

Pyta uczniów, jak sądzą, który rodzaj komunikacji jest ważniejszy  

w porozumiewaniu się ludzi? Uczniowie podają swoje przypuszczenia. 

Nauczyciel informuje, że badania wskazują, że w komunikacji międzyludzkiej 

większą wagę ma komunikacja niewerbalna. Wzrok, mimika, postawa, 

gestykulacja, tempo i ton głosu mają większe oddziaływanie na rozmówców, niż 

sama treść komunikatu, czyli to, co jest wypowiadane. Niektórzy badacze 

twierdzą, że aż 90% informacji przekazywanych w trakcie konwersacji czerpana 

jest z mowy ciała. Dlatego w komunikacji z ludźmi z innych krajów i kultur 

bardzo pomaga znajomość ich języka, ale nie jest tak, ze jego nieznajomość 

uniemożliwia „rozmowę”. Uczniowie podczas zajęć przekonają się o tym. 

2.Step: Ćwiczenie „Porozmawiajmy bez słów”  

Nauczyciel dzieli uczniów na pary. Każda para dostaje papier flip-chart lub kilka 

kartek A4. Jedna z osób w parze otrzymuje opis roli nr 1, druga osoba opis roli 

nr 2 (ZAŁĄCZNIK 1). Ważne, by uczniowie nie pokazywali sobie nawzajem 

swoich opisów. Zadaniem uczniów jest odegranie swoich ról i porozumienie się 

bez używania słów. Można rysować, naśladować dźwięki, gestykulować, 

używać rekwizytów, ale ani uczeń z rolą nr 1, ani uczeń z rolą nr 2 nie może 

wypowiadać słów.   

Nauczyciel daje uczniom 10 minut na wykonywanie zadania. Następnie 

uczniowie siadają razem w grupie, nadal nie pokazując partnerom opisów 

swoich ról. Nauczyciel prosi po kolei osoby z rolami nr 1, by opowiedziały, jak 

odczytały komunikaty partnera. Np. uczeń mówi „Ja dostałem rolę szewca, 

który prowadzi swój zakład. Moim zdaniem Jan przyszedł do mnie jako klient  

z prośbą o…..” Następnie osoba z rolą nr 2 mówi, jaki komunikat chciała 

przekazać (jakie zadania miała opisane na swojej kartce). Uczniowie 

porównują, na ile kolegom udało się „dogadać”. W przypadku braku czasu 

prezentować na forum mogą ochotnicy, a reszta par wymienia się informacjami 

tylko miedzy sobą. 

Przebieg: 



Nauczyciel dzieli uczniów na 2-4-osobowe podgrupy. Każda podgrupa dostaje 

komplet słów na karteczkach porozcinanych i pomieszanych jak puzzle 

(ZAŁACZNIK 2). Zadaniem każdego zespołu jest jak najszybciej połączyć 

słowa oznaczające to samo. Słowa pochodzą z języka polskiego, niemieckiego 

i włoskiego. Przeprowadzenie ćwiczenia jako rywalizacji „na czas” wzbudzi 

zaangażowanie i przyniesie więcej emocji.  

Celem ćwiczenia jest pokazanie uczniom, jak wiele słów z innych języków już 

rozumieją, bo są one podobne. W komunikacji z obcokrajowcami jest to krok 

na przód, bez wkuwania słówek na pamięć :) 

3.Step: Przedstawienie na forum wyników ćwiczenia  

Nauczyciel podsumowuje ćwiczenie: zobaczcie, ile informacji udało wam się 

przekazać bez komunikacji werbalnej. Podobnie skutecznie możecie 

komunikować się za granicą i z obcokrajowcami. Najważniejsza jest chęć 

porozumienia się, zaangażowanie i kreatywne korzystanie z komunikacji 

niewerbalnej. Nawet jak doszło do nieporozumień lub nie całe komunikaty 

zostały przekazane, to jest to normalne i zdarza się też w komunikacji 

werbalnej. 

Autorka konspektu: 
Magdalena Mazik-Gorzelańczyk, Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego „Faveo” 



ZAŁĄCZNIK nr 1 

Rola 1.A 
Jesteś szewcem, który prowadzi zakład. 
Przychodzi do Ciebie klient, który nie 
mówi w Twoim języku. Przyjmij jego  
zlecenie. 
  

Rola 2A 
Jesteś praktykantem na stażu  
zagranicznym. Niestety, w Twoich  
ulubionych butach zaczęły odpadać  
obcasy. Musisz oddać je do naprawy.  
Przyszedłeś do szewca. Chciałbyś, aby 
wymienił obcasy i by nowe miały ten 
sam kolor, co stare. I chciałbyś się  
dowiedzieć, ile ta usługa będzie  
kosztować w euro. Musisz wziąć pod 
uwagę, że szewc nie mówi w Twoim  
języku. 
  

Rola 1.B 
Jesteś praktykantem na zagranicznym 
stażu. Pracujesz w kuchni. Aktualnie 
przygotowujecie dania na przyjęcie  
weselne. Szef kuchni zwraca się do  
Ciebie z zadaniem. 

Rola 2.B 
Jesteś szefem kuchni, która właśnie 
przygotowuje dania na przyjęcie wesel-
ne. Masz pod opieką praktykanta  
z zagranicy, który nie mówi w Twoim 
języku. Wytłumacz mu zadanie, jakie ma 
wykonać: pokroić składniki na sałatkę.  
Marchewka i buraczki mają być  
pokrojone w kostkę o bokach ok 0,5 cm, 
a ser w kostkę o bokach ok 1 cm.  
Pokrojone składniki praktykant ma  
wymieszać w misce. 
  

Rola 1.C 
Jesteś sprzedawcą w sklepie  
spożywczym i przychodzi do Ciebie 
klient, który nie mówi w Twoim języku. 
  

Rola 2.C 
Jesteś na zagranicznej wycieczce  
i w przerwie zwiedzania kupiłeś wodę 
do picia. Po wyjściu ze sklepu  
zauważyłeś, ze woda jest niegazowana  
i nieschłodzona, a jest bardzo gorąco  
i zależy Ci, by była zimna i gazowana. 
Wróciłeś do sklepu i prosisz  
sprzedawcę o zamianę butelki. 
  

Rola 1.D 
Jesteś recepcjonistą w hotelu. Jeden  
z zagranicznych gości przychodzi do 
Ciebie z prośbą. 

Rola 2.D 
Pracodawca wysłał Cię w delegację  
zagraniczną. Późno wieczorem dotarłeś 
do hotelu. Jutro masz ważne zadania  
i zależy ci, by wypocząć. Tymczasem w 
hotelowej restauracji odbywa się głośna 
impreza, przez którą nie możesz  
zasnąć. Idziesz na recepcję i prosisz, by 
zamieniono Ci pokój na taki, do którego 
nie dochodzą odgłosy z restauracji. 
  



Rola 1.E 
Jesteś właścicielem domu, który buduje 
firma. W firmie pracuje obcokrajowiec, 
który słabo rozumie Twój język. Szef 
firmy pojechał po materiały, więc  
poprosiłeś zagranicznego pracownika, 
by w ścianie kuchni zrobił otwór na 
gniazdko w miejscu, do którego łatwo 
podłączysz sprzęty kuchenne. 

Rola 2.E 
Jesteś elektrykiem, który pracuje  
za granicą w firmie, która właśnie  
wykańcza prywatny dom. Szef pojechał 
po materiały, a klient chce, byś zrobił  
w kuchni otwór na gniazdko  
elektryczne. Jednak w miejscu, które 
wskazuje, nie możesz zrobić otworu, bo 
planowane meble utrudnią dostęp do 
gniazdka. Wyjaśnij klientowi, że otwór 
musi być przesunięty 10 cm w prawo. 
  

Rola 1.F 
Jesteś praktykantem, który rozpoczął 
staż w piekarni. Dzisiaj jeden  
z pracowników wyjaśni Ci zasady  
obowiązujące podczas pracy. 
  

Rola 2.F 
Jesteś pracownikiem piekarni, który  
odpowiada za wprowadzanie do pracy  
nowych pracowników. Do firmy przyjęty 
został zagraniczny praktykant. Musisz 
przekazać mu, że na dział, w którym 
przygotowywane i wypiekane jest  
pieczywo, może wejść tylko w butach 
ochronnych, fartuchu i czepku na  
głowie. Odzież ochronną pobiera  
z regałów stojących przed halą, a po 
skończonej pracy wrzuca ją do koszy 
stojących  
obok regałów. 
  



Wykorzystane źródła: 
J. Bojanowska, „Sprachanimation. Animacja językowa”, Warszawa 2008. 

D. Dolińska, „Mowa ciała jako aspekt komunikacji międzyludzkiej”, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 
Nr 65, 2013.  

ZAŁĄCZNIK nr 2 

Polski Niemiecki Włoski 

restauracja Restaurant ristorante 

galeria Galerie galleria 

teatr Theater teatro 

stacja Station stazione 

muzeum Museum museo 

toaleta Toilette toilette 

paszport Pass passaporto 

benzyna Benzin benzina 

centrum Zentrum centro 

plac Platz posto 

policja Polizei Polizia 

kawa Kaffee caffè 

informacja Information informazione 

banan Banane Banana 

gitara Gitarre chitarra 

kakao  Kakao cacao 

kiwi Kiwi kiwi 

muzyka Musik musica 

komputer Computer computer 

spaghetti Spaghetti spaghetti 

test Test test 



3.2. TYTUŁ: Klient nasz pan - różne oczekiwania klienta 
w kontekście międzynarodowym  

Po zajęciach uczeń wie: 
Po zajęciach uczeń  
potrafi: 

Po zajęciach uczeń  
rozumie: 

- jak reagować na potrzeby 
klientów w kontekście  
międzynarodowym 

- spojrzeć na swój zawód 
z perspektywy  
międzynarodowej  

- jak dostosować się do  
zagranicznych klientów 

CELE do osiągnięcia 

Planowany 
czas: 
45 min 

Potrzebne  
materiały: 
Krzesła Ustawione  
w krąg, flipcharty, 
markery  

Liczba uczniów: 
20 

PRZEBIEG 

Step by step Czas 

1. Step: Ćwiczenie wprowadzające „… są” 5 min. 

2. Step: Podsumowanie ćwiczenia „… są” 10 min. 

3. Step: Klient i personel obsługi 10 min. 

4. Step: Kontekst międzynarodowy 20 min. 

 „Międzynarodowe kompetencje w życiu zawodowym i społecznym” 

Konspekt zajęć dla uczniów VET 



1. Step: Ocena „… są”  

Nauczyciel przed zajęciami ustawia w sali arkusze flipchart. Na każdym 

flipcharcie znajduje się zdanie zaczynające się: „Praktykanci to…”, 

„Obcokrajowcy to…”, „Klienci to…”, „Niemcy to…”, „Włosi to…”, Polacy są… ”,„ 

Personel usługowy jest… ”. Nauczyciel może również zmieniać lub dodawać 

początki tych zdań w zależności od zawodu ucznia i indywidualnie obranych 

przez niego celów. 

Na początku zajęć wszyscy uczniowie otrzymują flamastry/markery i proszeni 

są o uzupełnienie początków zdań. Robią to przechodząc przez salę i zapisując 

dokończenia na kolejnych flipchartach. Mogą wpisywać, co sami kojarzą się  

z danymi grupami ludzi - w tym także uprzedzenia, negatywne skojarzenia - a 

także, to co społecznie kojarzone jest z tymi grupami ludzi. Mają 10 minut na 

„spacer po sali” i zapisywanie swoich uwag. Jeśli ktoś zauważy, że inny już 

napisał to, co on chciał napisać, może po prostu wstawić „+1”. Po 10 minutach 

nauczyciel kończy ćwiczenie i prosi wszystkich uczniów o powrót na swoje 

miejsca. 

2.Step: Podsumowanie ćwiczenia „… są”  

Wszyscy razem oglądają wszystkie plakaty i omawiają odpowiedzi. Jakie one 

są? Co zaskakuje grupę? Co jest prawdą, co może być uprzedzeniem? Ważne 

jest, aby otwarcie traktować również uprzedzenia, negatywne cechy - skąd się 

one biorą? Nauczyciel szczególnie zajmuje się aspektami „klienci są…”  

Przebieg: 

Po dyskusji nauczyciel dzieli uczniów na cztery grupy: dwie grupy z nich będą 

obsługą klienta, dwie pozostałe klientami. W zależności od zawodu uczniowie 

z grup obsługi powinni teraz zapisać na kartach moderacyjnych, co powinny 

potrafić osoby wykonujące ich zawód (np. co powinien umieć kelner, hotelarz, 

fryzjer). Pozostałe dwie grupy zapisują, czego klienci oczekują od 

wykonawców danych zawodów. Po około 5 minutach grupa usługowa spotyka 

się z grupą klientów. Razem sprawdzają, które z pisemnych oczekiwań 

klientów odpowiadają którym z opisów wykonawców usług. Czy są jakieś 

oczekiwania lub usługi/propozycje, dla których nie ma pokrycia/

zapotrzebowania? 

3.Step: Klient i personel obsługi  



Każda z czterech grup powinna teraz wybrać kraj. W razie potrzeby nauczyciel 

może również przydzielić kraje, np. Niemcy, Włochy, Nigerię, Japonię. 

Uczniowie powinni teraz w grupach samodzielnie wyszukać w Internecie, jakie 

dodatkowe wymagania stawia wykonywanie usług w ich zawodzie odmienny 

kontekst kulturowy: na przykład w Niemczech często zdarza się, że talerze są 

usuwane ze stołu tylko wtedy, gdy wszyscy przy stole skończyli jeść. 

Uczniowie zapisują wyniki swoich badań i po około 15 minutach przedstawiają 

je grupie. 

4.Step: Kontekst międzynarodowy  

Autorka konspektu: 
Antonia Pilz, EJBM 



3.3. TYTUŁ: Znajomość kultury klienta  
a jakość obsługi.  

Po zajęciach uczeń wie: 
Po zajęciach uczeń  
potrafi: 

Po zajęciach uczeń  
rozumie: 

- jakie zasady postępowania 
mogą obowiązywać  
w obcym kraju 
 
- jakie cechy musi mieć  
specjalista od obsługi gości 
zagranicznych  

- rozróżniać właściwe  
i nieodpowiednie  
zachowanie w obsłudze 
gości zagranicznych 
 
- krytycznie analizować 
obcą kulturę 
 
- stosować odpowiednie 
zachowania dotyczące 
jakości usług  

- że różnice kulturowe mają  
konsekwencje dla życia  
codziennego i pracy 
 
- zdaje sobie sprawę  
z różnorodności gości 
zagranicznych, wrażliwiej  
i tolerancyjniej przyjmuje 
różnorodność 

CELE do osiągnięcia 

Planowany 
czas: 
45 min 

Potrzebne  
materiały: 
arkusze A3, długopisy  
i markery, tablica 
suchościeralna lub 
flipchart  

Liczba uczniów: 
max. 25  

PRZEBIEG 

Step by step Czas 

1. Step: Wprowadzenie do tematu. 5 min. 

2. Step: Praca w grupach na temat „Typowe cechy turysty z Włoch, Niemiec 
i Polski”. 

10 min. 

3. Step: Praca grupowa na temat „Doskonała obsługa gości  
zagranicznych”. 

10 min. 

4. Step: Prezentacja wyników grupy, dyskusja i stworzenie katalogu  
kryteriów dotyczących „jakości obsługi i gości zagranicznych”. 

20 min. 

Każdy kraj ma inne nawyki  
i praktyki behawioralne. To, co 
normalne w ojczyźnie, może być 
niepraktyczne w innym miejscu. 
Celem tej lekcji jest uwrażliwienie 
uczniów i wykształcenie w nich 

krytycznego podejścia w kontaktach  
z zagranicznymi gośćmi/klientami. Nie można 
podchodzić  do nich, tak jak do rodaków. 
Wykwalifikowany pracownik musi być ciekawy 
i otwarty na inną kulturę oraz musi umieć 
dostosowywać swoją pracę, aby oferować 
możliwie najlepszą jakość usług w danej 
sytuacji. Wymaga to wiedzy o pochodzeniu 
kulturowym gościa. Porównując różne grupy 
gości uczniowie uświadamiają sobie również, 
że stereotypy są szkodliwe dla optymalnej 
jakości usług.  

Uwagi 

 „Międzynarodowe kompetencje w życiu zawodowym i społecznym” 

Konspekt zajęć dla uczniów VET 



3.Step: Praca grupowa na temat „Doskonała obsługa gości/klientów 
zagranicznych”.  

1. Step: Wprowadzenie do tematu. 

Nauczyciel wprowadza temat „Jakość obsług, a klienci 

zagraniczni” (ZAŁĄCZNIK nr 1). Zadaje pytania: W jakich krajach byłeś?  

Jakie masz wrażenia w odniesieniu do jakości obsługi w restauracjach, 

sklepach i hotelach w kraju i zagranicą? 

2.Step: Praca w grupach na temat „Typowe cechy klienta z Włoch,  
Niemiec i Polski”.  

Uczniowie podzieleni są na 6 grup. Na każdym stole znajduje się 1 arkusz A3  

z tytułem „Charakterystyka klienta włoskiego /niemieckiego /polskiego”. Grupy 

zastanawiają się nad przedstawicielami kultury Włoch, Niemiec lub Polski (pod 

dwie grupy na każdy kraj). Uczniowie, na podstawie swoich doświadczeń w 

kraju i za granicą, przedstawiają standardowy profil klienta przypisany danej 

narodowości. Pierwszym krokiem jest stworzenie „tożsamości” dla danego 

klienta. Ważne jest, aby uczniowie starali się postawić na miejscu innych 

narodowości. Należy krytycznie kwestionować uprzedzenia, stereotypy własnej 

i obcej kultury. 

Przebieg: 

Grupy robocze mieszają się ze sobą, aby można było wymienić pomysły, które 

nie zostały uwzględnione w grupach roboczych w Step 2. Rozdawany jest 

arkusz A3 z tytułem „Doskonała obsługa gości/klientów zagranicznych”. 

Ćwiczenie wydobywa aspekt zawodowy. Uczniowie określają cechy, 

kompetencje, zachowania, które specjalista w ich zawodzie musi posiadać  

w recepcji, w hali produkcyjnej, w biurze, zakładzie, aby móc oferować wysokiej 

jakości usługi klientom z różnych narodowości i kultur. Pomagają  

w tym cechy zebrane w Step 2. 

4.Step: Prezentacja wyników grupy, dyskusja i stworzenie katalogu 
kryteriów dotyczących „jakości obsługi i gości zagranicznych”.   

Prelegenci grup roboczych przedstawiają wypracowane definicje dotyczące 

„doskonałej opieki nad klientami”. Nauczyciel zapisuje kluczowe słowa na 

tablicy. Następnie nauczyciel otwiera dyskusję pytaniem: „Czy zgadzacie się  

z przedstawionymi definicjami „doskonałej gościnności/obsługi?” Czy ktoś ma 

inne zdanie? Czy ta definicja dotyczy wszystkich typów klientów? Uważasz, że 

klienci z Włoch, Niemiec czy Polski byliby zadowoleni z tak zdefiniowanego 

specjalisty?  



Uczniowie proszeni są o porównanie oczekiwań klienta zagranicznego i klienta 

z własnego kraju. Mogą też paść pytania „Czy istnieją różnice pod względem 

różnych kultur? Jak dostosować swoje zachowanie do kultury pochodzenia 

gospodarza? Co mam zrobić, jeśli nie znam kultury pochodzenia gościa?  

Na koniec następuje głosowanie nad ważnością kluczowych haseł związanych 

z „jakością usług” i tworzona jest lista rankingowa, którą uczniowie sobie 

utrwalają. Celem tego kroku jest również zastanowienie się przez uczniów nad 

niektórymi codziennymi powszechnymi zachowaniami w ich własnym kraju, 

które mogą nie występować w innym kraju. Uczniowie powinni rozumieć,  

że w relacjach z gośćmi należy przejawiać neutralne zachowanie, wolne od 

uprzedzeń i stereotypów, aby zapewnić jakość usług. 

Autor konspektu: 
Bernd Fass, Eurocultura 



ZAŁĄCZNIK nr 1 

Materiał  dla nauczyciela 

a. Jak postępować, by goście czuli się w hotelu jak w domu.  

b. Na recepcji wielu gości wciąż „karmi się” rutyną. To powinno się zmienić.  

Cenne spostrzeżenia i wskazówki z perspektywy podróżującego 

konsultanta.  

STUTTGART. Andreas Nareuisch od wielu lat podróżuje po świecie w hotelach 

wszystkich kategorii. Ma wiele pozytywnych i negatywnych doświadczeń. 

Relacjonuje  

o tym i daje wskazówki dotyczące gościnnego przyjęcia:  

„Przedwczoraj byłem w Monachium. Przyjechałem do hotelu wyczerpany i jako 

organizator uprzejmie poprosiłem o mój pokój oraz informacje  

o zarezerwowanej przeze mnie konferencji. Jaką odpowiedź otrzymałem  

w recepcji?” „Nie mogę znaleźć Pańskiej rezerwacji” powiedział pracownik  

i odwrócił się ode mnie. Na tym komunikacja się skończyła  

Traktuj poważnie krytykę ze strony gości  

Pierwszą i być może najważniejszą wskazówką jest kultura błędów. Błędy mogą 

się zdarzyć zawsze w stresującym życiu codziennym. Kluczowe jest to, jak 

sobie z tym poradzić. Czego bym się spodziewał? ”Drogi Gościu, usiądź.  

Czy mogę zaproponować drinka? Rozwiążę to…” Pasuje tu moje doświadczenie 

z października w renomowanym 5-gwiazdkowym hotelem  

w Hamburgu. Moja krytyka kierownika ds. relacji z gośćmi, dotycząca hałasu na 

budowie i niedociągnięć w obsłudze, spotkała się ze słowami: „w większości 

mamy zadowolonych gości”. Jeśli spojrzeć na odpowiednie portale, zauważyć 

można że jedną trzecią stanowią złe recenzje. Nigdy nie powinno tak być. Ci, 

którzy polegają tylko na swoim dobrym imieniu, wkrótce mogą się zawieść. 

Gospodarze powinni zawsze poważnie traktować opinie gości. Niezadowolenie 

klienta rozprzestrzenia się na zasadzie kuli śniegowej i może dużo kosztować . 

Statystyki mówią o utracie 25-40 procent klientów przez negatywne opinie  

w Internecie. Nie wspominając o utracie reputacji. Nie pomogą wtedy frazesy. 

typu „Gdybyś się z nami od razu skontaktował” lub „Następnym razem wszystko 

będzie lepiej…”.  



Liczy się pierwsze i ostatnie wrażenie.  

Nigdy nie ma drugiej szansy na pierwsze wrażenie. Skargę trzeba rozpatrywać 

zawsze w sposób natychmiastowy, na miejscu w przyjazny i skuteczny sposób. 

To łatwiejsze niż myślisz. Gość najpierw chce być traktowany poważnie. Jeśli 

do tego dodać małą rekompensatę finansową, wszystko zostaje zapomniane. 

W hotelu przede wszystkim należy przyjąć przyjazną gościom postawę. 

Andreas Nareuisch, konsultant ds. zarządzania  

b. Liczba turystów zagranicznych, którzy spędzają w kraju przynajmniej jedną 

noc w roku. 

  2008 2018 

Włochy 42,73 Mio 61,57 Mio 

Niemcy 24,88 Mio 38,88 Mio 

Polska 12,96 Mio 19,62 Mio 

c. Dochód od turysty 

  2008 2018 

Włochy 735 Euro 710 Euro 

Niemcy 1459 Euro 1312 Euro 

Polska 676 Euro 680 Euro 

Wykorzystane źródła: 
https://www.ahgz.de 
www.laenderdaten.info  
www.laenderdaten.info  

https://www.ahgz.de
http://www.laenderdaten.info
http://www.laenderdaten.info


3.4. TYTUŁ: Wyobrażenia i fakty o kulturze arabskiej  

Po zajęciach uczeń wie: 
Po zajęciach uczeń  
potrafi: 

Po zajęciach uczeń  
rozumie: 

- czym są stereotypy i konflikty, 
jak powstają i jaki mają wpływ 
na życie, na relacje z klientami / 
współpracownikami / innymi 
ludźmi 
 
- że negatywne stereotypy mogą 
zaburzać postrzeganie klientów 
czy kolegów w pracy  

- zanalizować własne  
zachowania / komunikację  
z innymi, wpływ stereotypów  
i uprzedzeń 
 
- poddać refleksji  
zachowaniem drugiej osoby 
(uwzględniając jej stereotypy 
i uprzedzenia)  

- zachowanie /  
komunikację wolną od  
stereotypów  
i uprzedzeń  
 
- że może własnym 
zachowaniem  pomóc 
sobie w osiąganiu  
celów podczas stażu 
za granicą 

CELE do osiągnięcia 

Planowany 
czas: 
45 min 

Potrzebne  
materiały: 
Kopie  
(ZAŁĄCZNIK nr 1), 
Videoprojektor 
(ZAŁĄCZNIK nr 3)  

Liczba uczniów: 
Do 20  

PRZEBIEG 

Step by step Czas 

1. Step: Wprowadzenie w temat. 10 min. 

2. Step: Test prawda, fałsz. 10 min. 

3. Step: Dyskusja o wynikach testu. 20 min, 

4. Step: Podsumowanie. 5 min. 

Zajęcia dla uczniów, którzy 
pracują z ludźmi z innych krajów 
lub kultur (np. w hotelach, 
restauracjach, handlu 
zagranicznym, logistyce, 
montażu). Konspekt może być 

również wykorzystany w ramach przygotowań 
do stażu za granicą. Niektóre załączniki są  
w języku angielskim. Są łatwe do zrozumienia. 
W razie potrzeby należy przetłumaczyć 
poszczególne terminy.  

Uwagi 

 „Międzynarodowe kompetencje w życiu zawodowym i społecznym” 

Konspekt zajęć dla uczniów VET 



1. Step: Wprowadzenie do temat. 

We wstępie nauczyciel wyjaśnia pojęcia „uprzedzenie” i „stereotyp”  

(załącznik 4). 

2.Step: Test prawda, fałsz. 

Kopia ZAŁĄCZNIKA nr 1 jest rozdawana uczniom, po jednym arkuszu na parę. 

Uczniowie mają w parach zdecydować, czy zadnia są prawdą czy fałszem. 

Przebieg: 

W ramach wyjaśniania (ZAŁĄCZNIKA nr 2) poprawnych odpowiedzi nauczyciel 

inicjuje dyskusję pytaniami takimi jak:  

 Dlaczego odpowiedziałeś na to pytanie w ten sposób…?  

 Ilu znasz ludzi z kultury arabskiej?  

 Ile osób wyznania muzułmańskiego mieszka w Niemczech / we 

Włoszech / w Polsce?  

 Jakie produkty sprzedają Niemcy / Włochy / Polska w świecie arabskim?  

 Jakie produkty Niemcy / Włochy / Polska importują ze świata 

arabskiego?  

Najważniejsze przesłania dyskusji są zapisywane na tablicy. Ważne: jeśli  

w klasie są uczniowie ze środowisk migracyjnych z krajów arabskich, niech 

będą zaangażowani w udzielanie odpowiedzi i wyjaśnianie poprawnej lub 

niepoprawnej odpowiedzi. Celem pytań jest zachęcenie uczniów do 

zastanowienia się, że w wielu przypadkach najprawdopodobniej odpowiadali 

na podstawie uprzedzeń i stereotypów, nie mając bezpośredniej wiedzy na 

dany temat. Powinno być dla nich jasne, że podczas stażu za granicą muszą 

zdawać sobie sprawę z własnych wyobrażeń o kraju, ludziach  

i współpracownikach. Pomoże im to z powodzeniem poruszać się w obcym 

okolicznościach. Muszą też mieć świadomość, że osoby i koledzy z pracy  

w kraju stażu również mogą mieć wobec siebie uprzedzenia i stereotypy.  

3.Step: Dyskusja o wynikach testu.  



Autor konspektu: 
Bernd Faas 

4. Step: Wprowadzenie do tematu. 

Wyświetlony zostaje obraz z ZAŁĄCZNIKA nr 3.  Uczniowie komentują grafikę. 

Nauczyciel zadaje pytania 

 Gdybyś miał odbyć staż za granicą, czy myślisz, że spotkałbyś się  

z uprzedzeniami?  

 Jeśli tak, to jakimi?  

 Jeśli nie, to dlaczego? 



ZAŁĄCZNIK nr 1 

prawda czy fałsz? 

  prawda fałsz 

Bliski Wschód jest dobrze zdefiniowany jako miejsce.     

Mieszkańcy Bliskiego Wschodu żyją jak koczownicy.     

Na Bliskim Wschodzie jest tylko pustynia i ropa.     

Bliski Wschód i świat islamu to jedno i to samo.     

Wszyscy na Bliskim Wschodzie mówią po arabsku.     

Wszyscy na Bliskim Wschodzie są muzułmanami.     

Wszyscy Arabowie są muzułmanami.     

Wszyscy na Bliskim Wschodzie nienawidzą Stanów 
Zjednoczonych i Europy.     

Mieszkańcy Bliskiego Wschodu są ignorantami i są  
zamknięci.     

Muzułmanie, chrześcijanie i Żydzi zawsze byli  
w konflikcie.     

Wszystkie muzułmanki są uciskane i niewykształcone.     

Wszyscy mężczyźni noszący turbany są muzułmanami.     



ZAŁĄCZNIK nr 2 

Bliski Wschód jest dobrze zdefiniowany jako miejsce. NIE 

Bliski Wschód nie ma wyraźnych granic. Istnieją połączenia międzykulturowe, 

które łączą obszary od Afryki Północnej przez Azję Zachodnią po Azję 

Środkową. Najprostsza mapa Bliskiego Wschodu obejmuje Bahrajn, Cypr, 

Egipt, Iran, Irak, Izrael, Jordanię, Kuwejt, Liban, Oman, terytoria palestyńskie, 

Katar, Arabię Saudyjską, Syrię, Turcję, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Jemen.  

Mieszkańcy Bliskiego Wschodu żyją jak koczownicy. NIE 

Bardzo niewielu ludzi na Bliskim Wschodzie żyje jako koczownicy. Bliski 

Wschód jest dość zurbanizowany i ma jedne z najstarszych miast na świecie. 

60% ludności regionu mieszka w dużych miastach, takich jak Damaszek, 

Stambuł i Kair.  

Na Bliskim Wschodzie jest tylko pustynia i ropa. NIE  

Bliski Wschód to coś więcej niż pustynia i ropa. Geografia Bliskiego Wschodu 

jest zróżnicowana i obejmuje wszystko, od żyznych delt rzek po lasy, pasma 

górskie i jałowe płaskowyże. Niektóre kraje Bliskiego Wschodu są bogate  

w ropę, podczas gdy inne mają niewielkie lub żadne zasoby ropy.  

Bliski Wschód i świat islamu to jedno i to samo. NIE  

Wprawdzie islam po raz pierwszy rozwinął się na Półwyspie Arabskim i język 

arabski jest jego językiem liturgicznym, ale większość muzułmanów na świecie 

nie jest Arabami i żyje poza Bliskim Wschodem. W rzeczywistości Indonezja 

jest krajem o największej populacji muzułmańskiej.  

Wszyscy na Bliskim Wschodzie mówią po arabsku. NIE  

Oprócz arabskiego w regionie mówi się wieloma różnymi językami i dialektami. 

Należą do nich perski, turecki, kurdyjski i hebrajski.  

Wszyscy na Bliskim Wschodzie są muzułmanami. NIE  

Oprócz dużej populacji żydowskiej w Izraelu i w całym regionie istnieją 

znaczące społeczności chrześcijańskie i małe społeczności żydowskie.  



Wszyscy Arabowie są muzułmanami. NIE  

Na Bliskim Wschodzie jest kilka chrześcijańskich ugrupowań arabskich. 

Jednymi z największych z ponad dziesięcioma milionami wyznawców są 

Egipcjanie koptyjscy.  

Wszyscy na Bliskim Wschodzie nienawidzą Stanów Zjednoczonych i Europy. 

NIE  

Choć wiele osób krytykuje politykę zagraniczną USA i Europy w regionie, to dla 

wielu innych kraje te są wzorem rozwoju gospodarczego i wolności politycznej.  

Mieszkańcy Bliskiego Wschodu są ignorantami i są zamknięci. NIE 

Edukacja jest bardzo ważna dla mieszkańców Bliskiego Wschodu. Chociaż 

wskaźniki analfabetyzmu różnią się w zależności od kraju, ponad 80% ludzi  

w krajach arabskich potrafi czytać i pisać.  

Muzułmanie, chrześcijanie i Żydzi zawsze byli w konflikcie. NIE  

Muzułmanie, chrześcijanie i Żydzi nie zawsze byli w konflikcie. Muzułmanie od 

wieków współistnieją z innymi wyznaniami. W rzeczywistości wszystkie trzy 

przekonania mają wspólne korzenie. Judeo-chrześcijańscy prorocy, tacy jak 

Abraham, Noe i Józef, zajmują także wysokie miejsce w islamie.  

Wszystkie muzułmanki są uciskane i niewykształcone. NIE  

Wiele muzułmanek jest dobrze wykształconych i są produktywnymi 

członkiniami społeczeństwa. Większość uniwersytetów na Bliskim Wschodzie 

ma tyle samo, jeśli nie więcej, kobiet niż mężczyzn. Muzułmańskie kobiety 

stoją przed takimi samymi wyzwaniami w życiu osobistym i zawodowym, jak 

kobiety na całym świecie.  

Wszyscy mężczyźni noszący turbany są muzułmanami. NIE  

Muzułmanie noszą różnorodne ubrania. Wiele osób myli różne wyznania. 

Religia Sikhów (powstała w Indiach) nakazuje, aby nie ścinać włosów, dlatego 

mężczyźni noszą turban.  



ZAŁĄCZNIK nr 3 

Osoba z lewej: “Czy jako 

muzułmanin nie musisz pościć 

w Ramadan?” 

Osoba z prawej: “Jestem Sikh, 

Sir.” 

 

Osoba z lewej: ”A, to 

przepraszam, smacznego, 

bracie.”  



ZAŁĄCZNIK nr 4 

Stereotypy i uprzedzenia 

Nasze postawy i zachowania, które nie są oparte na bezpośrednim 

doświadczeniu, często opierają się na stereotypach i uprzedzeniach. 

Psychologia społeczna definiuje stereotyp jako przekonanie lub zbiór 

przekonań, na podstawie których jedna grupa jednostek przypisuje innej grupie 

osób pewne stereotypowe cechy. 

Uprzedzenie jest z góry przyjętym pojęciem, które nie jest oparte na dokładnej i 

bezpośredniej znajomości faktów lub ludzi, ale jest kształtowane przez 

pogłoski i opinie innych. 

Stereotypy to wzorce myślowe, które mogą być używane jako skrót do oceny 

lub przewidywania zachowania osoby na podstawie przynależności do 

określonej kategorii lub grupy. Zakładają, że osoba będzie prawdopodobnie 

zachowywać się jak grupa. 

Kilka przykładów stereotypów: 

 Włosi to mafiosi, którzy jedzą pizzę i grają na mandolinie 

 Brytyjczycy są pijakami i fanatykami piłki nożnej 

 Wszyscy Chińczycy są tacy sami, wszyscy żółci i nigdy nie umierają 

 Blondynki są głupie 

  Fryzjerzy są gejami 

 Polacy są aroganccy 

 Wszyscy Amerykanie są otyli 

 Niemcy są pozbawieni poczucia humoru 

 Kobiety nie potrafią prowadzić samochodu, a przede wszystkim 

parkować 

 

Stereotyp nie jest oparty na wiedzy naukowej, ale odzwierciedla ocenę, która 

często okazuje się sztywna i błędna w stosunku do drugiej osoby. Pomija się 

ewentualne różnice między ludźmi z określonej kategorii. 

 



Mamy tendencję do rozwijania i wykorzystywania stereotypów, choć często 

okazują się one czystym nieporozumieniem. Wiele z naszych stereotypów 

uległo z czasem mutacji (np. te odnoszące się do różnic między mężczyznami 

i kobietami, czy też z charakterem lub wadami pewnych grup ludności).  

Są dostosowywane w zależności od sytuacji, biorąc pod uwagę podstawowy 

stereotyp. 

Jeśli na przykład podzielamy stereotyp, że kobiety w mniejszym stopniu 

potrafią korzystać z komputerów niż mężczyźni, błąd koleżanki, prowadzący 

do awarii systemu operacyjnego, interpretujemy jako brak kompetencji. 

Podczas gdy kolegę w tej samej sytuacji uznalibyśmy za po prostu 

rozkojarzonego. Aby nasz stereotyp nie został naruszony, postrzegamy 

kobietę znającą się na IT jako wyjątek, a nie regułę. 

Naukowe badania pamięci wykazały, że lepiej i dokładniej pamiętamy epizody, 

które potwierdzają nasze przekonania. W przeciwieństwie do tego 

zapominamy lub pomijamy epizody, które są sprzeczne ze stereotypem. 

Uprzedzenie 

W przeciwieństwie do stereotypu, który może być neutralny, pozytywny lub 

negatywny, uprzedzenia są zwykle negatywne i mogą prowadzić do poczucia 

odrzucenia wobec osoby lub grupy społecznej. Przyczyną jest brak wiedzy, 

który prowadzi do błędnej oceny. 

Często kultywowanie uprzedzeń wobec pewnych kategorii ludzi prowadzi nas 

do zmiany naszego zachowania w oparciu o nasze przekonania. W ten sposób 

powstają warunki, w których pojawiają się hipotezy formułowane na podstawie 

uprzedzeń, czyli samospełniających się proroctw. 

Oczywiście te zachowania wzmacniają same stereotypy. Jeśli np. Maria, która 

pracuje jako recepcjonistka w dużym hotelu, z jakiegoś powodu uważa, że 

Rosjanie są niezwykle kłótliwi, najprawdopodobniej stanie się mniej otwarta  

i pomocna w kontaktach z Rosjaninem. Podświadomie oczekuje od takiego 

klienta skarg i ataków, a psychicznie przyjmuje pozycję obronną.  

Jej zachowanie jest postrzegane przez rosyjskiego gościa jako nieprzyjazne  

i nieuzasadnione i przyjmuje on pozycję obronną, co Maria traktuje jako 

potwierdzenie jej uprzedzeń i prowadzi do ich wzmocnienia. 



Czy można przełamać uprzedzenia? Uprzedzenia uwarunkowane są wieloma 

przyczynami, które wynikają z kontekstu społecznego i mają silny wpływ na 

jednostkę. Kontakt i większa wiedza na temat grup postrzeganych jako „różne” 

mogą pomóc zmniejszyć uprzedzenia. Aby to zrobić, ludzie muszą chcieć 

kwestionować swoje przekonania. 

 

Jak nabywamy uprzedzeń? 

Socjolodzy uważają, że dzieci od najmłodszych lat rozwijają uprzedzenia i 

stereotypy. Wiele badań wykazało, że dzieci wprowadzają terminy uprzedzeń 

rasowych już w wieku 3 lat, nie rozumiejąc, co mają na myśli. Zaczynają 

wcześnie nawiązywać więź z własną grupą i rozwijają negatywne nastawienie 

do innych grup etnicznych lub „obcych”. W pierwszej fazie życia większość 

dzieci nabywa cały szereg uprzedzeń, które można znaleźć w słownych 

obelgach, żartach etnicznych i dyskryminacji. 

 

Jak narastają uprzedzenia? 

Wyuczone stereotypy i uprzedzenia pozostają odporne na zmiany, nawet przy 

braku dowodów przeciwnych. Ludzie przyjmują anegdoty, które wzmacniają 

uprzedzenia, ale ignorują sprzeczne anegdoty. Stwierdzenie „Niektórzy z moich 

najlepszych przyjaciół są …(czarnymi, gejami, muzułmanami, Żydami itp.)” 

Dokładnie opisuje takie zachowanie: dopuszczasz kilka wyjątków, nie 

zmieniając swoich uprzedzeń. 

 

Jak utrwalają się uprzedzenia? 

Uprzedzenia utrwalają się poprzez zachowanie własnej grupy i socjalizację 

panującej kultury. Środki masowego przekazu rutynowo wykorzystują 

stereotypy, aby uprościć rzeczywistość, aby przedstawić nastrój, sytuację lub 

osobę. Na przykład osoby starsze są zwykle opisywane jako słabe i 

zapominalskie, podczas gdy młodzi ludzie są często postrzegani jako 

dynamiczni i zdolni. 

 

Stereotypy można również przekazywać poprzez jednostronną reprezentację, 

na przykład jeśli świat w programach telewizyjnych jest widziany tylko w 

kolorze białym, ale nie w czerni lub szarości. Zdaniem psychologów to 

zniekształcenie rzeczywistości jest przyczyną, dla której dzieci przyjmują 

uprzedzenia, nawet jeśli ich pochodzenie rodzinne wyraźnie je wyklucza. 



Ukryte uprzedzenia 

Uprzedzenia, które były postrzegane jako przestarzałe i wymarłe, pozostają  

u większości z nas w postaci „mentalnej pozostałości”. Badania naukowe 

pokazują, że ludzie, którzy są przekonani o zasadzie równości i określają się 

jako bez uprzedzeń, nadal ukrywają negatywne uprzedzenia lub stereotypy. 

Coraz więcej badań wskazuje na związek między ukrytymi uprzedzeniami  

a zachowaniem. Osoba normalnie świadoma i kontrolująca swoje zachowanie 

i słowa ujawnia ukryte uprzedzenia, gdy znajduje się w sytuacji stresu, 

rozproszenia, relaksu lub współzawodnictwa. 

Ukryte uprzedzenia związane z zachowaniami dyskryminacyjnymi pojawiają 

się w różnych interakcjach międzyludzkich, na przykład w świecie pracy, przy 

zatrudnianiu i awansach lub przy podejmowaniu decyzji o wynajęciu domu 

określonej osobie lub rodzinie. 

Wykorzystane źródła: 
Common Misconceptions and Stereotypes about the Middle East https://jsis.washington.edu/wordpress/
wp-content/uploads/2015/09/mideast.pdf 
Caruso, Luigi; #sociologia: dallo stereòtipo al pregiudìzio il passo è breve   
https://www.nicedie.it/home/index.php/cultura/item/6014-sociologia-dallo-stereotipo-al-pregiudizio-il-
passo-%C3%A8-breve 
https://www.tolerance.org/professional-development/test-yourself-for-hidden-bias 
https://www.sapere.it/sapere/strumenti/studiafacile/psicologia-pedagogia/Psicologia/La-psicologia-
sociale/Atteggiamenti.html 
pewresearch.org 
 https://ifunny.co/picture/1-aren-t-muslims-supposed-to-be-fasting-during-the-v5iSMOEu8 
Caruso, Luigi; „Sociologia: dallo stereòtipo al pregiudìzio il passo è breve”  
https://www.nicedie.it/home/index.php/cultura/item/6014-sociologia-dallo-stereotipo-al-pregiudizio-il-
passo-%C3%A8-breve 

https://jsis.washington.edu/wordpress/wp-content/uploads/2015/09/mideast.pdf
https://jsis.washington.edu/wordpress/wp-content/uploads/2015/09/mideast.pdf
https://www.nicedie.it/home/index.php/cultura/item/6014-sociologia-dallo-stereotipo-al-pregiudizio-il-passo-%C3%A8-breve
https://www.nicedie.it/home/index.php/cultura/item/6014-sociologia-dallo-stereotipo-al-pregiudizio-il-passo-%C3%A8-breve
https://www.tolerance.org/professional-development/test-yourself-for-hidden-bias
https://www.sapere.it/sapere/strumenti/studiafacile/psicologia-pedagogia/Psicologia/La-psicologia-sociale/Atteggiamenti.html
https://www.sapere.it/sapere/strumenti/studiafacile/psicologia-pedagogia/Psicologia/La-psicologia-sociale/Atteggiamenti.html
pewresearch.org
https://ifunny.co/picture/1-aren-t-muslims-supposed-to-be-fasting-during-the-v5iSMOEu8
https://www.nicedie.it/home/index.php/cultura/item/6014-sociologia-dallo-stereotipo-al-pregiudizio-il-passo-%C3%A8-breve
https://www.nicedie.it/home/index.php/cultura/item/6014-sociologia-dallo-stereotipo-al-pregiudizio-il-passo-%C3%A8-breve


3.5. TYTUŁ: Czeladnik-wędrowiec jako prekursor 
zagranicznego stażu (o niemieckiej tradycji „Walz”) 

Po zajęciach uczeń wie: 
Po zajęciach uczeń  
potrafi: 

Po zajęciach uczeń  
rozumie: 

- o tradycji wędrówki  
w zdobywaniu doświadczeń 
zawodowych 
 
- jakie jest znaczenie  
nieszablonowego myślenia 

- określić zalety i ryzyka 
zbierania zagranicznych 
doświadczeń  
zawodowych  

- do czego może się przydać 
mobilność międzynarodowa  
 
- tradycje własnego zawodu 

CELE do osiągnięcia 

Planowany 
czas: 
45 min 

Potrzebne  
materiały: 
krzesła ustawione  
w krąg, stoły, 
wydrukowane ankiety, 
flipcharty i markery  

Liczba uczniów: 
15-25  

PRZEBIEG 

Step by step Czas 

1. Step: Wprowadzenie 15 min. 

2. Step: Ocena stacji roboczych 10 min. 

3. Step: Za i przeciw – praca w grupach 10 min. 

4. Step: Dyskusja 10 min. 

Tradycyjne zawody 
rzemieślnicze, takie stolarz, 
malarz, kamieniarz, kiedyś  
w Niemczech objęte były tradycją 
tzw. nauki podczas wędrówki 
(„Walz”). Czeladnik wędrował 

przez rok i zatrzymywał się w różnych 
miejscach, by uczyć się tam swojego zawodu. 
Choć młodzi ludzie są często dobrze 
zorientowani we współczesnym świecie 
praktyk zawodowych, bardzo niewielu wie  
o tradycji, która się za tym kryje.  
*Zajęcia dotyczą tradycji Niemiec.  

Uwagi 

 „Międzynarodowe kompetencje w życiu zawodowym i społecznym” 

Konspekt zajęć dla uczniów VET 



1. Step: Wprowadzenie  

Nauczyciel wyjaśnia temat zajęć. W pierwszej ich części uczniowie powinni 

samodzielnie zająć się tym tematem w małych, około 3-osobowych grupach.  

W tym celu jako grupa otrzymują kwestionariusz (ZAŁĄCZNIK nr 1). Następnie 

w ciągu kolejnych 20 minut należy odwiedzić wszystkie „stacje” w 

pomieszczeniu, którymi są stoliki z materiałami. Można  na nich znaleźć 

informacje o „Walz”. Stacje są przygotowane przez nauczyciela jeszcze przed 

lekcją: 1. Różne artykuły prasowe o „Walz” 2. Dokumentacja online o Walz 

(youtube) 3. Wywiad z osobą, która ukończyła „Walz” (youtube). Wpisy na 

youtube mogą mieć podane, od której minuty należy je oglądać, aby uczniowie 

wiedzieli, jak efektywnie z nich skorzystać. (Przykłady dla Niemiec  

w ZAŁĄCZNIKU nr 2). 

2.Step: Ocena stacji roboczych  

Po około 20 minutach kończy się praca w grupach. Nauczyciel prosi uczniów  

o powrót do kręgu z krzeseł. Następuje podsumowanie kwestionariuszy. 

Uczniowie wyjaśniają, skąd pochodzą pozyskane informacje (artykuł w gazecie, 

dokument, ...). Czy były jakieś pytania, na które było wiele odpowiedzi lub nie 

było ich wcale? Co było zaskakujące, co uczniowie już wiedzieli? 

Przebieg: 

3.Step: Za i przeciw – praca w grupach  

Następnie uczniów należy podzielić na cztery grupy. Dwie grupy powinny 

znaleźć argumenty za tym, że „Walz” powinien być obecnie ponownie 

wprowadzony jako obowiązkowy element pod koniec kształcenia. Pozostałe 

dwie grupy argumentują przeciwko temu. Po 5 minutach dwie grupy „za” i dwie 

grupy „przeciw” spotykają się i każda z nich zapisuje swoje argumenty na 

flipcharcie. Po kolejnych 5 minutach powinny być gotowe dwa flipcharty: jeden  

z argumentami za „Walz” i jeden z argumentami przeciwko. Obie grupy 

przedstawiają swoje argumenty. 



Autorka konspektu: 
Antonia Pilz, EJBM 

4.Step: Za i przeciw – praca w grupach  

Nauczyciel zaprasza wszystkich uczniów z powrotem do kręgu krzeseł. 

Najpierw pyta, co obecnie można rozumieć jako nowoczesną formę „Walz”?  

Czy staż (międzynarodowy) jest na to odpowiedzią? Następnie nauczyciel 

ponownie analizuje argumenty „za” i pyta uczniów, czy uważają, że staż może 

dać im te korzyści. Pod uwagę brane są również argumenty „przeciw”: które 

argumenty nie dotyczą stażu za granicą? Które go dotyczą? Następnie 

nauczyciel inicjuje dyskusję, czy uczniowie mogą sobie wyobrazić praktykę za 

granicą w trakcie czy raczej po zakończeniu kształcenia w szkole. Dlaczego? 

Dlaczego nie? 



ZAŁĄCZNIK nr 1 

Kwestionariusz dotyczący „Walz”: 

Jak długo istnieje „Walz”? 

 Na jakich zasadach się odbywa? Wymień co najmniej pięć!  

Jaki jest sens „Walz”? 

Czy „Walz” nadal funkcjonuje?  

Kto może wziąć udział w „Walz”?  

Dlaczego wskazana jest specjalna odzież? 

ZAŁĄCZNIK nr 2 

Artykuły z gazet: 

https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/arbeit/handwerk_heute/auf-der-

walz-sein-100.html 

https://www.br.de/puls/themen/leben/wanderschaft-walz-interview-mael-

aussteiger-regeln-handwerk-100.html 

https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/handwerker-walz-bedroht-

wandergesellen-und-das-problem-mit-dem-mindestlohn/11309432.html 

 

Videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=RAP_PhkENxE 

https://www.youtube.com/watch?v=zIdBXytRCyk 

https://www.youtube.com/watch?v=hQLcEZtA-hc  



4.1. TYTUŁ: Różnorodność kulturowa w codziennym 
życiu i pracy  

Po zajęciach uczeń wie: 
Po zajęciach uczeń  
potrafi: 

Po zajęciach uczeń  
rozumie: 

- że jego otoczenie  
społeczne i zawodowe może 
być bardziej zróżnicowane  
kulturowo, niż przypuszcza  

- rozwinąć w sobie  
uznanie i szacunek dla 
ludzi z różnych środowisk  
kulturowych  

- że współczesne  
społeczeństwa, rozumiane  
w większej lub mniejszej skali, 
są różnorodne kulturowo  
i narodowościowo i stanowi to 
ich wartość dodaną 

CELE do osiągnięcia 

Planowany 
czas: 
45 min 

Potrzebne  
materiały: 
tablica lub flipchart, 
plastikowe kubki 
(jeden na osobę), 
kolorowe koraliki 
(jeden kolor dla każdej 
kultury i wystarczająca 
liczba korali w każdym 
kolorze dla każdej 
osoby i na każde 
pytanie)  

Liczba uczniów: 
Do 15  

PRZEBIEG 

Step by step Czas 

1. Step: Wprowadzenie do tematu i burza mózgów 10 min. 

2. Step: Ćwiczenie „Różnorodność w codziennym życiu i pracy” 10 min. 

3. Step: Omówienie ćwiczenia 20 min. 

4. Step: Podsumowanie 5 min. 

W Europie coraz więcej ludzi 
zdobywa doświadczenia w 
różnych krajach i kulturach. 
Pracodawcy zagraniczni, 
spotkania biznesowe za granicą, 
klienci z zagranicy, koledzy  

i sąsiedzi o różnym pochodzeniu wymagają od 
przyszłego specjalisty nie tylko znajomości 
branży, ale także świadomości własnej kultury 
i tego, czym różni się ona od innych. Zajęcia 
koncentrują się na samoocenie różnorodności 
kulturowej własnego środowiska w życiu 
codziennym i w pracy. Celem jest ukazanie, że 
najczęściej nie zdajemy sobie sprawy z tego, 
w jak zróżnicowanym kulturowo i językowo 
środowisku żyjemy i jak ważne jest 
przygotowanie się do pracy w nim.  

Uwagi 

 „Międzynarodowe kompetencje w życiu zawodowym i społecznym” 

Konspekt zajęć dla uczniów VET 



1. Step: Wprowadzenie do tematu i burza mózgów  

Na początku nauczyciel przeprowadza burzę mózgów na temat „Różnorodność 

w miejscu pracy”. Uczniowie odpowiadają na pytania takie jak  

 Czy masz kontakt z ludźmi o odmiennym pochodzeniu/tle kulturowym?  

 Czy masz kolegów w pracy innego pochodzenia lub kultury?  

 W jakich innych sytuacjach masz do czynienia z ludźmi o innym 

pochodzeniu / kulturze? 

 Odpowiedzi dotyczące krajów pochodzenia, kultury, sytuacji są zapisywane na 

tablicy. 

2.Step: Ćwiczenie: Różnorodność w codziennym życiu i w pracy  

Uczniowie siadają w kręgu. Każdy otrzymuje plastikowy kubek. Koraliki 

(posortowane według koloru) nauczyciel umieszcza w kubkach na środku koła  

i wyjaśnia przypisanie kolorów, np. fioletowy dla kultury hiszpańskiej, zielony dla 

kultury arabskiej, żółty dla kultury słowiańskiej lub przypisanie według kraju 

pochodzenia (patrz ZAŁĄCZNIK nr 1). Po każdym zadanym pytaniu uczniowie 

szukają koralika odpowiedniego koloru (a tym samym kultury lub kraju 

pochodzenia) i umieszczają go w swoim kubku.  

1. Wybierz koralik, który najlepiej reprezentuje Twoją kulturę.  

2. Wybierz koralik, który najlepiej reprezentuje Twoją pożądaną kulturę.  

3. Wybierz koralik, który najlepiej reprezentuje kulturę Twojego najlepszego 

przyjaciela.  

4. Kultura, z którą podzielasz te same wartości lub przekonania ...  

5. Moi sąsiedzi mieszkający po prawej i lewej stronie mojego domu / 

mieszkania to ...  

6. Mój lekarz jest ...  

7. Mój sprzedawca owoców i warzyw to….  

8. Większość moich kolegów z klasy to ...  

9. Ludzie w mojej  wsi/osiedlu to głównie ...  

10. Moim szefem w pracy/na praktykach jest ......  

11. Moi koledzy z pracy/praktyk to głównie….  

12. Mam kolegów w pracy z ......  

13. W pracy głównie mówię….  

14. W pracy mówię też ...  

15. Autorem ostatnio przeczytanej przeze mnie książki był ...  

Przebieg: 



Po przeczytaniu wszystkich pytań i wybraniu koralików, uczniowie 

zastanawiają się z nauczycielami, jak wygląda ich osobisty świat w zakresie 

różnorodności kulturowej. W zależności od sytuacji można zadać pytania, 

takie jak:  

1. Co, patrząc na koraliki w swoim kubku, myślisz o swoim codziennym życiu  

i pracy/praktyce oraz interakcjach z innymi ludźmi?  

2. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak często komunikujesz się z ludźmi spoza 

własnej kultury?  

3. Jaki rodzaj komunikacji z osobami o różnym pochodzeniu ma miejsce  

w Twoim miejscu pracy?  

4. Czy oceniłeś siebie jako osobę, która ma częsty kontakt z ludźmi o różnym 

pochodzeniu lub z innymi kulturami? Czy nadal tak myślisz?  

5. Jeśli masz niewielki kontakt z osobami o innym pochodzeniu lub kulturze 

lub nie masz go wcale, czy uważasz, że powinieneś nawiązać więcej 

kontaktów? Jeśli tak, to dlaczego i w jaki sposób?  

6. Masz dalsze pytania lub uwagi?  

3.Step: Omówienie ćwiczenia  

16. W ostatnim dobrym filmie, który widziałem, ludzie byli głównie ...  

17. Ludzie z mojego ulubionego serialu to głównie ...  

18. W ciągu dnia mam kontakt głównie z ludźmi z ...  

19. Osobą, którą podziwiam najbardziej i która ma największy wpływ na moje 

życie jest ...  

20. Większość ludzi w moim ulubionym zespole muzycznym pochodzi z ...  

Pytania należy dostosować do grupy.  

Autor konspektu: 
Bernd Faas (Eurocultura) 

Nauczyciel podsumowuje dyskusję i na koniec wyjaśnia, dlaczego 

komunikacja międzykulturowa oparta na uznaniu i szacunku jest ważna. 

Wspomina np. o wspólnych wartościach Unii Europejskiej, handlu między 

krajami, które zniosły swoje wewnętrzne granice, o prawach człowieka. 

4.Step: Podsumowanie  



ZAŁĄCZNIK nr 1 

Liczba obcokrajowców  

  Niemcy 31.12.2019 

  Łącznie 11.228.300 (12,5%) 

  Europa 7.789.825 

1 Turcja 1.472.390 

2 Polska 862.535 

3 Syria 789.465 

4 Rumunia 748.225 

5 Włochy 646.460 

6 Chorwacja 414.890 

7 Grecja 363.650 

8 Bułgaria 360.170 

9 Afganistan 263.420 

10 Rosja 260.395 

  Włochy 01.01.2020 

  Łącznie 5.250.000 (8,7%) 

  Europa 2.619.000 

1 Rumunia 1.206.938 

2 Albania 441.027 

3 Maroko 422.980 

4 Chiny 239.823 

5 Ukraina 239.424 

6 Filipiny 168.292 

7 Indie 157.965 

8 Bangladesz 139.953 

9 Mołdawia 128.979 

10 Egipt 126.733 



  Polska 01.01.2020 

  Łącznie 423.000 (0,76%) 

1 Ukraina 214.700 

2 Białoruś 25.600 

3 Niemcy 21.300 

4 Rosja 12.500 

5 Wietnam 12.100 

6 Indie 9.900 

7 Włochy 8.500 

8 Chiny 8.500 

9 Wielka Brytania 6.300 

10 Hiszpania 5.900 

Wykorzystane źródła: 
Adaptierung der Übung „Wie vielfältig ist deine Lebenswelt“  
http://intercultural-learning.eu/de/Portfolio-Item/wie-vielfaltig-ist-deine-lebenswelt/ 
Eigenes Trainingsmaterial 
https://de.statista.com  
http://dati.istat.it  

http://intercultural-learning.eu/de/Portfolio-Item/wie-vielfaltig-ist-deine-lebenswelt/
https://de.statista.com
http://dati.istat.it


4.2. TYTUŁ: Style komunikacji  

Po zajęciach uczeń wie: 
Po zajęciach uczeń  
potrafi: 

Po zajęciach uczeń  
rozumie: 

- że gdy spotykają się ludzie  
o różnych stylach  
komunikacji może dojść do 
nieporozumień  

- identyfikować  
nieporozumienia wynikające 
z różnych stylów  
komunikacji  
 
- przypisać różne style  
komunikacji do określonych 
kultur lub krajów 

- że można szukać  
rozwiązań konfliktów  
wynikających z różnic  
w stylach komunikacji  

CELE do osiągnięcia 

Planowany 
czas: 
45 min 

Potrzebne  
materiały: 
smartfon lub tablet  
do wyszukiwania 
informacji online, 
połączenie 
internetowe, 
kserokopie 
ZAŁĄCZNIKA nr 2 
(„Odkrywanie stylów 
komunikacji”).  

Liczba uczniów: 
Do 10 

PRZEBIEG 

Step by step Czas 

1. Step: Wprowadzenie: Co to jest styl komunikacji? 5 min. 

2. Step: Ćwiczenie: odkrywanie stylów komunikacji 20 min 

3. Step: Prezentacja wyników pracy. 15 min. 

4. Step: Podsumowanie. 5 min. 

Zajęcia mają pokazać związek 
kultury z różnymi stylami 
komunikacji w miejscu pracy  
i zachęcić uczniów do 
przystosowania się do różnych 
sytuacji w styczności z nową 

kulturą oraz do przemyślenia możliwych 
rozwiązań sytuacji konfliktowych.  

Uwagi 

 „Międzynarodowe kompetencje w życiu zawodowym i społecznym” 

Konspekt zajęć dla uczniów VET 



1. Step: Wprowadzenie: Co to jest styl komunikacji?  

Nauczyciel zwraca uwagę, że komunikacja międzyludzka może się znacznie 

różnić w zależności od kultury. Następnie podaje przykłady komunikacji we 

własnej kulturze (np. komunikacja w sytuacjach takich jak powitanie, 

przeprosiny, telefonowanie w pociągu, z przyjaciółmi lub nieznajomymi). 

Zobacz ZAŁĄCZNIK nr 1.  

2.Step: Ćwiczenie: odkrywanie stylów komunikacji  

Uczniowie pracują w parach. Każda para otrzymuje kopię ZAŁĄCZNIKA nr 2 

„Odkrywanie stylów komunikacji”. W zależności od sytuacji załącznik można 

skrócić i wykorzystać kilka przykładów. Ćwiczenie identyfikuje niektóre 

kluczowe obszary w komunikacji (głośność, szybkość mowy itp.), także 

niewerbalne (gesty, kontakt wzrokowy, dotyk, bliskość fizyczna itp.). Uczniowie 

najpierw określają, który styl komunikacji (sytuacja A czy B) jest typowy dla ich 

kraju, a jaki dla innych im znanych krajów. Następnie zastanawiają się nad 

możliwymi konsekwencjami, jakie mogą wystąpić w miejscu pracy na skutek 

interakcji z ludźmi o innym podejściu do komunikacji. 

Zadania dla uczniów:  

1. Przeczytaj opisy stylów komunikacji - A i B.  

2. W każdym przypadku zdecyduj, który styl pasuje do Twojego kraju  

i kultury – A czy B? 

3.Podaj (wyszukaj) przykłady krajów, w których obowiązuje styl komunikacji  

A i B. 

4. Wybierz jedną lub dwie pary opisów A i B. Jakie nieporozumienia mogą 

powstać, gdy ludzie ze stylu komunikacji A komunikują się z osobami ze stylu 

komunikacji B? 

Przebieg: 

Każda para przedstawia wyniki z etapu 4 (nieporozumienia, gdy spotykają się 

osoby z kulturą komunikacji A i B). W zależności od czasu można ograniczyć 

się do kilku przykładów. Następnie nauczyciel moderuje dyskusję. Kluczowe 

pytania: Czy podzielasz opisane nieporozumienia? Jak można zapobiec tym 

nieporozumieniom? Propozycje są zapisywane na tablicy. 

3.Step: Prezentacja wyników pracy  



Nauczyciel zadaje pytania: Czego nowego dowiedziałeś się podczas zajęć?  

Co już wiedziałeś? Skąd to wiedziałeś? 

4.Step: Przedstawienie na forum wyników ćwiczenia  

Autor konspektu: 
Bernd Faas, Eurocultura 



ZAŁĄCZNIK nr 1 

Materiał dla nauczyciela dotyczący komunikacji  

Termin „komunikacja” pochodzi od łacińskiego słowa „communicatio”. Oznacza 

komunikację lub dyskusję. Chodzi o porozumienie się za pomocą języka lub 

znaków. Nadawca stoi naprzeciw jednego lub kilku odbiorców. Komunikacja 

zawsze wymaga co najmniej dwóch osób zaangażowanych w proces 

komunikacji. Komunikacja może odbywać się na różnych poziomach: 

dźwiękowo, optycznie, dotykowo, pisemnie. 

ZAŁĄCZNIK nr 2 

Odkrywanie stylów komunikacji 

  A B 

1 W niektórych krajach ludzie mówią dość 
szybko i przerywają innym, by wygłosić 
swoje zdanie. 

W innych krajach ludzie mówią powoli  
i z rozmysłem i rzadko przeszkadzają 
innym podczas mówienia. 

2 W niektórych krajach ludzie często 
mówią głośno i nie są szczególnie 
zaniepokojeni, gdy obcy słyszą ich 
rozmowy. 

W innych krajach ludzie są zwykle ciszej  
i mówią w taki sposób, że inni nie słyszą 
ich rozmów. 

3 W niektórych krajach ludzie używają 
wielu gestów (np. częste uśmiechanie 
się, poruszanie rękami, uderzanie w stół), 
aby podkreślić swój punkt widzenia i 
przekazać ważne idee i uczucia. 

W innych krajach ludzie nie wykonują 
wielu gestów (np. nie uśmiechają się zbyt 
wyraźnie, nie ruszają rękami, nie uderzają 
w stół). Zamiast tego tonem głosu 
podkreślają ważne pomysły i informacje. 

4 W niektórych krajach zainteresowanie 
zdaniem rozmówcy wyraża się poprzez 
stały kontakt wzrokowy z nim. 

W innych krajach szacunek dla rozmówcy 
wyraża się poprzez unikanie 
bezpośredniego lub bliskiego kontaktu 
wzrokowego z nim podczas mówienia. 

5 W niektórych krajach ludzie, którzy nie 
znają się zbyt dobrze, obejmują się, 
kładą ręce na ramionach lub biorą się  
pod ramię. 

W innych krajach ludzie są uczeni, aby nie 
dotykać osób, których nie znają dobrze  
i starają się unikać fizycznego kontaktu  
z nieznajomymi. 

6 W niektórych krajach ludzie podczas 
mówienia zachowują duże odległości, 
czasami nawet do 50 cm. 

W innych krajach ludzie mają tendencję 
do trzymania się blisko siebie, gdy mówią 
- czasami tak blisko, że prawie dotykają 
drugiej osoby. 

7 W niektórych krajach ludzie rozmawiają 
ze sobą w sposób bezpośredni i otwarty, 
mogą swobodnie wyrażać swoje 
osobiste opinie bez względu na to, z kim 
rozmawiają i krytykują innych 
bezpośrednio. 

W innych krajach ludzie rozmawiają ze 
sobą mniej bezpośrednio. Często unikają 
wyrażania swoich osobistych opinii, 
chyba że dobrze się znają. Unikają 
wypowiedzi, które wydają się krytyczne 
dla innych. 

8 W niektórych krajach ludzie piszą  
e-maile, które są tak krótkie, 
bezpośrednie i szczegółowe, jak to tylko 
możliwe. Zadają bezpośrednie pytania  
i proszą wprost o konkretne informacje. 

W innych krajach ludzie piszą mniej 
bezpośrednie i konkretne e-maile. Często 
nie czują potrzeby podania potrzebnych 
informacji w sposób precyzyjny  
i jednoznaczny. 



9 W niektórych krajach ludzie wolą używać 
e-maili, listów lub innych form 
komunikacji pisemnej, aby przekazać 
ważne informacje i upewnić się, że 
otrzymają odpowiedź. 

W innych krajach ludzie wolą rozmowy 
twarzą w twarz, rozmowy telefoniczne lub 
inne werbalne formy komunikacji, aby tak 
przekazać istotne informacje i otrzymać 
odpowiedź. 

10 W niektórych krajach ludzie chętnie 
rozmawiają z kolegami z pracy o swoim 
życiu osobistym i rodzinnym. Często 
zadają innym pytania dotyczące ich życia 
osobistego i rodzinnego, nawet jeśli nie 
znają ich zbyt dobrze. 

W innych krajach ludzie wolą oddzielić 
życie prywatne i zawodowe. Nie są 
skłonni zadawać pytania ani rozmawiać o 
życiu osobistym i rodzinnym w pracy, 
chyba że są w bliskim kontakcie ze 
współpracownikami. 

11 W niektórych krajach ludzie lubią 
swobodnie porozmawiać, np. o 
pogodzie, piłce nożnej, polityce itp., 
zanim zaczną rozmawiać o biznesie. 

W innych krajach ludzie wolą od razu 
przystąpić do rozmów biznesowych, bez 
swobodnych wstępów. 

12 W niektórych krajach ludzie dzielą się 
swoimi osiągnięciami bez zażenowania  
i wstydu. Uważają za właściwe i uczciwe 
opisywanie swoich życiowych sukcesów. 

W innych krajach ludzie czują się 
nieswojo mówiąc o tym, co osiągnęli. 
Uważają za słuszne i grzeczne milczenie 
na temat swoich sukcesów. 

13 W niektórych krajach ludzie starają się 
pozostać jak najbardziej rozsądni, 
racjonalni i beznamiętni w dyskusjach  
i rozmowach biznesowych. Uważają, że 
najlepszym sposobem na zachowanie 
obiektywizmu jest dyskusja oparta na 
faktach i rozmowa „głową”, a nie 
„sercem”. 

W innych krajach ludzie czują się 
swobodnie wyrażając swoje uczucia  
i spostrzeżenia w dyskusjach i 
rozmowach biznesowych. Uważają, że ich 
przesłanie najlepiej jest zrozumieć, gdy 
mówi się z pasją i przekonaniem, nawet 
jeśli czasami jest emocjonalne. 

14 W niektórych krajach ludzie lubią 
żartować i opowiadać śmieszne historie 
w pracy, nawet z mniej znanymi 
osobami. 

W innych krajach ludzie uważają, że do 
pracy należy podchodzić poważnie. 
Starają się unikać żartów lub zabawnych 
historii, chyba że dobrze znają drugą 
osobę. 

15 W niektórych krajach ludzie zwykle 
komunikują się nieformalnie, używając  
w pracy swoich imion i nazwisk, także  
w kontaktach z klientami  
i współpracownikami. Rzadko używają 
formalnych tytułów (takich jak pan/pani, 
doktor, inżynier ...). 

W innych krajach ludzie w pracy zwykle 
używają formalnych tytułów, szczególnie 
w kontaktach z klientami i 
współpracownikami. Imion używają 
raczej w komunikacji z rodziną  
i przyjaciółmi. 



Rozwiązanie  

Uwaga wstępna: nie ma absolutnie dobrej lub złej odpowiedzi, który kraj pasuje 

do której komunikacji, ponieważ turystyka i imigracja zmieniają realia w każdym 

kraju. Udzielone odpowiedzi należy interpretować jako dominującą tendencję, 

ale nawet ona może być różna nawet w obrębie jednego kraju (np. północne i 

południowe Włochy lub północne i południowe Niemcy). 

1 
Kraje śródziemnomorskie, np. Włochy, 
Hiszpania 

Kraje Europy Północnej i Środkowej, np. 
Niemcy, Polska, Skandynawia, Wielka 
Brytania 

2 
Kraje śródziemnomorskie, np. Włochy, 
Hiszpania 

Kraje Europy Północnej i Środkowej, np. 
Niemcy, Polska, Skandynawia, Wielka 
Brytania 

3 
Kraje śródziemnomorskie, np. Włochy, 
Hiszpania 

Kraje Europy Północnej i Środkowej, np. 
Niemcy, Polska, Skandynawia, Wielka 
Brytania 

4 
Kraje Europy Północnej i Środkowej, np. 
Niemcy, Polska, Skandynawia, Wielka 
Brytania 

Kraje śródziemnomorskie, np. Włochy, 
Hiszpania 

5 
Kraje śródziemnomorskie, np. Włochy, 
Hiszpania 

Kraje Europy Północnej i Środkowej, np. 
Niemcy, Polska, Skandynawia, Wielka 
Brytania 

6 
Kraje Europy Północnej i Środkowej, np. 
Niemcy, Polska, Skandynawia, Wielka 
Brytania 

Kraje śródziemnomorskie, np. Włochy, 
Hiszpania 

7 
Kraje śródziemnomorskie, np. Włochy, 
Hiszpania 

Kraje Europy Północnej i Środkowej, np. 
Niemcy, Polska, Skandynawia, Wielka 
Brytania 

8 
Kraje Europy Północnej i Środkowej, np. 
Niemcy, Polska, Skandynawia, Wielka 
Brytania 

Kraje śródziemnomorskie, np. Włochy, 
Hiszpania 

9 
Kraje Europy Północnej i Środkowej, np. 
Niemcy, Polska, Skandynawia, Wielka 
Brytania 

Kraje śródziemnomorskie, np. Włochy, 
Hiszpania 

10 
Kraje śródziemnomorskie, np. Włochy, 
Hiszpania 

Kraje Europy Północnej i Środkowej, np. 
Niemcy, Polska, Skandynawia, Wielka 
Brytania 

11 
Kraje śródziemnomorskie, np. Włochy, 
Hiszpania 

Kraje Europy Północnej i Środkowej, np. 
Niemcy, Polska, Skandynawia, Wielka 
Brytania 

12 
Kraje śródziemnomorskie, np. Włochy, 
Hiszpania 

Kraje Europy Północnej i Środkowej, np. 
Niemcy, Polska, Skandynawia, Wielka 
Brytania 

13 
Kraje Europy Północnej i Środkowej, np. 
Niemcy, Polska, Skandynawia, Wielka 
Brytania 

Kraje śródziemnomorskie, np. Włochy, 
Hiszpania 

14 
Kraje śródziemnomorskie, np. Włochy, 
Hiszpania 

Kraje Europy Północnej i Środkowej, np. 
Niemcy, Polska, Skandynawia, Wielka 
Brytania 

15 
Kraje śródziemnomorskie, np. Włochy, 
Hiszpania 

Kraje Europy Północnej i Środkowej, np. 
Niemcy, Polska, Skandynawia, Wielka 
Brytania 

Wykorzystane źródła: 
Intercultural Training Exercise Pack 
https://www.ambitia.eu/wp-content/uploads/2019/02/2%20Intercultural%20Trainig%20Exercise%20Pack.pdf 
Eigenes Trainingsmaterial 

https://www.ambitia.eu/wp-content/uploads/2019/02/2%20Intercultural%20Trainig%20Exercise%20Pack.pdf


4.3. TYTUŁ: Rytuały powitalne -  pierwszy kontakt w 
międzynarodowym środowisku pracy.  

Po zajęciach uczeń wie: 
Po zajęciach uczeń  
potrafi: 

Po zajęciach uczeń  
rozumie: 

- jakie są podobieństwa  
i różnice w sposobach 
na powitanie na świecie 

- przyporządkować 
sposoby powitania do 
różnych krajów świata 
 
- podać znaczenie rytuałów 
na powitanie 
 
- zanalizować czynniki 
kulturowe, religijne i 
społeczne dla rytuałów na 
powitanie 

- jak zachować się odpowiednio 
do sytuacji, witając się z 
osobami z innej kultury 
 
- znaczenie przestrzegania 
rytuałów na powitanie  
w kontaktach biznesowych  
i osobistych 
 
- różnorodną „normalność” 
podczas powitania 

CELE do osiągnięcia 

Planowany 
czas: 
45 min 

Potrzebne  
materiały: 
Arkusz roboczy dla 
każdego ucznia 
(ZAŁĄCZNIK nr 3), 
komputer i projektor, 
wideo, rysunki z 
ZAŁĄCZNIK nr 1 i nr 2, 
przestrzeń dająca 
możliwość 
swobodnego 
poruszania się  

Liczba uczniów: 
Max. 24 

PRZEBIEG 

Step by step Czas 

1. Step: Wprowadzenie do tematu „Rytuały na powitanie na całym świecie”. 5 min. 

2. Step: Symulacja „Rytuały na powitanie w kraju” oraz dyskusja. 10 min. 

3. Step: Symulacja „Rytuały na powitanie na świecie”. 20 min. 

4. Step: Podsumowanie. 10 min. 

Komunikacja międzykulturowa zaczyna 
się od powitania. Dotyczy to przede 
wszystkim kontaktów z klientami  
w branżach takich jak hotelarstwo, 
gastronomia, turystyka, handel 
detaliczny, logistyka i eksport, ale także 
pracy w międzynarodowym zespole w 

kuchni, biurze, firmie spedycyjnej czy hali produkcyjnej. 
Celem lekcji jest zwrócenie uczniom uwagi na znaczenia 
pierwszej chwili w komunikacji i różne rodzaje powitań 
w różnych krajach i kulturach. To, co wydaje się 
„normalne” w jednej kulturze, może wydawać się dziwne 
czy niepokojące dla innych. Postrzeganie i dobre 
samopoczucie są kształtowane przez własną kulturę  
i muszą być świadome, aby wykazywać właściwe 
zachowanie w międzynarodowych sytuacjach w pracy  
i w czasie wolnym. Konspekt może być zastosowany we 
wszystkich profilach zawodowych, ponieważ dotyczy 
nabywania umiejętności przekrojowych.  

Uwagi 

 „Międzynarodowe kompetencje w życiu zawodowym i społecznym” 

Konspekt zajęć dla uczniów VET 



Nauczyciel wprowadza w temat lekcji (patrz ZAŁĄCZNIK nr 1).  

Zdjęcia z ZAŁĄCZNIKA nr 2 są wyświetlane w tle. 

2.Step: Symulacja „Rytuały na powitanie w kraju” oraz dyskusja. 

Nauczyciel prosi kilka par uczniów o odegranie zwyczajowych rytuałów 

powitania w ich rodzinnym kraju, w rodzinie, życiu codziennym, wśród młodych 

ludzi, w szkole i w pracy. Nauczyciel moderuje dyskusję w klasie za pomocą 

pytań, na przykład: 

 Jakie są przyczyny określonego rytuału na powitanie?  

 Dlaczego istnieją nieformalne i formalne rytuały na powitanie?  

 Jaki jest cel powitania w sytuacji… (rodzina, szkoła, praca itp.)?  

 Na co musisz zwrócić uwagę podczas powitania? 

Przebieg: 

1.Step: Wprowadzenie do tematu „Rytuały na powitanie w różnych 
stronach świata”.  

W kilku małych grupach uczniowie korzystając z arkusza pracy  

(ZAŁĄCZNIK nr 3), mają zapoznać się z różnymi formami ekspresji 

specyficznymi dla danego kraju i kultury. Nie wszystkie kraje podają sobie ręce 

na powitanie. Uczniowie doświadczą zaskakujących i dziwnych form 

powitania.  

Następnie różne rytuały na powitanie są zapisywane na małych kartkach 

papieru, tak by każdy sposób na powitanie został zapisany min. dwa razy 

(ZAŁĄCZNIK nr 3). Całkowita liczba kuponów musi odpowiadać liczbie 

uczestników. Po wymieszaniu „karteczek”, są one rozdawane po jednej dla 

każdego z uczniów. Nie wydając żadnego dźwięku dwaj „rodacy” muszą 

odnaleźć się, wykonując odpowiedni gest powitania. Następnie uczniowie 

omawiają następujące pytania:  

 Co chce się wyrazić za pomocą gestów?  

 Jakie formy powitania są dla Ciebie przyjemne lub nieprzyjemne?  

 Czy formy powitania mogą stać się rutyną, a nawet przekraczać granice?  

 Czy istnieją powody kulturowe, religijne lub społeczne dla określonego 

rytuału na powitanie?  

 Dlaczego są tak różne rytuały na powitanie?  

3.Step: Symulacja „Rytuały na powitanie na świecie”.  



Wyniki dyskusji są prezentowane i omawiane na forum. Nauczyciel zapisuje na 

tablicy kluczowe spostrzeżenia. Rytuały na powitanie można uzupełnić innymi 

rytuałami specyficznymi dla danego kraju (np. rytuały podczas posiłków). 

Uczniowie wywodzący się z innych kultur mogą wzbogacić temat, dzieląc się 

swoimi rytuałami. 

 

Poniższe filmy mogą zostać polecone jako uzupełnienie zajęć:   

 https://www.youtube.com/watch?v=3tlNJibk234 j.angielski 

 https://www.youtube.com/watch?v=hhl1YOaeZVU j.niemiecki 

 https://vimeo.com/463352222 j.niemiecki 

 

 

  

4.Step: Podsumowanie.  

Autor konspektu: 
Bernd Faas, Eurocultura 

https://www.youtube.com/watch?v=3tlNJibk234
https://www.youtube.com/watch?v=hhl1YOaeZVU
https://vimeo.com/463352222


ZAŁĄCZNIK nr 1 

Rytuały na powitanie na całym świecie. Kiedy ludzie się spotykają, witają się 

różnymi gestami. Rytuały powitalne podlegają kulturowym i związanym  

z upływem czasu zjawiskom oraz zmianom w modzie. Należą do nich na 

przykład: 

 Klaśnięcie: Czasem z komentarzem „Piątka”. W rozszerzonej formie 

najpierw dotykają się dłonie, potem dłonie w pięści, a na koniec pstryka się 

palcem.  

 Uścisk dłoni: spotykający się ludzie podają sobie ręce i uściskają dłoń. 

Intensywność może być różna: krótka, długa, wiotka, intensywna. 

 Przytulenie: zwykle jest połączone z pocałunkiem w prawy i lewy policzek. 

UWAGA przytulenie może mieć też inne powody (np. na pożegnanie, wyraz 

pocieszenia w smutku, przy ponownym spotkaniu po długim czasie).  

 

Można mówić o przepaści między Północą a Południem, jeśli chodzi o ciepło 

powitań. W krajach skandynawskich powitanie jest raczej chłodne. Na północy 

uściski lub pocałunki jako powitanie są raczej rzadkie. Stają się częstsze, im 

dalej na południe się podróżuje. Rytuały na powitanie są różne w obcych 

krajach, ale także w lokalnych grupach. Dlatego na przykłąd wędkarze witają 

się: „Petri Heil!”, bowlersi: „Gut Holz!”. Zwolennicy serialu telewizyjnego Star 

Trek, w skrócie Trekkies, witają się wulkanicznym pozdrowieniem, czyli gestem 

z uniesioną prawą ręką, z rozpostartym środkowym i serdecznym palcem oraz 

słowami „Żyj długo i w pokoju”. 

W społeczeństwach zachodnich w Europie, Ameryce Północnej i Południowej 

powszechnie stosuje się jako rytuał na powitalne uścisk i potrząśniecie dłoni - 

wykonywane one są między młodymi i starszymi, mężczyzną i kobietą, 

przełożonymi i pracownikami. W przeszłości było to pokazaniem drugiej osobie, 

że nie ma się broni w dłoni i że jest się (przynajmniej pozornie) przyjacielsko 

nastawionym. 



Powitanie we Francji  

Typowe dla Francji są pocałunki w policzek na powitanie. 

Pozdrawia się tak przyjaciół i dobrych znajomych. Nie są to 

jednak pocałunki żarliwe, raczej pocałunki „w powietrze”  

w policzek. W zależności od regionu jest to jeden, dwa, trzy,  

a nawet cztery pocałunki. Strona, od której należy zacząć całowanie, również 

nie jest jasno określona. Jednak w większości przypadków są dwa pocałunki, 

które zaczynają się po prawej stronie. Pocałunki w policzek stanowią przyjazne 

powitanie między dobrymi przyjaciółmi i rodziną. W przypadku bardziej 

odległych rozmówców wystarczy uścisk dłoni i krótki kontakt wzrokowy. Ręce 

nie są potrząsane, tylko krótko ściskane. Jeśli chodzi o powitanie werbalne, w 

bardziej formalnych okolicznościach zwyczajowo  dodaje się „Madame XY” lub 

„Monsieur AZ” po powitaniu „Bonjour”. Samo krótkie „Bonjour” może wydawać 

się niegrzeczne. Z przyjaciółmi jest mniej formalnie. Wita się luźnym „Salut”. 

Powitanie w Anglii 

Uścisk dłoni jest powszechny w Anglii. Mniej tu jest przytulania 

się. Formalne powitanie z pytaniem „Jak się masz?” (ang. „How 

do you do?“) nie jest złe. Jeśli zaadresowano do Ciebie „Jak się 

masz” (org. „How do you do?“), odpowiedź brzmi: „Wszystko  

w porządku, dziękuję. A ty?” (ang."I am fine, thank you. And you?“) Uścisk dłoni 

jest powszechny na pierwszym spotkaniu, potem już nie, najwyżej po długim 

czasie, w którym nie miało się żadnego kontaktu z osobą, z którą się wita. 

Żegnając się, w Anglii nie ściska się ponownie rąk. Poza tym kontakt fizyczny  

w Anglii jest raczej ograniczony. Tylko przyjaciół, których nie widziało się od 

dawna, można powitać pocałunkiem w policzek. W nieformalnym otoczeniu 

pozdrowienia takie jak „Cześć” (ang.”Hi”, „Hello”) są odpowiednie. W zależności 

od pory "(Good) Morning", "(Good) Afternoon" i "(Good) Evening" mogą być 

również typowym powitaniem. Bez „good” są to wyrażenia odpowiadające 

naszemu nieformalnemu, skróconemu „Dzień dobry” do formy: „bry” lub „dobry” 



Powitanie w Hiszpanii 

W Hiszpanii przyjaciele i znajomi używają pocałunku w policzek 

po lewej i po prawej stronie jako powitania. Kolejność jest więc 

odwrotna niż we Francji. Powitanie pocałunkiem jest 

szczególnie częste wśród kobiet. Mężczyźni podają sobie ręce. 

Mogą też obejmować rodzinę i przyjaciół. Z osobami z dalszego otoczenia na 

powitanie podaje się ręce i utrzymuje kontakt wzrokowy. Odpowiednią formułą 

słowną na powitanie w tej sytuacji jest „Buenos días” (do godz. 12.00 w 

południe), „Buenas tardes” (do zmroku) i „Buenas noches” (wieczorem). 

Powitanie „Hola” jest nieformalne i można je rozszerzyć o wyrażenie „Qué tal?”, 

tj. „Jak się masz?” 

Powitanie we Włoszech 

We Włoszech przez podanie dłoni wita się nieznajomych, przyjaciół się 

obejmuje. Pozdrowieniem odpowiadającym polskiemu „Dzień dobry” jest „Buon 

giorno”. Można użyć „Buona sera” wieczorem. Te pozdrowienia z większym 

prawdopodobieństwem będą miały zastosowanie w formalnych kontaktach.  

W miłej atmosferze z przyjaciółmi można użyć „Ciao” (które jest zarówno 

powitaniem, jak i pożegnaniem) lub „Salve”. Dobrych przyjaciół można 

pocałować na powitanie. Zawarcie przyjaźni i stosowanie tego sposobu witania 

się następuje często bardzo szybko. Powitania pocałunkiem w policzek są więc 

powszechne. Z reguły całują się mężczyźni i kobiety oraz kobiety i kobiety. 

Mężczyźni zaś podają sobie wzajemnie ręce na powitanie. Uścisk dłoni zwykle 

dotyczy osób, które znają się od niedawna.  

Powitanie w krajach niemieckojęzycznych 

 

W Niemczech kontakt fizyczny nie zawsze jest oznaką dobrego 

wychowania. Młodsi ludzie częściej się przytulają, ale generalnie 

najchętniej podają sobie ręce. W niektórych przypadkach 

wystarczy skinąć głową. Powitanie nie jest jednolite w krajach 

niemieckojęzycznych. Podczas gdy w północnych Niemczech na powitanie 

można powiedzieć „Moin, Moin”, w południowych Niemczech i Austrii można 

również spotkać „Grüß Gott” lub „Servus”. Austriacy nie lubią zbyt wiele Small 

Talk, ale bardzo przejmują się tytułami. Kobiety witają się pocałunkami „po 

prawej stronie, po lewej stronie”. W niemieckojęzycznej Szwajcarii ludzie w 

formalnym otoczeniu witają się za pomocą „Grüezi”. W Luksemburgu „Moin, 

Moin” – rano oraz „Moien” - można używać przez cały dzień, a nie tylko rano.  



Powitanie w Polsce 

Polacy lubią się witać. Jeśli pozdrowienie „Cześć” jest zbyt trudne do 

wypowiedzenia przez usta obcokrajowca, można też sobie poradzić mówiąc 

„Halo”. Powszechne jest witanie się  uściskiem dłoni. Całowanie na powitanie 

nie jest oznaką miłości, ale wyrazem zażyłości. Nawiasem mówiąc, pocałunek 

na powitanie to tak naprawdę delikatny dotyk policzków. 

 

Powitanie w Rosji 

W Rosji uścisk dłoni jest powszechnym rytuałem powitania wśród mężczyzn. 

Tradycyjnie kobietom nie podaje się ręki; zamiast tego powitanie jest werbalne 

i / lub ze skinieniem głowy. Jeśli jednak kobieta poda rękę, uścisk dłoni jest w 

porządku. Powitanie nie powinno odbywać się na progu, aby nie wywołać 

nieszczęścia. 

Powitanie w Indiach 

Najpopularniejszym rytuałem powitalnym jest „Namasté”  

(z grubsza przetłumaczone: „Kłaniam się boskości w tobie”). 

Składa się przy nim ręce przed klatką piersiową i lekko się 

pochyla do przodu. Jeśli nie ma się wolnych obu rąk podczas 

ukłonu, prawą rękę można położyć na klatce piersiowej. Uścisk dłoni na 

powitanie jest bardziej powszechny wśród indyjskich mężczyzn. Tradycyjnie 

mężczyźni i kobiety nie dotykają się na powitanie. 

 

Powitanie w Japonii 

W Japonii kłania się na powitanie. Należy zachować odpowiednią odległość i 

unikać bezpośredniego kontaktu wzrokowego, ponieważ jest to uważane za 

niegrzeczne. Ukłon wykonuje się przechylając górną część ciała do przodu pod 

kątem 45 stopni od bioder. Pozycja ugięta w łuk jest trzymana przez kilka 

sekund. Ręce powinny znajdować się w pobliżu bioder lub ud. Im głębiej się 

kłania, tym więcej okazuje się szacunku. Jeśli ktoś z Japonii wyciągnie do 

Ciebie rękę, możesz przyjąć to jako zaproszenie do uścisku dłoni.  

 

Pozdrowienia w Chinach  

Uścisk dłoni stał się powszechny w międzynarodowych kręgach biznesowych. 

Podróżując po kraju jako turysta najlepiej się po prostu lekko ukłonić, w ten 

sposób okazuje się szacunek drugiej osobie. 



Pozdrowienia w Afryce  

Uścisk dłoni to najczęstszy rytuał na powitanie na kontynencie afrykańskim. 

Wraz z mocnym uściskiem dłoni należy spojrzeć drugiej osobie w oczy.  

Ze względu na wielką różnorodność kulturową Afryki nie można oczywiście 

sformułować żadnego ogólnego stwierdzenia. Rytuały na powitanie w Egipcie 

są inne, niż w RPA. W niektórych częściach Afryki kontakt fizyczny między 

kobietami i mężczyznami jest rzadkością. W Nigerii mężczyźni czasami 

podczas uścisku prawych dłoni, kładą lewą rękę na ramieniu drugiej osoby. 

Uważa się za uprzejme, aby nie spieszyć się z powitaniem i zapytać  

o samopoczucie, rodzinę itp.  

 

Pozdrowienia w krajach kultury arabskiej  

Podczas powitania najważniejsze jest przestrzeganie hierarchii między ludźmi. 

Dotyczy to zwłaszcza konserwatywnych państw Zatoki Perskiej. Lekki uścisk 

dłoni z kontaktem wzrokowym to powszechny rytuał na powitanie mężczyzn.  

W pomieszczeniu, w którym jest kilka osób, witany jest najpierw gospodarz, 

potem najstarszy, a potem wszyscy inni. W kulturach muzułmańskich 

najważniejszą rzeczą, której należy unikać, jest używanie lewej ręki, ponieważ 

uważa się ją za nieczystą. Kobiety albo nie są witane, albo bardzo subtelnie np. 

wystarczy skinienie głową. Jako mężczyzna czekasz, aż kobieta poda Ci rękę, 

wtedy też możesz uścisnąć jej dłoń. Uścisk dłoni jest powszechny miedzy 

kobietami.  

 

Pozdrowienia bliskie ciału 

Pocałunek w nos u rdzennych mieszkańców Arktyki (Innuitów) nie jest w 

rzeczywistości pocałunkiem, ale tak zwanym powitaniem węchowym.  

Czoło i nos delikatnie przyciska się do czoła i nosa witanej osoby.  

Rdzenni mieszkańcy Nowej Zelandii (Maorysi) witają się uściskiem i słowem 

„Hon-gi”. Po czym z zamkniętymi oczami i cichym „Mmmm” pocierają 

wzajemnie czubki nosa. 

Podsumowując, jako ciekawostka - światowy dzień powitania to 21 listopada. 

Służy on promowaniu komunikacji interpersonalnej i tolerancji. 



Wykorzystane źródła: 
www.super-sozi.de/begruessungen-aus-aller-welt/ (dostep:17.03.2021) 
www.bildungsraum.at/begruessungsrituale-weltweit/ (dostęp 20.03.2021) 
www.auer-verlag.de/media/wysiwyg/auer/pdf-dokumente-web/6456_Download.pdf (dostęp 20.03.2021) 
https://pixabay.com/de/illustrations/h%C3%A4ndesch%C3%BCtteln-weltkarte-vertrag-1398448/ 
www.wandtattoo.de/wandtattoos/worte/flur/wandtattoo-willkommensherz.html  
https://www.wandtattoo.de/wandtattoos/worte/flur/wandtattoo-hallo-in-vielen-sprachen.html 
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/statistics-and-factsheets  

ZAŁĄCZNIK nr 2 

ZAŁĄCZNIK nr 3 

Arkusz pracy 

Rytuały na powitanie z różnych krajów i kultur  

1. Indie: pokłon z rękoma złożonymi jak do modlitwy  

2. Chiny: pokłon z rękami wzdłuż ciała 

3. Rosja: braterski pocałunek  

4. Bliski Wschód: „Salam”, pogłaskanie się prawą ręką od czoła do pępka  

5. Eskimosi: pocieranie się nosami przez witające się osoby 

6. Haiti: długie uściski dłoni z powtarzającymi się ukłonami  

7. Francja: lekkie pocałunki w policzek  

8. Egipt: całowanie rąk starszych / wyższych rangą osób 

9. Meksyk: poklepanie po klatce piersiowej  

10. Japonia: kilka ukłonów, w lekkim pochyleniu, z rękoma położonymi na 

kolanach 

11. Tybet: wystawienie języka i zagwizdanie 

12. Etiopia: dotknięcie (tylko!) podanej ręki 

http://www.super-sozi.de/begruessungen-aus-aller-welt/
http://www.bildungsraum.at/begruessungsrituale-weltweit/
http://www.auer-verlag.de/media/wysiwyg/auer/pdf-dokumente-web/6456_Download.pdf
https://pixabay.com/de/illustrations/h%C3%A4ndesch%C3%BCtteln-weltkarte-vertrag-1398448/
https://pixabay.com/de/illustrations/h%C3%A4ndesch%C3%BCtteln-weltkarte-vertrag-1398448/
https://www.wandtattoo.de/wandtattoos/worte/flur/wandtattoo-hallo-in-vielen-sprachen.html
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/statistics-and-factsheets


4.4. TYTUŁ: Sztuka argumentacji i dyskusji o tematach 
społeczno-politycznych w życiu zawodowym  

Po zajęciach uczeń wie: 
Po zajęciach uczeń  
potrafi: 

Po zajęciach uczeń  
rozumie: 

- jak bronić różnorodności 
kulturowej w społeczeństwie 
 
 - jak skutecznie 
argumentować przeciw 
skrajnie nacjonalistycznym 
hasłom  

- rozpoznać sytuacje,  
w których sens ma 
dyskusja oraz 
argumentowanie i potrafi 
się w nich odnaleźć 

- że należy być wrażliwym na 
określone kwestie społeczno-
polityczne 
 
 - jak lepiej porozumieć się       
z ludźmi o innych poglądach 
politycznych  

CELE do osiągnięcia 

Planowany 
czas: 
45 min 

Potrzebne  
materiały: 
Krzesła ustawione  
w kręgu  

Liczba uczniów: 
15-25 

PRZEBIEG 

Step by step Czas 

1. Step: Rozmowy w mojej codziennej pracy oraz wybór tematu 10 min. 

2. Step: Odegranie ról 20 min. 

3. Step: Zebranie metod argumentacji 15 min. 

Są różne zawody, w których 
pracownicy rozmawiają z ludźmi. 
Klasycznie jest to zawód fryzjera, 
kosmetyczki, ale także zawody 
pielęgniarki, pedagoga itp. W tych 
zawodach pracownicy często 

mają do czynienia z opiniami i przekonaniami 
tych, którym oferują swoje usługi i dyskutują  
o nich. Celem zajęć jest przećwiczenie 
narzędzi, które służą bronieniu się przed 
„narzekaniem” na imigrantów lub innymi 
kwestiami społeczno-politycznymi oraz 
nabycie umiejętności dyskutowania z 
klientami w przyjazny, ale zdecydowany 
sposób.  

Uwagi 

 „Międzynarodowe kompetencje w życiu zawodowym i społecznym” 

Konspekt zajęć dla uczniów VET 



1. Step: Rozmowy w mojej codziennej pracy oraz wybór tematu  

Nauczyciel prosi uczniów o podzielenie się na małe grupy. W ich gronie 

uczniowie powinni zastanowić się, o jakich kwestiach społecznych rozmawiają 

w swojej codziennej pracy lub z jakimi tematami się spotykają - zarówno  

w rozmowie z klientami, jak i w klasie. Może to być na przykład rozmowa  

z klientem o migrantach podczas strzyżenia włosów lub rozmowa z kolegą 

podczas przerwy na lunch. Zaproponowane tematy należy zapisać na kartach 

moderacyjnych. Można też rozszerzyć tematy o swoją rodzinę, przyjaciół.  

Po około 5-10 minutach nauczyciel zbiera wszystkie karty moderacyjne  

i przypina je do tablicy. W ten sposób poglądowo widać, które z tematów 

pojawiają się najczęściej. 

2.Step: Odegranie ról  

Grupy powinny wybrać temat i wykorzystać go do zaplanowania krótkiej 

„typowej” sytuacji rozmowy w pracy, w której pracownik zostaje obrzucony 

„zarzutami” czy hasłami w kwestiach trudnych społecznie lub kulturowo przez 

klienta lub innego pracownika. Inny uczeń wciela się w tej scence w klienta/

pracownika, który próbuje wyłapać te zwroty i kontrargumentować, odpierać 

zarzuty. Po 10 minutach przygotowań wszystkie scenki zostają odegrane.  

Po każdej ze scenek cała grupa omawia, jaka strategia argumentacyjna została 

zastosowana i jak ocenia jej skuteczność. 

Przebieg: 

Nauczyciel zapisuje na tablicy podejście poszczególnych grup do zadania  

i podsumowuje: klasyfikuje argumentacje na  

(a) argumentowanie poparte wiedzą, faktami i pogłębionymi dowodami  

(b) wytrwałe odpieranie opinii → często osoby nie mające silnie ugruntowanego 

powodu do skargi i mocnych dowodów na swoje zdanie „skaczą” po 

argumentach,  zarzucają masą stwierdzeń w dyskusji. W tym miejscu należy 

wytrwale trzymać się np. pierwszego argumentu dyskutanta, by sam popadł  

w sprzeczności (np. najpierw mówi „Cudzoziemcy odbierają nam pracę”, a 

potem „Wszyscy obcokrajowcy są leniwi”). 

3.Step: Zebranie metod argumentacji  



(c) próbę zrozumienia osobistej sytuacji mówiącego: Jakie jest osobiste 

znaczenie tematu dla danej osoby? Czy kiedykolwiek miała osobiste/ 

negatywne doświadczenia w danym obszarze?  

 

(d) nonsensowne odpowiedzi, np. reagowanie stwierdzeniem „Wszyscy 

mężczyźni biją swoje żony”, gdy ktoś mówi „Wszyscy cudzoziemcy są leniwi”,  

i obserwowanie, jak dyskusja się rozwinie. 

Autorka konspektu: 
Antonia Pilz, EJBM  

Wykorzystane źródła: 
https://www.paritaetische-akademie-nrw.de/blog/stammtischparolen-kontra-geben/ 



4.5. TYTUŁ: Zachowanie, a pochodzenie kulturowe – 
„stracić twarz” w Chinach.  

Po zajęciach uczeń wie: 
Po zajęciach uczeń  
potrafi: 

Po zajęciach uczeń  
rozumie: 

- jakie jest znaczenie 
kodeksu postępowania 
„Mianzi” w kulturze chińskiej 
 
- w jakiej sytuacji w innej 
kulturze można „stracić 
twarz” i jakie są różnice  
w pojmowaniu tego pojęcia 
między kulturą chińską  
a innymi kulturami 

- rozpoznać zachowanie 
Chińczyka (gościa / 
partnera biznesowego) 
podczas jedzenia i 
dostosować się do 
kulturowo specyficznych 
okoliczności 
 
- unikać zachowań, które 
zwiększają ryzyko utraty 
twarzy 

- jak poprawnie i efektywnie 
komunikować się z osobą 
kultury chińskiej 
 
- że znajomość odmiennego 
zachowania w kontaktach  
z obcokrajowcami może 
stanowić o sukcesie  
w komunikacji nimi  

CELE do osiągnięcia 

Planowany 
czas: 
45 min 

Potrzebne  
materiały: 
kserokopie 
załączników  

Liczba uczniów: 
15-25 

PRZEBIEG 

Step by step Czas 

1. Step: Wprowadzenie w temat „Kontakt z Chinami” 5 min. 

2. Step: Praca indywidualna z tekstem „Pan Li” 10 min. 

3. Step: Test w parach 5 min. 

4. Step: Ocena testu w parach 10 min. 

5.Step: Dyskusja 10 min. 

6. Step: Podsumowanie 5 min. 

Ta lekcja może być przeznaczona 
dla uczniów, którzy mają w życiu 
zawodowym relacje z ludźmi 
kultury chińskiej, na przykład 
techników utrzymania ruchu, 
specjalistów z branży hotelarskiej 

i gastronomicznej oraz zawodów handlowych. 
Refleksja nad własną kulturą w odniesieniu  
do ryzyka „utraty twarzy” zwiększa 
komunikacyjną autonomię ucznia, także  
w szkole, w domu czy w kontakcie z innymi 
kulturami.  

Uwagi 

 „Międzynarodowe kompetencje w życiu zawodowym i społecznym” 

Konspekt zajęć dla uczniów VET 



1. Step: Wprowadzenie w temat „Kontakt z Chinami”  

Nauczyciel wprowadza  w temat „kontaktów z Chinami”. Zadaje takie pytania 

np. - Co wiesz o Chinach? - Jakie są relacje między Niemcami / Włochami / 

Polską a Chinami? - Jakie Twoim zdaniem są typowe cechy Chińczyków? 

2.Step: Praca indywidualna z tekstem „Pan Li”  

Nauczyciel wyjaśnia tekst „Pan Li” ( ZAŁĄCZNIK  nr 1) i zadanie: Przeczytaj 

tekst i podkreśl najważniejsze wypowiedzi dotyczące zachowania chińskiego 

gościa oraz niemieckiego/ włoskiego/ polskiego gospodarza). Celem jest 

rozróżnianie przez uczących się odmiennych zachowań między kulturami 

chińską i niemiecką / włoską / polską w konkretnej sytuacji zawodowej. 

Przebieg: 

3.Step: Test w parach  

4.Step: Ocena testu w parach  

W kontekście zajęć niektórzy uczniowie uzasadniają wybór odpowiedzi.  

W razie potrzeby nauczyciel zadaje pytania, aby ułatwić zrozumienie. 

Uczniowie wykonują test (ZAŁĄCZNIK nr 2) w parach i wybierają odpowiedź. 

5.Step: Dyskusja  

Nauczyciel wyjaśnia sytuację „pana Li” z punktu widzenia różnic kulturowych 

między Chinami a Niemcami / Włochami / Polską (ZAŁĄCZNIK nr 3).  

Na podstawie pytania „Jak musiałby zareagować gospodarz niemiecki / 

włoski / polski, aby w interesie obu stron osiągnąć rozwiązanie dostosowane 

do kultury chińskiej? uczniowie sugerują możliwe rozwiązania. Celem jest 

zrozumienie pewnych zachowań w kontakcie z ludźmi z różnych kultur. 

Następnie nauczyciel opisuje kodeks postępowania „Mianzi - stracić twarz”  

w kulturze chińskiej (ZAŁĄCZNIK  nr 4). 

6.Step: Podsumowanie  

Nauczyciel zadaje pytanie „Jak, kiedy i gdzie„ tracisz twarz ” w Niemczech / 

Włoszech / Polsce? Wkład uczniów w dyskusję dotyczy przykładów z życia 

codziennego, szkoły, rodziny, przyjaciół i pracy.  



Uczniowie powinni uświadomić sobie, że w każdej kulturze istnieją pewne 

normy zachowań, których znaczenie zależy od kontekstu społecznego  

i których nieprzestrzeganie może prowadzić do poważnych konsekwencji  

(np. zerwanie przyjaźni, nieudane kontakty biznesowe, słabe oceny  

z zachowania w szkole itp.). Podane przykłady są zapisywane na tablicy. 

Autor konspektu: 
Gianluigi Rago, Eurocultura 



ZAŁĄCZNIK nr 1 

Pan Li 

Pan Li jest chińskim biznesmenem, który od wielu lat często podróżuje 

służbowo do Niemiec (lub Włoch czy Polski). Niedawno przyznał, że w ciągu  

10 lat pracy zawsze wracał do hotelu z proszonych kolacji z u Niemców 

(Włochów, Polaków) głodny i spragniony. Zastanawiając się nad typowymi 

etapami niemieckiej (lub włoskiej lub polskiej) kolacji, przypomniał sobie, co 

następuje. Po formalnym powitaniu i stosunkowo krótkiej rozmowie, obiad 

zostaje podany do stołu. Gospodarz życzy wszystkim „smacznego” i prosi 

swoich gości o pomoc lub o obsłużenie ich przez kelnera. Idąc za przykładem 

swoich gospodarzy, pan Li poprosił kelnera o podanie jedzenia. Kelner pyta: 

„Czy mogę zaproponować Panu małą porcję tego dania? To lokalna 

specjalność ”. Pan Li odpowiedział: „Tak, ale tylko trochę”. W rezultacie 

otrzymuje talerz z małą porcją, którą powoli zjada. Po chwili przyjazny kelner 

pyta: „Czy może zaserwować coś jeszcze do zjedzenia?”. Pan Li mówi cicho: 

„Nie, dziękuję”. Niemiecki gospodarz zauważa wahanie swojego gościa i pyta: -

Czy jedzenie panu nie smakuje, panie Li? Pan Li: „Nie, jest w porządku, smakuje 

bardzo dobrze, dziękuję bardzo”. Gospodarz dopytuje więc: „Dlaczego nie 

weźmiesz więcej? To specjalność regionu”. Pan Li (uśmiechając się 

zawstydzony): „Nie, dziękuję”. Gospodarz: „Czyli jednak Ci nie smakuje”. 

Gospodarz z Niemiec (lub Włoch lub Polski) jest trochę zawiedziony, ale 

powstrzymuje się od dalszych prób przekonywania pana Li, by zjadł więcej. 

Myśli sobie: „Prawdopodobnie nie lubi jedzenia, ale jest zbyt uprzejmy, żeby to 

przyznać. Muszę go zostawić w spokoju i zaakceptować jego decyzję”. 

Sytuacja powtarza się z napojami. Pod koniec wieczoru pan Li przychodzi do 

hotelu głodny i spragniony, a niemiecki gospodarz jest zdezorientowany i 

rozczarowany.  



TEST 

Dlaczego pan Li odrzucił ofertę na więcej jedzenia i wrócił głodny do hotelu? 

Jak myślisz, która odpowiedź jest poprawna?  

 

A. Aby być grzecznym, pan Li powiedział, że smakuje mu jedzenie, podczas gdy 

w rzeczywistości było odwrotnie. Smaki  kuchni niemieckiej (lub włoskiej czy 

polskiej) bardzo różnią się od chińskich i mimo wielu wizyt w tym kraju nadal 

nie może się do nich przyzwyczaić.   

 

B. Pan Li ma problemy z jelitami i obecnie może jeść tylko bardzo małe porcje. 

W Chinach bardzo niegrzecznie jest rozmawiać o problemach zdrowotnych, 

zwłaszcza jeśli chodzi o części ciała uważane za „nieczyste”, takie jak np. jelita. 

  

C. Zgodnie z zasadami dobrego zachowania panującymi w jego własnej 

kulturze, pan Li jest zmuszony kilkakrotnie odrzucać ofertę, aby nie zostać 

uznanym za „chciwego” i „nieskromnego”.  

 

D. Zgodnie z obowiązującymi w kulturze pana Li zasadami dobrego 

zachowania, przyjęcie drugiej porcji pokarmu uważane jest za bardzo 

niegrzeczne. Ci, którzy to robią, są uważani za „chciwych” i „nieskromnych”.  

 

Prawidłowa odpowiedź: C.  

ZAŁĄCZNIK nr 2 

KOMENTARZ 

Pan Li powiedział, że bardzo lubił pyszne dania niemieckie (lub włoskie lub 

polskie) i chętnie zjadłby większą porcję za drugim razem, ale etykieta jego 

kultury nakazuje kilkukrotne odrzucenie oferty. W przeciwnym razie byłby 

postrzegany jako „chciwy” i „nieskromny”. Dopiero po trzech do pięciu 

odmowach mógłby zaakceptować propozycję dokładki. Z każdym nowym 

odrzuceniem jego opór malał. Dla członka jego własnej kultury byłoby 

oczywiste, że każde „nie, dziękuję” to tylko jeden krok w dobrze zorganizowanej 

grze konwersacyjnej. Po kilku nieudanych próbach chiński gość w końcu by 

ustąpił i przyjął „trochę więcej jedzenia”.  

ZAŁĄCZNIK nr 3 



Przyczyną tego procesu komunikacji są społeczne zasady kultury chińskiej,  

w których „skromność” i „dobre zachowanie” muszą być w centrum uwagi. 

Zachowanie przeciwne skutkowałoby utratą twarzy, którą trudno naprawić. 

Gospodarz niemiecki (lub włoski lub polski) generalnie również przestrzega 

zasad, zwłaszcza w kontaktach biznesowych, ale są one oparte na ich 

pochodzeniu kulturowym. Są to np. „Bądź jasny i prawdomówny” oraz „Nie 

wywieraj presji na innych”. Te zasady oznaczają, że każdy mówi, to co ma na 

myśli. W tym przypadku komunikacja międzykulturowa wyklucza „oszukiwanie” 

ludzi. Po odrzuceniu propozycji starają się „nie przymuszać”.  Jeśli ktoś odrzuci 

ofertę, należy to uszanować i nie można wywierać żadnego nacisku. Gospodarz 

niemiecki (lub włoski lub polski) przyją za pewnik, że gość z Chin na pewno ma 

powody swojej decyzji. Z kolei chińską normę postępowania można określić 

terminem „symboliczny opór”. Po prostu wypada sprawiać wrażenie, że jest się 

przeciwko czemuś, że jest się zadowolonym lub wystarczająco najedzonym/ 

napojonym. Kodeks postępowania zakazuje stawiania gospodarza w pozornie 

kłopotliwej sytuacji. Standardowa niemiecka (lub włoska lub polska) reakcja na 

takie zachowanie przypominające grę brzmi: „Ale dlaczego ci ludzie nie 

powiedzą, czego naprawdę chcą? Dlaczego pozwalają mi zgadywać?”. 

Odpowiedź jest prosta: „Oni mówią to, co chcą - wystarczy umieć rozszyfrować 

kod kryjący się za ich słowami”. Ten pośredni sposób mówienia „między 

wierszami” stanowi szczególne wyzwanie dla przedstawicieli kultury 

zachodniej, jeśli chodzi o komunikację międzykulturową. Na Zachodzie 

mówienie pośrednie jest bardzo często rozumiane jako oszustwo i dlatego 

spotyka się  

z nieporozumieniami i silnym odrzuceniem. Postulat szczerości jest 

najważniejszy.  

ZAŁĄCZNIK nr 4 

Mianzi: zachowanie twarzy Chińczyków 

Podczas pracy w Chinach, w chińskich firmach lub po prostu w bliskim 

kontakcie z chińskimi klientami lub współpracownikami istnieją pewne aspekty 

kulturowe, które należy zrozumieć i zastosować. Wszystko zaczyna się od 

koncepcji Mianzi. Pisarz i tłumacz Lin Yutang (1895-1976) stwierdził, że 

„pojęcia utraty twarzy nie da się w 100% ani przetłumaczyć, ani zdefiniować”.  



Wykorzystane źródła: 
The Chinese businessman who always went home hungry: http://www.successacross.com/fileadmin/
user_upload/pdfsdernews/24.08.2010_Chinese_business_man.pdf 
H. Fichtiger/G.Sterzenbach: Knigge fürs Ausland, 2003, Planegg  
S. J. Chang: When East and West Meet: An Essay on the Importance of Cultural Understanding in Global 
Business Practice and Education, Illinois State University https://www.aabri.com/manuscripts/09201.pdf 
https://it.wikipedia.org/wiki/Dialoghi_(Confucio) 
http://www.asiablog.it/2016/07/13/mianzi-guanxi-cultura-cinese/ 
https://www.commisceo-global.com/blog/mianzi-the-concept-of-face-in-chinese-culture 
http://www.successacross.com/fileadmin/user_upload/
pdfsdernews/24.08.2010_Chinese_business_man.pdf  
http://www.successacross.com/fileadmin/user_upload/
pdfsdernews/24.08.2010_Chinese_business_man.pdf 

Niemniej jednak Mianzi jest najbardziej wrażliwym standardem, według którego 

Chińczycy regulują stosunki społeczne. Ten szczególny aspekt chińskiej kultury 

z pewnością ma coś wspólnego z naukami Konfucjusza, który postulował: 

„Jeśli ludzie są prowadzeni właściwie, odnajdują swoje miejsce. Dzięki rytuałom  

i zaszczepieniu w nich poczucia wstydu zachowują się harmonijnie 

”(Conversations of Confucius, II, 3) Ogólnie „harmonijne zachowanie 

Chińczyków” jest równoznaczne z prawidłowym zachowaniem się mającym na 

celu uniknięcie publicznego zakłopotania, stracenia twarzy lub poważania.  

Z tego powodu termin Mianzi można przetłumaczyć jako reputację, dumę, 

godność lub prestiż. Jednak te terminy, które nieoddaną całej historii 

kształtowania się pojęcia. W bardzo zhierarchizowanym i kolektywistycznym 

społeczeństwie, takim jak Chińczycy, Mianzi jest reputacją człowieka, a także 

buduje jego pozycje w miejscach, w których on bywa: w miejscu pracy, szkole  

i rodzinie. Pozycje można osiągnąć, uzyskując dobre stopnie, doskonałe wyniki 

w pracy, ważną pozycję ekonomiczną, ale też wartościowy samochód, markowe 

ciuchy czy piękną kobietę. Na tym tle zrozumiałe jest, że publiczne błędy są dla 

Chińczyków głębokim upokorzeniem. Tak więc „utrata twarzy” jest źródłem 

wielkiego zażenowania i wstydu. Stykając się z kulturą chińską, nie-Chińczycy 

muszą zawsze pamiętać, aby unikać słów, postaw lub zachowań, które mogłyby 

doprowadzić do utraty twarzy osoby, z którą rozmawiają, lub utraty własnej 

twarzy. Dziesiątki idiomów i przysłów ukazują fundamentalne znaczenie 

„twarzy” w zachowaniach społecznych w Chinach. Klasycznym tego 

przykładem jest: „Ludzie nie mogą żyć bez twarzy, tak jak drzewa nie mogą żyć 

bez kory”. Jeśli chcesz kogoś poważnie obrazić, mówisz „nie masz twarzy”.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Dialoghi_(Confucio)
http://www.asiablog.it/2016/07/13/mianzi-guanxi-cultura-cinese/
https://www.commisceo-global.com/blog/mianzi-the-concept-of-face-in-chinese-culture
http://www.successacross.com/fileadmin/user_upload/pdfsdernews/24.08.2010_Chinese_business_man.pdf
http://www.successacross.com/fileadmin/user_upload/pdfsdernews/24.08.2010_Chinese_business_man.pdf
http://www.successacross.com/fileadmin/user_upload/pdfsdernews/24.08.2010_Chinese_business_man.pdf
http://www.successacross.com/fileadmin/user_upload/pdfsdernews/24.08.2010_Chinese_business_man.pdf


4.6. TYTUŁ: Teoria koloru i marketing międzynarodowy  

Po zajęciach uczeń wie: 
Po zajęciach uczeń  
potrafi: 

Po zajęciach uczeń  
rozumie: 

- jakie są zasady teorii 
kolorów  
 
- że kolory wpływają na 
marketing  
 
- jakie jest znaczenie 
kolorów w różnych kulturach 

- uwzględnić różnice 
kulturowe w postrzeganiu 
kolorów przy 
projektowaniu produktu  

- kolorystykę produktu  
 
- że kolory nie mają 
uniwersalnego znaczenia dla 
klientów z różnych stron 
świata  

CELE do osiągnięcia 

Planowany 
czas: 
45 min 

Potrzebne  
materiały: 
flipchart, projektor  

Liczba uczniów: 
dowolna  

PRZEBIEG 

Step by step Czas 

1. Step: Wprowadzenie: kolory i emocje. 5 Min. 

2. Step: Jakie kolory są stosowane do reklam. 10 Min. 

3. Step: Teoria barw w marketingu. 8 Min. 

4. Step: Czy kolory mają takie samo znaczenie na całym świecie? 10 Min. 

5. Step: Prelekcja: symbolika kolorów w różnych kulturach. 10 Min. 

6.Step: Podsumowanie. 3 min. 

Zajęcia mają na celu wyjaśnienie 
uczniom kształcącym się  
w zawodach handlowych  
i dotyczących projektowania 
produktów znaczenia i roli wyboru 
koloru. Mają rozwinąć 

zrozumienie, że kolory nie mają uniwersalnego 
znaczenia, ale zależą od danej kultury. Teoria 
(Step 3 i Step 5) poprzedzona jest 
ćwiczeniami mającymi na celu skłonienie 
uczniów do przemyślenia tematu.  

Uwagi 

 „Międzynarodowe kompetencje w życiu zawodowym i społecznym” 

Konspekt zajęć dla uczniów VET 



1. Step: Wprowadzenie: kolory i emocje.  

Nauczyciel prezentuje z rzutnika obrazek z  ZAŁĄCZNIK nr 1 (lub umieszcza 

kopię A3 na tablicy) i prosi każdego ucznia o wybranie koloru i powiedzenie,  

co o nim myśli. 

2.Step: Jakie kolory są stosowane do reklam  

Uczniowie w grupach pracują nad zadaniem: znajdź 3 przykłady użycia kolorów 

w produktach w celu wywołania emocji. Dwie grupy krótko przedstawiają swoje 

wyniki. 

Przebieg: 

3.Step: Teoria barw w marketingu  

Nauczyciel wyjaśnia teorię koloru i jej zastosowanie w marketingu  

(ZAŁĄCZNIK nr 2). 

4. Step: Czy barwy mają takie samo znaczenie na całym świecie?  

Nauczyciel pyta uczniów, czy ich zdaniem kolory oznaczają to samo na całym 

świecie. Może zapytać, czy kolor biały jest kolorem czystości, małżeństwa w 

dowolnym miejscu na świecie, czy też ma inne znaczenie w niektórych krajach. 

Tak samo może zapytać o kolor czarny i tak dalej. 

5.Step: Symbolika kolorów w różnych kulturach.  

Prelekcja: symbolika kolorów w różnych kulturach (ZAŁĄCZNIK nr 3). 

6.Step: Podsumowanie. 

Nauczyciel podsumowuje zajęcia pytaniami np.: Czego się dzisiaj dowiedziałeś, 

co będzie istotne w Twojej pracy? Czy wiedziałeś, że w innych kulturach kolory 

mają inne znaczenie?  

Autor konspektu: 
Bernd Faas - Eurocultura 



ZAŁĄCZNIK nr 1 

ZAŁĄCZNIK nr 2 

Marketing i kolory  

Kolor to bodziec, który jest odbierane przez mózg i ma wpływ na nasz 

organizm, a przede wszystkim na nasze nastawienie psychiczne. Nauka uczy 

nas, że kolor to nic innego jak wizualne, wyzwalane sygnałem nerwowym 

przetwarzanie informacji, które fotoreceptory siatkówki wysyłają do mózgu. 

Percepcja wzrokowa jest generowana przez nasz mózg i dlatego jest w stanie 

wywołać różne reakcje emocjonalne i postawy psychologiczne. 

Przeprowadzono wiele badań dotyczących zjawiska zwanego „psychologią 

koloru”. Każdy z nas ma własną „osobistą paletę barw”, która silnie wpływa na 

sposób, w jaki postrzegamy kolory zewnętrzne i w konsekwencji nieświadomie 

wiążemy z nimi konkretne emocje. System kształtowany jest od najmłodszych 

lat przez osobiste preferencje, doświadczenia życiowe i nasz własny kontekst 

kulturowy. Przez lata kieruje naszymi decyzjami, gustami i zakupami. Na nim 

opiera się także koloroterapia, zwana też chromoterapią. Mówi ona między 

innymi, że nastrój jednostki wpływa na wybór koloru ubioru i odwrotnie – kolor 

ubioru może wpływać na emocje. Wedle koloroterapii kolory pomagają ciału  

i psychice znaleźć stan równowagi. Mają efekty fizyczne i psychiczne, które są 

w stanie pobudzić organizm, a nawet wyleczyć go z niektórych dolegliwości. 



W jaki sposób kolory są wykorzystywane w marketingu?  

Koloroterapia i ogólnie psychologia to potężne narzędzia służące do tworzenia 

emocji i sprzedaży produktu. Emocje odgrywają fundamentalną rolę w 

sprzedaży, ponieważ poprzez wykorzystanie elementów wizualnych, takich jak 

grafika i kolorystyka, można pokierować chęcią klienta do zakupu tego, a nie 

innego produktu. W badaniu „Wpływ koloru na marketing” badacze odkryli,  

że w przypadku nawet 90% impulsywnych decyzji o zakupie danego produktu 

wpływ na nie mógł mieć kolor (jest to zależne od rodzaju produktu, ale wpływ 

był zawsze bardzo duży). 

 

Kolory dla mężczyzn i kobiet  

Czy widziałeś kiedyś produkt kosmetyczny w pomarańczowym lub brązowym 

opakowaniu? Te dwa kolory są najmniej preferowane przez kobiety jako klientki. 

Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że mężczyźni i kobiety mają różne 

preferencje kolorystyczne. To powoduje, że przy wyborze takiego czy innego 

koloru produktu bierze się pod uwagę płeć odbiorcy. Jedno z najbardziej 

wszechstronnych badań zatytułowanych „Color Association” Joe Hallocka 

wykazało, że u obu płci preferowanym kolorem jest niebieski. Może to być 

związane z faktem, że niebieski jest kolorem morza, nieba, autorytetu  

i prawdy i dlatego jest uznawany niezależnie od płci i wieku. Największa różnica 

występuje w kolorze fioletowym - najmniej preferowanych przez mężczyzn  

i najbardziej preferowanych przez kobiety. Kobiety i mężczyźni różnią się 

również w wyborze odcieni i jasności kolorów, przy czym płeć męska preferuje 

kolory jaskrawe i ciemniejsze, podczas gdy płeć żeńska preferuje kolory 

bardziej miękkie, pastelowe i jaśniejsze. Aby potwierdzić truizm, że mężczyźni 

mają prostszy sposób myślenia niż kobiety, różnice można stwierdzić też w 

nazywaniu kolorów. Podczas gdy mężczyźni grupują różne kolory pod jedną 

kompleksową nazwą (np. zielony, niebieski, czerwony, żółty), kobiety używaj 

określeń kolorów różniących się tylko odcieniem.  

 

Znaczenie kolorów w marketingu  

CZERWONY: kolor pasji i miłości, ale także wojny i niebezpieczeństwa. Jest 

kolorem kontrastowym Jego oddziaływanie jest silne. Zwiększa ciśnienie krwi  

i wyzwala przypływ energii. Czerwone obszary wydają się zbliżać do widza, 

prawie go przytłaczając. Dlatego też w miejscach, w których pożądany jest 

krótki pobyt, ściany często są pomalowane na czerwono. Innym znanym 

przykładem zastosowania jest „czerwony dywan” na przyjęciach i imprezach, 

który podkreśla ludzi chodzących po nim.  



NIEBIESKI: to jeden z najpopularniejszych kolorów i oznacza spokój, uczciwość, 

zaufanie i stabilność. Wywołuje odprężenie i poczucie komfortu, ponieważ 

przywodzi na myśl morze i niebo. Jest stosowany w miejscach,  

w których ludzie spędzają dużo czasu oraz w obiektach zaprojektowanych  

z myślą o dobrym samopoczuciu i zdrowiu. Jasnoniebieski pobudza uczucie 

świeżości i uspokaja, a ciemnoniebieski podkreśla niezawodność i siłę.  

ŻÓŁTY: przypomina szczęście, ale także niepokój. Kojarzy się ze słońcem, 

dostarcza energii i witalności. Optymistyczny i młodzieńczy, jest stosowany  

w witrynach sklepowych, aby przyciągnąć uwagę.  

POMARAŃCZOWY: energia, entuzjazm, dynamizm i przyjaźń. To pozytywny 

kolor, bliski młodym ludziom. Podobnie jak czerwony pobudza energię, ale bez 

wyzwalania agresji, dzięki czemu jest przyjemniejszy. Jest szeroko 

rozpowszechniony w kulturach Wschodu, a także wywołuje pozytywne 

nastawienie, altruizm i empatię.  

ZIELONY: kojarzy się z naturą, a tym samym ze wzrostem i zdrowiem. Jest 

łatwo przyswajalny dla oka, a tym samym powoduje odprężenie u ludzi.  

CZARNY: kolor elegancji, luksusu i autorytetu, służy do wyrażenia konkretności i 

jakości.  

LILIOWY: romantyczny i kobiecy, używany do sprzedaży produktów dla kobiet i 

dziewcząt.  

FIOLETOWY: uspokaja i koi. Często jest używany do promocji produktów 

upiększających i przeciwdziałających efektom starzenia.  

ZAŁĄCZNIK nr 3 

Symbolika kolorów w różnych kulturach  

Każda kultura przypisuje znaczenie kolorom i używa ich do przekazywania 

nastrojów. Postrzeganie kolorów jest takie samo, ale każda kultura może nadać 

kolorowi inne znaczenie. Dlatego nie ma wspólnych konwencji na szczeblu 

międzynarodowym.  

BIAŁY: dla większości Europejczyków symbolizuje otwartość i czystość, 

podczas gdy w Indiach jest synonimem żałoby (dawniej indyjskie wdowy 

musiały nosić przez resztę życia białe, niezdobione sari). Również w Maghrebie 

biel kojarzy się z żałobą. Z kolei w Egipcie kolorem żałoby jest żółty, podczas 

gdy w Tajlandii jest nim fioletowy.  



Wykorzystane źródła: 
http://www.joehallock.com/edu/COM498/preferences.html 
Quelle: www.greenme.it/test/test-colori-luscher/ (Letzter Abruf: 24.08.2021) 

CZERWONY: na Zachodzie jest postrzegany jako kolor silny, który wyraża złość 

i pasję, podczas gdy w Chinach jest to kolor świąt, który przynosi szczęście i 

jest bardzo często używany na weselach. Czerwony symbolizuje czystość w 

Indiach, podczas gdy w Afryce jest kolorem żałoby.  

CZARNY: w Chinach nie jest utożsamiany z żałobą, jak w Europie, jest kolorem 

siły psychicznej i jest często używany jako kolor identyfikacyjny dla organizacji 

przestępczych.  

ŻÓŁTY: w Chinach był kiedyś zarezerwowany dla cesarzy, dziś jest używany do 

określenia gatunku filmów lub książek, które w Europie określamy jako „różowe” 

lub „gorące”.  

POMARAŃCZOWY: w Europie jeśli ubierzemy się na pomarańczowo, 

zostaniemy zidentyfikowani jako ekstrawertyczni i kreatywni, ale np. w Irlandii 

bylibyśmy uważani za religijnych, a na Wschodzie za buddystów.  

ZIELONY: w kulturach zachodnich zielony jest prawie zawsze kolorem życia, 

podczas gdy w Szkocji nie powinno się go nosić na przyjęciu, ponieważ 

oznacza pecha. Na Bliskim Wschodzie zieleń jest uważana za kolor islamu i 

panna młoda nosi ją na szczęście, podczas gdy w niektórych krajach 

tropikalnych kojarzy się z niebezpieczeństwem (we Włoszech, Niemczech czy  

w Polsce niebezpieczeństwo jest zwykle wyrażane jako czerwony). W Chinach 

zielony uważany jest za kolor lojalności, podczas gdy w Irlandii symbolizuje 

patriotyzm.  

NIEBIESKI: dziś synonim relaksu i spokoju w kulturach europejskich, podczas 

gdy na Bliskim Wschodzie oznacza duchowość, a w Chinach nieśmiertelność.  

http://www.joehallock.com/edu/COM498/preferences.html
http://www.greenme.it/test/test-colori-luscher/


5.1. TYTUŁ: Moje prawa pracownicze  
w Unii Europejskiej - gra  

Po zajęciach uczeń wie: 
Po zajęciach uczeń  
potrafi: 

Po zajęciach uczeń  
rozumie: 

- jakie jest prawo pracy  
w Niemczech / Włoszech / 
Polsce,  
 
- o możliwościach 
międzynarodowej mobilności 
jako praktykant 
 
- że w zespole można osiągnąć 
więcej niż indywidualnie  

- omówić w zespole 
wątpliwości dotyczące 
praw pracowniczych      
w UE, możliwości 
mobilności 
międzynarodowej itp.  

- jasne instrukcje, wytyczne 
dotyczące życia 
zawodowego 
 
- jak dbać o własne sprawy 
 
- jak wspólnie znaleźć 
rozwiązanie na sytuacje        
z życia zawodowego 

CELE do osiągnięcia 

Planowany 
czas: 
45 min 

Potrzebne  
materiały: 
taśma malarska 
maskująca / sznurek / 
kreda lub coś innego, 
co może być użyte do 
oznaczania na 
podłodze; 2 sale 
seminaryjne; tablica 
flipchart lub 
prezentacyjna, marker  

Liczba uczniów: 
Max 15, najlepiej 
w połowie 
kształcenia  

PRZEBIEG 

Step by step Czas 

1. Step: Wprowadzenie. Wyjaśnienie zasad gry. 5 min. 

2. Step: Gra o prawach pracownika. 30 min. 

3. Step: Ocena i podsumowanie. 10 min. 

Metoda zajęć jest połączeniem 
quizu i ćwiczenia pracy 
zespołowej. Pytania quizowe 
przedstawione w załączniku 
dotyczą praw pracowniczych w 
UE oraz możliwości praktyk za 

granicą. Zadając pytania należy zachęcić 
uczniów do zastanowienia się nad ich 
(przyszłymi) prawami oraz ideą mobilności 
międzynarodowej. Pytania można również 
dostosować do innego tematu (przebieg lekcji 
pozostaje taki sam). Najlepiej, gdy zajęcia 
prowadzi dwóch nauczycieli lub nauczyciel 
ustali dla jednego z uczniów rolę asystenta.  

Uwagi 

 „Międzynarodowe kompetencje w życiu zawodowym i społecznym” 

Konspekt zajęć dla uczniów VET 



1. Step: Wprowadzenie. Wyjaśnienie zasad gry.  

Przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel musi przygotować salę 1. Na podłodze 

rysuje siatkę 6x10 pól (patrz ZAŁĄCZNIK NR 1.1). Pola powinny być 

wystarczająco duże, tak aby mogła na nich stanąć jedna osoba. W sali 2  

(w której uczniowie spotykają się na początku), powinien znajdować się 

flipchart z markerami lub coś innego, na czym grupa może pisać. Kiedy wszyscy 

uczniowie są w sali 2, nauczyciel wyjaśnia, że tematem zajęć będą kwestie 

związane z prawami pracowników w UE oraz możliwościami zawodowej 

mobilności międzynarodowej. By lepiej je poznać uczniowie zagrają  

w grę w sali 1. Nauczyciel odczytuje zasady gry: 

1. W sali 1 znajduje się plansza gry, na którym można znaleźć właściwą drogę 

od START do CEL.  

2. Osoby będą wchodzić do sali 1 indywidualnie. W sali 1 dowiedzą się, co mają 

robić. Jeśli osoba nie znajdzie właściwej ścieżki lub odpowie na pytania 

niepoprawnie, musi się wycofać i wtedy do sali wysłana zostaje kolejna osoba.  

3. Gra kończy się, gdy wszyscy przejdą przez planszę Jest na to na to 30 minut.  

(To są wszystkie zasady. Zwykle uczniowie domyślnie zakładają, że nie wolno 

im rozmawiać ze sobą, gdy wracają z sali 1. Jeśli uczniowie zadadzą pytanie, 

czy mogą wymieniać się pomysłami, nauczyciel powinien po prostu 

odpowiedzieć, że podał wszystkie zasady gry. Bystra grupa powinna 

wykorzystać szansę, wymieniania się „doświadczeniem wyjścia na planszę”). 

2.Step: Gra o prawach pracownika w UE. 

W sali 1 nauczyciel krótko wyjaśnia, że od punktu START można zrobić krok do 

przodu lub do tyłu lub w lewo lub w prawo. Nauczyciel powiadamia wtedy, czy 

danym ruchem osoba trafiła na właściwą ścieżką, czy musi odpowiedzieć na 

pytanie, czy też znajduje się na złym polu (patrz ZAŁĄCZNIK 1.2). Jeśli osoba 

jest na złym polu lub odpowiedziała niepoprawnie na pytanie, musi wrócić do 

sali 2, a na planszę zostaje wysłana następna osoba. Tylko nauczyciel zna 

właściwą drogę do CELU. Szczególnie na początku rozgrywka opiera się na 

metodzie prób i błędów. W pewnym momencie uczniowie zrozumieją, że mogą 

„omówić” w sali 2 pola, które zostały już wypróbowane oraz przekazać sobie 

poprawne odpowiedzi, wtedy wszystko potoczy się szybciej. Nauczyciel 

powinien również położyć nacisk na szybkość.  

Przebieg: 



Gdy wszyscy uczniowie ukończą grę, wszyscy siadają na krzesłach 

ustawionych w kręgu.  Nauczyciel prosi, by uczniowie najpierw opisali, jakie 

było zadanie, co się wydarzyło i jak się czuli? Nauczyciel może również 

zapytać, w jakim momencie i jak wpadli na pomysł współpracy? Czy był lider? 

Jak pomagali sobie w budowaniu strategii, rysowali coś lub zapisywali?  

Czy w grze dałoby się wyróżnić jakieś etapy? Jak sytuacja przekłada się na 

sytuacje zawodowe w pracy? Padają także pytania dotyczące treści: Czy 

czegoś się nauczyli? Jeśli tak, to czego? Skąd mieli już jakąś wiedzę na temat, 

którego dotyczyła gra? Co było dla nich nowego? Czy pomagali sobie 

wzajemnie w szukaniu odpowiedzi na pytania? 

3.Step: Ocena i podsumowanie.  

Jeśli uczniowie po ok. 10 minutach nie współpracują, nauczyciel w sali 2  

może zasugerować, że uczniowie mogą wymienić się pomysłami i tym samym 

szybciej znaleźć drogę. Nauczyciel regularnie wskazuje również pozostały 

czas. Uczniowie, którzy już przeszli przez planszę właściwą ścieżką, mogą 

usiąść z boku i obserwować kolejnych uczniów, ale nie pomagają. W razie 

potrzeby nauczyciel może przedłużyć czas. 

Autorka konspektu: 
Antonia Pilz, EJBM 



ZAŁĄCZNIK nr 1 

1.1:Przygotowanie sali 1. 

  

CEL 

        

            

            

            

            

            

            

            

            

      

START 

    



1.2: Przygotowanie sali 2. 

  
CEL 

30 

  ↓ 

26 
← 

25 pytanie 
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24 

  ↑ 

29 pytanie 
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28 
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27 pytanie 
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19 pytanie 
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21 pytanie 
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← 

9 pytanie 
← 

8 
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7 pytanie 
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12 
← 

11 pytanie 
    ↑ 

6 
← 

5 pytanie 

      → 

2 
→ 

3 pytanie 
↑ 
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↑ 

START 1 

    



2. Pytania quizowe:  

1. Ile dni urlopu przysługuje pracownikom w Polsce?  

a) co najmniej 20 dni  

b) najwyżej 28 dni  

c) najwyżej 20 dni  

d) co najmniej 24 dni  

2. Czy jako Niemiec mogę po prostu pracować we Włoszech lub w Polsce?  

a) tak  

b) nie, chyba że masz ukończone 21 lat  

c) nie  

3. Jaki jest tygodniowy czas pracy w Polsce i we Włoszech, przy pełnym etacie 

pracy?  

a) 40 godzin  

b) 48 godzin  

c) 60 godzin  

d) 52 godziny  

4. Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi od pierwszego dnia pracy we 

Włoszech? (możliwych jest kilka poprawnych odpowiedzi; można ustalić, że 1, 

2 lub 3 poprawne odpowiedzi są wystarczające, by przejść dalej, decyduje o 

tym nauczyciel prowadzący ćwiczenie; ważne by na końcu powiedzieć, które 

wszystkie odpowiedzi są poprawne) 

a) dostęp do szkół zawodowych, kursów innych form dokształcania  

b) dostęp do mieszkań, mieszkań socjalnych, ułatwienia w  nabywaniu 

nieruchomości mieszkalnych  

c) ulgi podatkowe i świadczenia uzupełniające  

d) prawo do pomocy prawnej w przypadku naruszeń prawa w godzinach pracy  

5. Czy w Polsce po okresie próbnym automatycznie zyskuje się zatrudnienie?  

a) tak  

b) nie, należy zawrzeć nową umowę o pracę  

6. Jeżeli Niemiec podejmie prace w Polsce, to ile ma czasu na zgłoszenie tego 

faktu w urzędzie?  

a) 2 tygodnie  

b) 3 miesiące  

c) 4 miesiące  

d) 5 dni  



7. Czy w Polsce pracownik zawsze musi złożyć wniosek o urlop i otrzymać 

zgodę pracodawcy?  

a) tak  

b) nie, jeśli przedstawi niezwykle ważny powód, np. pogrzeb  

c) nie, jest 4 dni urlopu na życzenie, do odbycia bez zgody pracodawcy 

8. Po jakim okresie wygasają w Polsce dni urlopu niewykorzystanego w danym 

roku?  

a) po zakończeniu roku kalendarzowego  

b) nigdy  

c) do końca września kolejnego roku 

d) po 1,5 roku  

9. Jakie jest minimalne miesięczne wynagrodzenie brutto na pełnym etacie 

pracowniczym w Polsce (2021 rok)? 

a) 2500,00 zł (568,00 euro) 

b) 2800,00  zł (636,00 euro) 

c) 3000,00 zł (681,00 euro) 

d) 3500,00 zł (795,00 euro) 

10. Z kim należy się szczególnie liczyć w przypadku wypowiedzenia umowy o 

pracę na czas nieokreślony we Włoszech?  

a) Ministerstwo Pracy  

b) rada pracownicza  

c) szef firmy  

11. Kto był pierwszym przewodniczącym Komisji Europejskiej?  

a) Jean Monnet  

b) Robert Schumann  

c) Jacques Delors  

d) Walter Hallstein  

12. O czym mówi Artykuł 1 Karty praw podstawowych UE?  

a) Godność człowieka jest nienaruszalna. Ma być szanowana i chroniona.  

b) Każdy ma prawo do wolności i bezpieczeństwa.  

c) Wszyscy są równi wobec prawa.  

13. Właśnie skończyłeś szkołę i chcesz poprawić swoją znajomość języka 

włoskiego Zapisujesz się na dwumiesięczny intensywny kurs w szkole 

językowej we Włoszech. Co musisz zrobić przed wyjazdem?  

a) Nic. Możesz po prostu spakować i jechać. 

b) Musisz wystąpić o zezwolenie na pobyt stały. 

c) Musisz ubiegać się o wizę na studia.  



14. Promowanie równych szans dla mężczyzn i kobiet jest częścią polityki 

społecznej UE. Jakie przepisy temu służą? (kilka poprawnych odpowiedzi)  

a) płatny urlop rodzicielski przez co najmniej dwa miesiące  

b) co najmniej dziesięciodniowy płatny urlop ojcowski  

c) co najmniej 10 dni płatnego urlopu wychowawczego dla bliskich  

15. Dobrze się bawisz w Czechach, ale odwiedzając jeden z wielu zabytków 

potykasz się i skręcasz kostkę. Na szczęście pomyślałeś o swojej europejskiej 

karcie ubezpieczenia zdrowotnego. Jak z nią właściwe jest?  

a) zapewnia prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej.  

b) można korzystać z europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego, aby 

korzystać z publicznych usług zdrowotnych, ale płacić takie same opłaty, jak 

mieszkańcy.  

c) ponieważ przebywasz za granicą, musisz uiścić opłaty za wszystkie rzeczy.  

16. Ile państw członkowskich ma UE?  

a) 30  

b) 47  

c) 27  

17. Który kraj UE nie ma euro?  

a) Litwa  

b) Polska  

c) Włochy  



5.2. TYTUŁ: Obraz mojego zawodu  

Po zajęciach uczeń wie: 
Po zajęciach uczeń  
potrafi: 

Po zajęciach uczeń  
rozumie: 

- jakie wyobrażenie  
o swoim przyszłym 
zawodzie mają inni 
uczniowie 
 
- jakie doświadczenia 
zawodowe mieli już inni 
uczniowie 

- radzić sobie ze 
stereotypami, które istnieją 
na temat jego zawodu, ale 
też jakie są kwestie 
szczególne, specyficzne 
dla zawodu, znane głównie 
przedstawicielom tego 
zawodu, a mniej innym  

- jak radzić sobie w kontaktach      
z osobami z własnej branży oraz    
z osobami spoza tej branży 
 
- jak pokonywać przeszkody 
komunikacyjne wynikające  
z fachowego języka, branżowego 
myślenia o swoim zawodzie  

CELE do osiągnięcia 

Planowany 
czas: 
45 min 

Potrzebne  
materiały: 
flipchart, flamastry/
markery  

Liczba uczniów: 
15-25  

PRZEBIEG 

Step by step Czas 

1. Step: Wyobrażenia o zawodzie. 15 min. 

2. Step: Podsumowanie, dyskusja. 5-10 min. 

3. Step: Opracowanie „międzynarodowych” flipchartów w małych grupach. 5-10 min. 

4. Step: Przedstawienie wyników pracy i dyskusja. 
min. 10 

min. 

Przed rozpoczęciem lekcji 
nauczyciel musi pomyśleć o 
konkretnych sytuacjach, które 
pojawiają się w życiu 
zawodowym uczniów i zapisać je 
na flipchartach. Może to być na 

przykład: „xxx (nazwa zawodu) są…”; „u 
klienta / z klientem”, „rozmowa 
kwalifikacyjna”, „czas oczekiwania”, „z 
przełożonymi ”,„w wolnym czasie” ,„z 
klientami, którzy nie mówią w moim języku”, „z 
kolegami, którzy nie mówią w moim języku”, 
„przyszłość zawodu”...  

Uwagi 

 „Międzynarodowe kompetencje w życiu zawodowym i społecznym” 

Konspekt zajęć dla uczniów VET 



1. Step: Wyobrażenie o zawodzie.  

Nauczyciel przed lekcją przygotowuje flipcharty, na których przedstawione są 

różne sytuacje, jakich uczniowie będą doświadczać w codziennej pracy. Wyżej 

wymienione sytuacje są sugestiami i mogą być uzupełniane/modyfikowane  

w zależności od zawodu. 

 

Uczniowie konfrontują się z realiami, spostrzeżeniami dotyczącymi ich zawodu. 

W tym celu każdy powinien wziąć długopis i „spacerując” po sali wypełniać luki 

na flipchartach. Nauczyciel powinien krótko wyjaśnić nagłówki wszystkich 

flipchartów, zanim uczniowie rozpoczną pracę. Uczniowie powinni pisać jak 

najwięcej szczegółów, pisać konkretnie tj. „w punkt”. Jeśli ktoś już wcześniej 

napisał coś, na co się zgadza, kolejna osoba można napisać „+1”. Uczniowie 

mają około 15 minut na przejście przez salę i wypełnienie flipchartów. Praca 

odbywa się samodzielnie, bez mówienia / komentowania. Jeśli to możliwe, 

pytania uczniów o inne aspekty ćwiczenia należy wyjaśnić z wyprzedzeniem, 

przed rozpoczęciem zadania. 

 

Ważne jest, aby istniało około 4 flipchartów odnoszących się do kontekstu 

międzynarodowego, np. „postępowanie z klientami / współpracownikami, którzy 

nie mówią w języku narodowym” lub „możliwość pracy na międzynarodowym 

rynku”. Te flipcharty zostaną omówione bardziej szczegółowo.  

 

Jeśli chodzi o  flipcharty dotyczące ogólnych informacji o zawodzie na przykład 

fryzjerzy mogą pisać na temat „postępowanie z klientem”: „Najpierw spójrz na 

suche włosy, potem je umyj”, „Porozmawiaj”, „Poinformuj o pielęgnacji włosów 

dla danego rodzaju włosów”, „Wysłuchaj życzeń klientów i wyrażaj je własnymi 

słowami” itp. 

Tematy "grupa pracownicza w miejscu pracy", " grupa pracownicza w kraju” 

grupa pracownicza międzynarodowo” odnoszą się do interakcji z kolegami  

w miejscu pracy, ale także do struktur wyższego szczebla, np. w zawodach 

produkcyjnych może istnieć związek zawodowy, który jest organizowany  

w całym kraju lub dla wielu zawodów produkcyjnych, gdzie można spotykać się 

z kolegami z innych firm. To samo dotyczy obszaru międzynarodowego.  

Czy są tu jakieś możliwości wymiany, współpracy? Czy uczniowie o tym 

wiedzą? Czy dostrzegają te możliwości w swoim przyszłym rozwoju 

zawodowym?  

Przebieg: 



Nauczyciel dzieli uczniów na małe grupy. Każda grupa otrzymuje jeden  

z flipchartów, który dotyczy międzynarodowych aspektów ich zawodu. 

Uczniowie powinni przyjrzeć się temu, co już zostało napisane  

i przedyskutować, czego brakuje lub co jest prawdą / nieprawdą.  

Następnie mają czas na dokonanie uzupełnień na flipcharcie. Uczniowie mogą 

korzystać z Internetu, np. szukając informacji na temat międzynarodowych 

organizacji w ich zawodzie czy porozumienia się z klientami, którzy nie znają 

języka danego kraju. Czas na zadanie to 5-10 minut. 

2.Step: Podsumowanie, dyskusja.  

Po 15 minutach nauczyciel kończy krok 1 i wszyscy uczniowie wracają na 

swoje miejsca. Oglądane są wszystkie flipcharty . Nauczyciel pyta: Gdzie były 

największe problemy z wypełnieniem? Gdzie wszyscy byli zgodni? Gdzie są 

różnice między wami? 

Ale także: czy twoje miejsce pracy jest zorientowane na współpracę 

miejdzynarodową? Czy twój zawód potrzebuje przygotowania do pracy 

międzynarodowej? 

 

Temat na flipcharcie „w wolnym czasie” może nawiązać do tego, jaka jest 

sytuacja, gdy jako przedstawiciel zawodu występuje się w czasie wolnym.  

Na przykład zdarza się, że przyszła pielęgniarka jest w czasie wolnym proszona, 

czy może zinterpretować objawy choroby lub zalecić leki dostępne bez recepty. 

Można się też zastanowić, czy musi ona być gotowa, aby pomóc  

w nagłych wypadkach, nawet gdy jest to jej czas wolny. Tatuażyści mogą 

rozmawiać  o trendach w swojej branży z prywatnego zainteresowania i 

dyskutować z przyjaciółmi i znajomymi, czy, gdzie i ile tatuaży jest „społecznie 

akceptowanych”. 

Ćwiczenie służy zarówno wydobyciu od uczniów obrazu, jak sami mają o swoim 

zawodzie (co już o nim wiedzą, czego się nauczyli), jak też jaki obraz 

„społeczny” swojego zawodu widzą, jakie stereotypy funkcjonują  

w społeczeństwie o danym zawodzie. 

3.Step: Opracowanie „międzynarodowych” flipchartów w małych  
      grupach.  



4. Step: Przedstawienie wyników pracy i dyskusja.   

Nauczyciel prosi wszystkie małe grupy, aby zaprezentowały wyniki swojej pracy. 

Zadaje pytania: dlaczego ćwiczenie było trudne / łatwe? Czy uczniowie uważają, 

że potrzebne uwypuklenia międzynarodowej perspektywy w ich przyszłej pracy? 

Dlaczego tak lub dlaczego nie? 

Autorka konspektu: 
Antonia Pilz, EJBS 



Po zajęciach uczeń wie: 
Po zajęciach uczeń  
potrafi: 

Po zajęciach uczeń  
rozumie: 

- jak można manipulować przez 
rodzaj narracji 
 
- że w różnych kulturach 
wiadomości mogą być inaczej  
pisane i interpretowane 
- co ma znaczenie przy 
przeglądaniu wiadomości 

- lepiej grupować 
wiadomości  
 
- lepiej rozpoznawać 
fałszywe doniesienia  
i wypaczone prawdy 

- międzynarodowe reportaże      
i fałszywe wiadomości 
 
- aspekty kulturowe w 
informacjach medialnych 

CELE do osiągnięcia 

Planowany 
czas: 
45 min 

Potrzebne  
materiały: 
krzesła w kręgu, 
Flipchart, markery  

Liczba uczniów: 
20  

PRZEBIEG 

Step by step Czas 

1. Step: Wprowadzenie 10 min. 

2. Step: Podział na aktorów i reporterów 5 min. 

3. Step: Scenka i nagłówek 1 7 min. 

4. Step: Wywiady i nagłówek 2 8 min. 

5. Step: Podsumowanie i dyskusja 15 min. 

Ćwiczenie to można 
przeprowadzić dla zawodów  
z branży medialnej, a także ze 
wszystkimi innymi zawodami. 
Chodzi o podnoszenie 
świadomości na temat 

fałszywych wiadomości, przez co ćwiczenie 
jest interesujące dla wielu młodych ludzi.  

Uwagi 

 „Międzynarodowe kompetencje w życiu zawodowym i społecznym” 

Konspekt zajęć dla uczniów VET 

5.3. TYTUŁ: Analiza wiadomości - jak różne perspektywy, 
w tym kulturowe, zmieniają nasz światopogląd  



1. Step: Wprowadzenie.  

Na stole pośrodku pokoju nauczyciel rozkłada różne zdjęcia z nagłówkami. 

Grupa omawia, co sugerują poszczególne nagłówki i jakie „fakty” mogą się za 

nimi kryć. Każdemu zdjęciu nadają nagłówek. Jeśli są zdjęcia budzące różne 

opinie, zostaje to zapisane. 

Następnie nauczyciel wyjaśnia, że nagłówki mają na celu przekonanie 

czytelnika do przeczytania treści. Podpowiada, jakie kombinacje słów powinny 

sugerować czytelnikowi, że informacja może być nie prawdziwa, a które 

kombinacje słów wskazują na sprawdzone fakty. Naczelną zasadą etyczną 

dziennikarza powinno być zawsze mówienie prawdy.  

Przebieg: 

2.Step: Podział na aktorów i reporterów.  

Nauczyciel szuka dwóch ochotników, którzy będą mieli za zadanie odegrać 

krótką scenkę. Dwaj wolontariusze otrzymują instrukcję (ZAŁĄCZNIK nr 1)  

i mają 5 minut, podczas których  

a) ćwiczą scenę i b) przygotowują się do krótkiej rozmowy po jej zakończeniu. 

Aby to zrobić, wychodzą za drzwi lub do innego pokoju. Dziennikarze są 

informowani przez nauczyciela, że ich zadaniem jest obserwowanie miejsca 

zdarzenia i robienie notatek na temat tego, co zobaczą. Po scence nauczyciel 

prosi ich, aby napisali nagłówek, który zachęciłby czytelnika do czytania 

artykułu. Powinni pomyśleć o wcześniej omówionych kombinacjach słów, ale 

także o zasadach etycznych dziennikarza. Dodatkowo nauczyciel dzieli 

reporterów na dwie grupy, podział ten dotyczy kroku 4. 

3.Step: Scenka i nagłówek 1.  

Aktorzy są zapraszani z powrotem i grają swoją wyćwiczoną scenę. Reporterzy 

mają następnie 5 minut na wymyślenie nagłówka. Nagłówki są zapisywane na 

kartach moderacyjnych (opcjonalnie również za pomocą narzędzia 

internetowego, np. Padlet.com) i przypinane, aby każdy mógł je zobaczyć. 

4.Step: Wywiady i nagłówek 2  

Jedna część reporterów przeprowadza teraz wywiad z kowbojem, a druga 

część z Indianinem. Następnie wszyscy reporterzy mają 5 minut na wymyślenie 

nowego nagłówka. 



Autorka konspektu: 
Antonia Pilz, EJBS 

5.Step: Podsumowanie i dyskusja  

Wszyscy uczniowie spotykają się teraz ponownie w kręgu krzeseł i „wychodzą 

ze swoich ról” (aktorzy, reporterzy). Następnie wszyscy patrzą na nagłówki, 

które się pojawiły. Artykuły z którymi nagłówkami przeczytałaby grupa?  

Jak się pracowało? Czy trudno było dziennikarzom wymyślić coś dobrego?  

Jak zmienił się pogląd na to, co zaobserwowali po wywiadzie? Czy pomyśleliby 

tak wcześniej? Czy łatwo było później znaleźć nowy nagłówek, czy też "utknęli 

w jednostronnym patrzeniu" podczas oglądania sceny? Czego nauczyli się z tej 

lekcji na temat czytania wiadomości? Skąd można mieć pewność, że to, co się 

czyta, jest poprawne? W odgrywanej scenie występuje „nieporozumienie 

międzykulturowe”. Czy uważacie, że narracji międzykulturowej często 

towarzyszą takie nieporozumienia? Czy wszystkie wiadomości są zawsze 

obiektywnie przedstawiane z różnych stron i tak samo zrozumiałe dla różnych 

kultur?  



a) Przygotowanie sceny: „Kowboj i Indianie” Pewnego dnia na prerii spotykają 

się kowboj i Indianin. Indianin wskazuje palcem wskazującym na kowboja.  

W odpowiedzi rozsuwa palec wskazujący i środkowy. Indianin składa ręce przed 

twarzą. Kowboj luźno potrząsa prawą ręką. Oboje odjeżdżają. 

 

b) Przygotowanie sceny: „Kowboj i Indianie” Pewnego dnia na prerii spotykają 

się kowboj i Indianin. Indianin wskazuje palcem wskazującym na kowboja.  

W odpowiedzi rozsuwa palec wskazujący i środkowy. Indianin składa ręce przed 

twarzą. Kowboj luźno potrząsa prawą ręką. Oboje odjeżdżają. 

Kowboj wraca do swojej żony i mówi: „Wyobraź sobie, spotkałem dziś 

czerwonoskórego. Zagroził, że mnie zastrzeli. Więc skinąłem ręką na Indianina, 

że strzelę do niego dwa razy. A ponieważ szybko poprosił mnie wtedy o litość, 

dałem mu do zrozumienia, że powinien odejść”. 

Kilka mil na zachód, w wigwamie, Indianin mówi swemu towarzyszowi: 

„Wyobraź sobie, dzisiaj spotkałem bladą twarz. Zapytałem go: „Jak masz na 

imię?” Wtedy odpowiedział mi „koza”. Zapytałem go: „Koziołek górski?”, A on 

odpowiedział: „Nie, koziołek nadrzeczny”. 

ZAŁĄCZNIK nr 1 



Po zajęciach uczeń wie: 
Po zajęciach uczeń  
potrafi: 

Po zajęciach uczeń  
rozumie: 

- że starsze osoby mają  
w społeczeństwach swoją rolę 
 
- jak postrzegane są osoby 
starsze w innych kulturach  

- podejść do opieki  
i pielęgniarstwa na 
podstawie znajomości, 
kultury i historii  

- że historia i kultura mają 
wpływ na pracę 
 
- różnice kulturowe  
w wykonywaniu zawodu  

CELE do osiągnięcia 

Planowany 
czas: 
45 min 

Potrzebne  
materiały: 
tablica lub flipchart  

Liczba uczniów: 
dowolna  

PRZEBIEG 

Step by step Czas 

1. Step: Wprowadzenie 8 min. 

2. Step: Pojmowanie starzenia się w historii i różnych kulturach 10 min. 

3. Step: Praca w grupach „Postępowanie z osobami starszymi w sektorze 
socjalnym i opiekuńczym” 

15 min. 

4. Step: Podsumowanie 12 min. 

Młodzi ludzie bywają niegrzeczni, 
lekceważący wobec osób 
starszych, zwłaszcza jeśli są one 
obcokrajowcami. Celem zajęć 
jest zachęcenie do zastanowienia 
się, co oznacza dzisiaj starzenie 

się i bycie starym oraz jaką rolę odgrywają 
osoby starsze w społeczeństwie. Starzenie się 
populacji o pochodzeniu migracyjnym 
wymaga radzenia sobie z różnymi 
kulturowymi wyobrażeniami na temat 
starzenia się. Tylko w ten sposób można 
zapewnić osobom starszym i ich rodzinom 
możliwie najlepsze wsparcie.  

Uwagi 

 „Międzynarodowe kompetencje w życiu zawodowym i społecznym” 

Konspekt zajęć dla uczniów VET 

5.4. TYTUŁ: Odnoszenie się do ludzi starszych  
w różnych kulturach  



1. Step: Wprowadzenie.  

Na wstępie nauczyciel pyta: „Jakie są twoje relacje z dziadkami?” „Jaki masz 

związek z innymi starszymi ludźmi?”, „Jak traktowani są starsi pracownicy  

w Twoim miejscu pracy/praktyki?” Kluczowe hasła są zapisane na tablicy. 

Przebieg: 

2.Step: Pojmowanie starzenie się w historii i różnych kulturach.  

Nauczyciel odnosi się do tematu „starość” z punktu widzenia współczesnego 

społeczeństwa, historii i innych kultur (ZAŁĄCZNIKI nr 1). 

3.Step: Praca w grupach „Postępowanie z osobami starszymi”  

Nauczyciel dzieli klasę na grupy po 4/5 uczniów i prosi o przemyślenie kilku 

pytań, np.: Jak w naszej kulturze postępujemy ze starszymi ludźmi? Czy 

uważasz, że nasze społeczeństwo oferuje odpowiednią opiekę osobom 

starszym? Czy zapewnia opiekę także osobom starszym pochodzącym  

z innych kultur? Czy uważasz, że jesteśmy „nadopiekuńczy” wobec osób 

starszych? Czy raczej jest za mało opieki? Po około dziesięciu minutach 

nauczyciel prosi grupy o przedstawienie wyników swojej pracy na forum. 

4.Step: Podsumowanie  

Podsumowanie: na podstawie prezentacji pracy w grupie nauczyciel 

wprowadza do dyskusji pytania takie jak: Jakich umiejętności społecznych 

potrzebujemy, aby zapewnić optymalną opiekę osobom starszym? Jakie 

znaczenie ma rodzina w opiece? Jakie różnice mogą wystąpić w opiece nad 

osobami ze środowisk migracyjnych? Z jakimi dodatkowymi problemami mogą 

mierzyć się seniorzy pochodzący z innych kultur, którzy starość przeżywają nie 

w swojej ojczyźnie? Odpowiedzi są zapisywane na tablicy. 

Autor konspektu: 
Bernd Faas, Eurocultura 



Odnoszenie się do osób starszych w historii i różnych kulturach. 

Społeczeństwo zachodnie w XXI wieku ma tendencję do dewartościowania 

starzenia się i roli osób starszych. Żyjemy w czasach, w których dominują takie 

wartości jak piękno, wygląd. Starszy stało się synonimem bezużyteczny, 

brzydki, stary, przeszkadzający lub niezdolny. Zapominamy, że często starsi to 

Ci, którzy zdobyli mądrość, doświadczenie, spokój, szczodrość.  

Ostatnio poszukiwano alternatyw dla eufemistycznych i poprawnych politycznie 

terminów takich jak „starość” czy „zaawansowana starość”.  

Nasze społeczeństwo boi się tej fazy życia i stara się nie widzieć niczego 

związanego ze starczym wiekiem. Jednak w innych okresach historii ludzkości 

oraz w innych kulturach postrzeganie wieku nie było i nie jest takie samo, jak  

w dzisiejszym zachodnim społeczeństwie.  

Wraz z internacjonalizacją naszych europejskich społeczeństw, która trwa od 

lat sześćdziesiątych XX wieku, coraz więcej osób ze środowisk migracyjnych 

osiąga wiek starczy, w kraju dalekim od jego kraju pochodzenia. Dochodzi do 

zetknięcia się wyobrażeń oczekiwań dotyczące starzenia się z często nie 

pasującą ofertą i praktykami świadczonych usług. 

 

Starzenie się w prehistorii  

Najwcześniejszą strukturą społeczną ludzkości było plemię, które zapewniało 

przetrwanie. Średnia długość życia była bardzo krótka z powodu walk, polowań  

i chorób. Ludzie, którzy osiągnęli niezwykły wiek, byli uważani za prawie 

nadprzyrodzonych. Uważano ich za esencję mądrości i przypisywano im 

zdolność leczenia chorób, przewidywania przyszłości i rozmawiania z duchami. 

 

Starznie się w starożytnej Grecji  

W społeczności wojowników Spartan mężczyźni powyżej 60 roku życia byli 

zwalniani z służby wojskowej i byli odpowiedzialni za utrzymanie porządku. 

Władza była w rękach bogatych starszych. Ludzie młodzi szanowali ich. Gdy 

Ateny stały się centrum kultury klasycznej, nowe standardy piękna zrównały 

starość z chorobą - pogląd zakazany przez lekarza Hipokratesa. Myśl Platona  

i Arystotelesa o starości zaprzeczały sobie nawzajem. Pierwszy uważał, że 

cnotę zdobywa się dzięki wyuczonej wiedzy, która jest w pełni skuteczna od 50 

roku życia. Drugi twierdził, że młodość jest namiętna i hojna, w przeciwieństwie 

do starości.  

ZAŁĄCZNIK nr 1 



Starzenie się w Cesarstwie Rzymskim  

W Cesarstwie Rzymskim cała władza była w rękach Senatu, który składał się ze 

starszych. Odpowiadali za administrację, wymiar sprawiedliwości i stosunki 

dyplomatyczne. Przywileje starszych były ogromne, a niższe warstwy społeczne 

uważały ich za mądrych i cnotliwych. Ten absolutny autorytet przez lata budził 

nienawiść wobec najstarszych. Od V wieku naszej ery ich znaczenie osłabło,  

a starość była postrzegana jako bezużyteczna faza życia. 

 

Starzenie się w średniowieczu i renesansie  

W średniowieczu starość była postrzegana jako mroczna faza, czas przed 

śmiercią. Jednak Kościół zajmował się osobami starszymi, zakładając szpitale 

dla najuboższych.  

W renesansie, podobnie jak w klasycznej Grecji, doszło do ponownego 

postrzegania młodości i piękna jako doskonałości. Starość była postrzegana 

jako synonim brzydoty. Wraz ze wzrostem średniej długości życia od XVI wieku 

osoby starsze zaczęły widzieć siebie w lepszym świetle. 

 

Starzenie się  współcześnie 

Uprzemysłowienie i przezwyciężanie pandemii dzięki odkryciu szczepionek  

i antybiotyków doprowadziły do silnych zmian demograficznych ze znacznym 

wydłużeniem życia. Pod koniec XIX wieku pojawiły się pierwsze nurty 

filozoficzne, które odrzucały związek między starością a chorobą. Jako 

specjalizacje medyczne pojawiły się geriatria i gerontologia. Opieka nad 

osobami starszymi w rodzinie stała się normą i trwała do XX wieku. Starzejąca 

się populacja spowodowała obawy o dobre samopoczucie osób starszych, ale 

postęp w przemyśle i technologii sprawił, że osoby starsze nie są już 

postrzegane jako nośniki mądrości.  

 

Starzenie się w innych kulturach  

Starsi ludzie mają inną reputację w krajach wschodnich, niż w społeczeństwach 

zachodnich. Chiny i Japonia to dwie kultury, w których osoby starsze są 

najbardziej szanowane. W Japonii obchodzony jest Keirō No Hi (Dzień 

Szacunku dla Osób Starszych), bardzo ważne święto z udziałem całej rodziny. 

Osoby starsze w Japonii są traktowane jako filar społeczeństwa. Młodzi ludzie 

od najmłodszych lat uczą się doceniać doświadczenie i mądrość starszych. 

Również w Chinach istnieje głęboki szacunek i podziw dla osób starszych. 

Chociaż ten pogląd jest podstawą myśli w społeczeństwie chińskim, rząd 

ustanawia przepisy dotyczące opieki nad osobami starszymi.  



W Indiach szacunek dla osób starszych jest jednym z filarów kultury i jest 

nauczany w szkołach. Małe dzieci często proszą starsze osoby o opinię.  

W religii hinduistycznej zwyczajowo klęka się przed osobami starszymi na znak 

szacunku. Jednak brak ochrony ze strony państwa sprawia, że wiele starszych 

osób doświadcza tego wieku jako etapu traumatycznego. Osoby starsze często 

stają się zależne od rodziny lub przyjaciół.  

 

W krajach muzułmańskich opieka nad osobami starszymi w rodzinie jest 

uważana za zaszczyt i okazję do wzmocnienia duchowego. Islam podkreśla, że 

dzieci powinny okazywać wyrozumiałość swoim ojcom, a zwłaszcza matkom, 

ponieważ to one poświęciły swoje życie opiece nad dziećmi.  

Źródła 
materiały własne 



Po zajęciach uczeń wie: 
Po zajęciach uczeń  
potrafi: 

Po zajęciach uczeń  
rozumie: 

- co to jest numer IBAN  
i SWIFT 
 
- co to jest system SEPA  
i jak się nim posługiwać 

- zapisać numer rachunku 
bankowego w formacie 
międzynarodowym IBAN 
 
- odnaleźć w Internecie 
numer SWIFT (BIC) 

- jakie są podstawowe 
zasady i systemy 
dokonywania 
międzynarodowych 
bezgotówkowych transakcji 
płatniczych  

CELE do osiągnięcia 

Planowany 
czas: 
45 min 

Potrzebne  
materiały: 
dostęp uczniów do 
Internetu  

Liczba uczniów: 
dowolna  

PRZEBIEG 

Step by step Czas 

Step 1. Wyjaśnienie, co to jest IBAN i SWIFT (BIC) (załącznik nr 1). 15 min. 

Step 2. Ćwiczenie – odnajdywanie numeru IBAN i SWIFT, zapisywanie  
numeru konta w formacie międzynarodowym  

10 min. 

Step 3.  Wyjaśnienie na czym polega przelew SEPA i jak go dokonać 
(załącznik nr 2) 

15 min. 

Step 4. Podsumowanie zajęć 5 min. 

Przedsiębiorcy, którzy wystawiają 
rachunki do zapłaty poza 
granicami kraju, nie zawsze 
wiedzą, że w obrocie 
międzynarodowym obowiązują 
określone formaty numerów 

rachunków bankowych i tylko ich prawidłowe 
podanie gwarantuje skuteczny przelew.  
A także, ze przelewy zagraniczne realizować 
można w wariantach SEPA. Zajęcia 
przeprowadzić można w ramach 
przedsiębiorczości, ale też w nauczaniu 
wszystkich zawodów, w których dochodzić 
może do międzynarodowych płatności.  

Uwagi 

 „Międzynarodowe kompetencje w życiu zawodowym i społecznym” 

Konspekt zajęć dla uczniów VET 

5.5. TYTUŁ: IBAN, SWIFT i SEPA czyli jak 
międzynarodowo płacić rachunki  



1. Step: Wyjaśnienie, co to jest IBAN i SWIFT (BIC)  

Nauczyciel wyjaśnia uczniom, że w dobie globalizacji rynku ważne było 

wprowadzenie zasad, które pozwolą na szybkie, bezpieczne i niedrogie 

płatności transgraniczne. W tym właśnie celu rozwinięte zostały 

międzynarodowe numery w formacie IBAN i SWIFT (BIC). Aby przelew 

zagraniczny był skuteczny, numer rachunku odbiorcy w innym kraju musi być 

wpisany w formacie IBAN i z kodem SWIFT (BIC). Najlepiej, by numer odbiorcy 

płatności był zapisany w tym formacie na rachunku lub fakturze. Za pomocą 

załącznika nr 1 nauczyciel wyjaśnia uczniom, co oznaczają skróty IBAN i SWIFT 

(BIC). 

Przebieg: 

Numer SWIFT (BIC) banku można bez problemu odnaleźć w Internecie wpisując 

nazwę banku i słowo „SWIFT”.  

1. Nauczyciel prosi uczniów, by za pomocą komputerów lub telefonów 

komórkowych wyszukali numery SWIFT (BIC) wybranych banków.  

2. Uczniowie, którzy mają już swoje rachunki bankowe, mogą zalogować się na 

swoje konta i sprawdzić numer rachunku w formacie IBAN. 

3. Nauczyciel prosi, by uczniowie w ramach ćwiczenia zapisali fikcyjny numer 

konta wybranego banku stosując IBAN i SWIFT (BIC) 

3.Step: Wyjaśnienie na czym polega przelew SEPA i jak go dokonać  

Nauczyciel przedstawia uczniom na czym polega system SEPA i jak dokonywać 

płatności zagranicznych w tym systemie (załącznik nr 2). 

Autorka konspektu: 
Magdalena Mazik-Gorzelańczyk, Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego „Faveo” 

2.Step: Ćwiczenie – odnajdywanie numeru IBAN i SWIFT, zapisywanie 
      numeru konta w formacie międzynarodowym  

4.Step: Podsumowanie  zajęć 

Nauczycie podsumowuje lekcję przypominając, jaki był jej cel. Odpowiada na 

ewentualne pytania uczniów. 



Numer IBAN (International Bank Account Number  – międzynarodowy numer 

rachunku bankowego) to numer konta w zapisie międzynarodowym.  

Składa się z: 

 dwucyfrowego kodu kraju (np. PL, DE) 

 dwucyfrowej liczby kontrolnej 

 bankowego kodu kraju 

 numeru konta 

Długość kodu IBAN może być różna w zależności od kraju. Polski numer IBAN 

składa się z 28 znaków – 2 liter z przodu (PL) i 26 cyfr (numeru rachunku). 

Przykładowy numer rachunku IBAN w Polsce:   

PL49 3322 8844 3434 0000 0000 3434 

ZAŁĄCZNIK nr 1 

Kod SWIFT to 8-znakowy ciąg liter i cyfr, który umożliwia identyfikację instytucji, 

do której adresowany jest dany przelew. Inaczej nazywany jest także kodem BIC 

(Business Identifier Code) i nadawany jest każdej instytucji bankowej.  

SWIFT składa się najczęściej z 8 znaków. Może mieć też 11 znaków,  a 3 

ostatnie znaki dodane sa do identyfikacji oddziału banku.  

Skrót SWIFT pochodzi od nazwy instytucji, która zajmuje się przydzielaniem  

i rejestracją kodów - Society for Worldwide Interbank Financial 

Telecommunication (Stowarzyszenie dla Światowej Międzybankowej 

Telekomunikacji Finansowej).  

 

Przykładowe kody SWIFT/BIC banków: 

 Bank Millenium: BIGBPLPW 

 PKO BP: BPKOPLPW 

 Dresdner Bank AG: DRESPLPW 

 Credit Agricole: AGRIPLPR  



SEPA (ang. Single Euro Payments Area) to system dokonywania 

międzynarodowych płatności bezgotówkowych. Dotyczy uproszczenia transferu 

środków miedzy krajami Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Księstwa 

Liechtenstein i Szwajcarii.  

SEPA jest jednym z elementów integracji europejskiej, która zakłada łatwiejszy 

przepływ osób, towarów i usług pomiędzy europejskimi państwami. W 

przeciwieństwie do standardowych przelewów międzynarodowych SEPA nie 

korzysta z usług banków pośredniczących, dzięki czemu transakcje są szybsze  

i tańsze.  

 

Dlaczego warto korzystać z przelewów zagranicznych SEPA? Ponieważ środki 

znajdują się na koncie odbiorcy w ciągu jednego do dwóch dni roboczych, 

opłata za przelew nie jest odejmowana z przesyłanej kwoty i operacja nie 

korzysta z usług banków pośredniczących, a zatem jest tańsza. 

 

By dokonać płatności w systemie SEPA spełnione muszą być warunki: 

 przelew dokonywany jest w walucie euro (można dokonać przelewu SEPA 

na konto zagraniczne z konta w walucie swojego kraju, bank dokona 

przewalutowania na euro, jednak według swojego kursu) 

 bank odbiorcy także korzysta z systemu SEPA (znajduje się w kraju 

należącym do SEPA) 

 rachunek odbiorcy podany jest w formacie IBAN 

 wskazany jest kod SWIFT (BIC) banku odbiorcy 

 przelew jest przelewem „zwykłym” (przelewy ekspresowe nie są 

realizowane w ramach SEPA) 

 koszty transferu zostały podzielone pomiędzy odbiorcę i nadawcę, a więc 

wybrana została opcja SHA przelewu 

ZAŁĄCZNIK nr 2 

Tak wygląda 

przykładowy widok  

w banku 

internetowym przy 

przelewie 

zagranicznym SEPA  



Źródła 
https://konsument.gov.pl 
https://www.danskebank.pl 
https://www.bankier.pl 

https://konsument.gov.pl
https://www.danskebank.pl
https://www.bankier.pl


Po zajęciach uczeń wie: 
Po zajęciach uczeń  
potrafi: 

Po zajęciach uczeń  
rozumie: 

- że zasady naliczania podatku 
VAT są różne  
w różnych krajach 
 
- jakie są grupy podatkowe  
w Polsce, w  Niemczech i we 
Włoszech 
 
- jak wygląda rachunek 
wystawiony w innym kraju  

- wyjaśnić różnice w 
kwotach podatku VAT  
w różnych krajach  
 
- obliczyć podatek VAT dla 
rachunku wystawianego  
w różnych krajach  

- zasady 
opodatkowywania 
wartości dodanej  
w różnych krajach 
 
- że polityka fiskalna 
różni się w różnych 
krajach  

CELE do osiągnięcia 

Planowany 
czas: 
45 min 

Potrzebne  
materiały: 
kopie załącznika nr 1  
i załącznika nr 2  
w ilości takiej, jaka  
jest ilość grup  

Liczba uczniów: 
dowolna  

PRZEBIEG 

Step by step Czas 

1. Step: Przypomnienie definicji i zasad naliczania podatku VAT 
(ZAŁĄCZNIK 1). 

10 min. 

2. Step: Pokazanie przykładów różnej stawki podatku VAT w Polsce, 
Niemczech i we Włoszech (ZAŁĄCZNIK 2)  

10 min. 

3. Step: Ćwiczenie w wypełnianiu obcojęzycznego rachunku z różnymi 
stawkami VAT (ZAŁĄCZNIK 3 lub 4) 

20 min. 

4. Step: Podsumowanie zajęć 5 min. 

Częstym problemem w 
międzynarodowym obrocie 
handlowym jest niezrozumienie 
dokumentów rachunkowo-
księgowych otrzymywanych od 
kontrahentów zagranicznych. 

Zajęcia zaznajamiają uczniów z różnicami,  
z jakimi mogą się zetknąć i przygotowują do 
współpracy z klientami z innych krajów.  

Uwagi 

 „Międzynarodowe kompetencje w życiu zawodowym i społecznym” 

Konspekt zajęć dla uczniów VET 

5.6. TYTUŁ: Podatek VAT w Polsce, w Niemczech  
i we Włoszech.  



1. Step: Przypomnienie definicji i zasad naliczania podatku VAT  

Nauczyciel przypomina uczniom, jaka jest definicja i zasady naliczania podatku 

VAT za pomocą załącznika nr 1. 

Przebieg: 

Nauczyciel wyjaśnia, że stawka podatku VAT nie jest taka sama w każdym kraju 

dla tych samych towarów i usług. Pokazuje przykłady różnej stawki podatku i 

grupy podatkowe w Polsce, Niemczech i we Włoszech  

(załącznik nr 2).  

2.Step: Pokazanie przykładów różnej stawki podatku VAT w Polsce, 
      Niemczech i we Włoszech  

Nauczyciel dzieli uczniów na podgrupy i rozdaje wzór rachunku wystawionego 

w Niemczech po niemiecku (dla uczniów w Polsce i we Włoszech) lub w Polsce 

po polsku (dla uczniów we Włoszech i w Niemczech) - załącznik nr 3 lub 

załącznik nr 4. Zadanie uczniów polega na obliczeniu wartości brutto każdego 

towaru z zastosowaniem odpowiedniej stawki VAT i obliczeniu kwoty łącznej 

rachunku. Następnie uczniowie sprawdzają stawki podatku VAT dla towarów 

zapisanych w rachunku w swoim kraju i obliczają wartość brutto każdego  

z towarów i kwotę łączną rachunku. Uczniowie w podgrupach wykonują 

obliczenia i porównują wyniki. W przypadku różnic wspólnie ustalają 

prawidłowe kwoty podatku. Dodatkowa trudność w zadaniu polega na tym, że 

uczniowie muszą posłużyć się rachunkiem wystawionym w innym języku,  

a więc skorzystać z umiejętności językowych lub zastosować translator 

internetowy. 

3.Step: Ćwiczenie w wypełnianiu obcojęzycznego rachunku z różnymi 
     stawkami VAT  

4.Step: Podsumowanie zajęć  

Nauczyciel sprawdza wyniki, ewentualnie koryguje je i podsumowuje lekcję 

przypominając, jaki był jej cel. 

Autorka konspektu: 
Magdalena Mazik-Gorzelańczyk, Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego „Faveo” 



Podatek VAT (ang. value added tax) to podatek od towarów i usług. W Polsce 

na paragonie lub fakturze ma skrót PTU. VAT jest podatkiem pośrednim, co 

oznacza, że podatnicy nie odprowadzają go bezpośrednio w urzędzie 

skarbowym. Trafia on do skarbu państwa pośrednio, czyli po nabyciu każdego 

towaru lub usługi. VAT obciążą ostatecznego nabywcę towaru (a więc 

konsumenta) i zawarty jest w cenie jego zakupu. 

 

Płatnikami podatku VAT są osoby prawne, ale mogą być nimi też osoby 

fizyczne, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą, na przykład wynajmują 

lokal.  

VAT jest podatkiem od wartości dodanej, który jest doliczany do każdej 

transakcji. Podatnik wpłaca do urzędu skarbowego podatek pomniejszony  

o podatek zapłacony przez niego przy zakupach towarów i usług służących jego 

działalności. 

 

Przykład: 

Producent A sprzedaje surowiec do produkcji za 200,00 PLN producentowi B. 

Producent B przetwarza surowiec w gotowy produkt i sprzedaje go za 400,00 

PLN do hurtowni. Hurtownia dolicza marżę i sprzedaje produkt za 500,00 PLN 

do sklepu detalicznego. Sprzedawca detaliczny dolicza marżę detaliczną i 

sprzedaje wyroby za 700,00 PLN. 

ZAŁĄCZNIK nr 1 

Faza obrotu 
Cena 

sprzedaży 

VAT należny 
od odbiorcy 

23% 

Cena 
sprzedaży 
z VAT-em 

Podatek 
zapłacony w 
poprzedniej 

fazie 

Podatek 
odprowadzony 

do urzędu 
skarbowego 

1 2 3 4 5 6 

I Faza – 
producent 

surowca do 
produkcji 

200,- 46,- 246,- - 46,- 

II Faza – 
producent 
produktu 
gotowego 

400 92,- 492,- 46,- 46,- 

III Faza – 
hurtownia 

500,- 115,- 615,- 92,- 23,- 

IV Faza – 
sprzedawca 

detaliczny 

700,- 161,- 761,- 115,- 46,- 

                                         Ogółem kwota odprowadzana do urzędu skarbowego:     161,- 



Podatek VAT w Polsce - podatek od towarów i usług (PTU) 

 23% - podstawowa stawka podatku VAT dla większości towarów i usług 

 8% - obniżona stawka podatku VAT, obejmuje m.in. takie produkty jak: 

cukier, kawa, cytrusy, ciastka. Dotyczy również niektórych usług 

gastronomicznych, robót budowlanych  

 5% - obniżona stawka podatku VAT, obejmuje m.in. takie produkty jak: 

mleko, mięso, kasza czy warzywa, książki  

 0% - stawka, która obowiązuje w dwóch przypadkach: przy eksporcie 

towarów oraz przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów 

 

Podatek VAT we Włoszech - Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) 

 22% - najwyższa stawka, obejmuje m.in. samochody, papierosy, drogie 

alkohole, podpaski 

 10% - obniżona stawka podatku VAT, obejmuje m.in. usługi 

telekomunikacyjne państwowe, obuwie, transport pasażerski, usługi 

hotelowe 

 4% - obniżona stawka podatku VAT, nałożona jest na niektóre artykuły 

spożywcze, produkty farmaceutyczne, wyposażenie medyczne, książki 

 0% - stawka obejmująca transport publiczny, aparaty ortopedyczne, usługi 

medyczne i stomatologiczne. 

 

Podatek VAT w Niemczech – Mehrwertsteuer (MwSt) 

 19% - podstawowa stawka VAT dla większości towarów i usług 

 7% - obniżona stawka dla wielu artykułów żywnościowych i towarów 

codziennego użytku  

 (w okresie VII-XII 2020 w związku z pandemią COVID-19 stawki podatku  

w Niemczech zostały obniżone odpowiednio do 16% i 5%) 

ZAŁĄCZNIK nr 2 



ZAŁĄCZNIK nr 3 



Źródła 
https://www.biznes.gov.pl 

https://www.biznes.gov.pl


Po zajęciach 
uczeń wie: 

Po zajęciach uczeń  
potrafi: 

Po zajęciach uczeń  
rozumie: 

- że warunki 
lokalne mają 
wpływ na proces 
i tempo budowy 
 
- że z 
wykształceniem 
budowniczym 
można 
zaangażować 
się w pracę  
w projektach 
pomocy 
rozwojowej 

- dokonać podziału nawierzchni 
sportowych ze względu na rodzaj użytych 
materiałów 
 
- wymienić warunki, które powinna 
spełniać nawierzchnia rekreacyjno-
sportowa 
 
- dokonać oceny warunków lokalnych na 
miejscu budowy nawierzchni rekreacyjno-
sportowej 
 
- określić ryzyka budowy zależne od 
warunków lokalnych 
 
- zagęścić grunt pod budowę nawierzchni 
rekreacyjno-sportowej  

- że niedostępność 
narzędzi, która utrudnia 
pracę, jest wynikiem 
czynników społeczno-
gospodarczych 
 
- że krajom rozwijającym 
się potrzebne jest 
wsparcie, które jednak 
nie może nabierać formy 
neokolonializmu  

CELE do osiągnięcia 

Planowany 
czas: 
45 min 

Potrzebne  
materiały: 
tablica, urządzenie do 
wyświetlenia 
zestawów ilustracji  
w PDF lub ich wydruk; 
stanowiska i narzędzia 
do zagęszczania 
gruntu (opis 2.Step)  

Liczba uczniów: 
12 

PRZEBIEG 

Step by step Czas 

1.Step Budowa nawierzchni rekreacyjno-sportowych. 20 min. 

2.Step Ćwiczenie – zagęszczanie gruntu w sposób statyczny i dynamiczny. 18 min. 

3.Step Podsumowanie. 7 min. 

Konspekt może posłużyć do 
nauki zawodów: technik 
architektury krajobrazu, technik 
budownictwa.  

Uwagi 

 „Międzynarodowe kompetencje w życiu zawodowym i społecznym” 

Konspekt zajęć dla uczniów VET 

6.1. TYTUŁ: Obiekty rekreacyjno-sportowe w różnych 
zakątkach świata. 



1. Step 

Uczniowie zostają podzieleni na 3-4 osobowe grupy. Nauczyciel pokazuje 

zestawy ilustracji – ZAŁĄCZNIK1. Prosi uczniów, by w grupach porozmawiali  

o tym, w jakim kraju mogły zostać wykonane fotografie? Jakie trudności mogli 

napotkać pracownicy budowy przedstawionych obiektów? Jakie czynniki trzeba 

wziąć pod uwagę budując nawierzchnie rekreacyjno-sportowe? Jakie typy 

nawierzchni sportowych można wyróżnić?  

Prosi, by zapisali w podpunktach najważniejsze myśli. Następnie grupy dzielą 

się spostrzeżeniami na forum, a nauczyciel koryguje, uzupełnia ich wypowiedzi. 

Podsumowując podkreśla różnice w warunkach pracy w krajach rozwiniętych  

i w krajach rozwijających się. Wskazuje na możliwość, a wręcz potrzebę 

wzajemnej pomocy (materiał pomocniczy dla nauczyciela – ZAŁĄCZNIK 2). 

Przebieg: 

Uczniowie dowiadują się o metodach zagęszczania gruntu: sposób statyczny 

(np. walcami, kołami pojazdów) i dynamiczny (np. ubijakiem mechanicznym). 

Uczniowie zostają podzieleni na trzy grupy. Każda z nich otrzymuje zadanie 

zagęszczenia powierzchnię gruntu o wymiarach 3mx3m. 

 

1. grupa dostaje kij, kawałek cementu, sznur lub inne elementy mogące 

posłużyć do wykonania prowizorycznego ręcznego ubijaka  

2. grupa dostaje ubijak elektryczny 

3. grupa dostaje dostaje walec 

 

Nauczyciel dokonuje instruktażu BHP. Po wykonaniu ćwiczenia uczniowie 

analizują czas, trud wyłożony w wykonanie zadania oraz ocenią efekt pracy 

poszczególnych grup.  

Uczniowie sprzątają narzędzia. 

Nauczyciel podsumowuje zajęcia, w krótkiej pogadance. Zwraca uwagę, czy 

uczniowie, którzy zakończyli zadanie wcześniej, pomogli pozostałym grupom? 

Jeśli tak, to na jakich warunkach? Jeśli nie, to dlaczego? Nauczyciel krótko 

nakreśla zagadnienie pomocy rozwojowej. Zachęca do poszerzenia wiedzy  

na jej temat.  

2. Step 

3. Step 



1) 

ZAŁĄCZNIK nr 1 

2) 

Ryc. 1 

Ryc. 3 Ryc. 4 

Ryc. 2 



3) 

Ryc. 5 

Ryc. 6 

Ryc. 7 



4) 

Ryc. 8 

Ryc. 9 

Ryc. 10 



5) 

Ryc. 11 

Autorka konspektu: 
Agnieszka Zabrzewska, Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego „Faveo” 



1. BOLIWIA: Obiekt powstał przy Domu Dziecka Maryi Niepokalanie Poczętej w 

Tupizie, w Boliwii. Jego zadaszenie możliwe było dzięki wsparciu z darowizn. 

Konieczność zastosowania takiego elementu wyjaśnia wolontariuszka projektu:  

„Dach nad boiskiem nie wydaje się przecież dobrem pierwszej potrzeby… Ale 

nie w Andach! Tam, na wysokości trzech tysięcy metrów nad poziomem morza, 

słońce nie grzeje, ono praży. Niezależnie od pory roku, w ciągu dnia nie powinno 

się wychodzić na słońce, a na pewno nie można spędzać tam dużo czasu. Jest 

to po prostu niebezpieczne dla zdrowia. Nawet tubylcy, przyzwyczajeni do 

takiego klimatu, muszą uważać na niebezpieczne promienie słońca. Dlatego 

zarówno kobiety jak i mężczyźni noszą kapelusze, dzieciom kilka razy dziennie 

nakłada się na twarz i ręce grubą warstwę natłuszczającego kremu, a w 

godzinach 12:00-15:00 tylko jeśli to konieczne opuszcza się chłodne, 

zacienione pomieszczenia. Wszystkie boiska sportowe – te ogólnodostępne i 

te szkolne – mają zadaszenia. Inaczej byłyby bezużyteczne.”  

ZAŁĄCZNIK nr 2 

2. POLSKA: Przebudowa obiektu sportowego przedstawionego na fotografiach 

została przeprowadzona z środków publicznych. Warto podać, że w Polsce 

wiele obiektów tego typu powstało przy pomocy środków z Unii Europejskiej. 

Przebudowa przedstawionego boiska sportowego z nawierzchni z trawy 

naturalnej na boisko wielofunkcyjne z nawierzchni z trawy sztucznej objęła: 

roboty przygotowawcze i roboty ziemne - roboty odwadniające - wykonanie 

boiska wielofunkcyjnego w nawierzchni z trawy syntetycznej - wykonanie 

chodników - wykonanie instalacji budowlanych w zakresie zabudowy piłko 

chwytów. Więcej informacji:  



3. BANGLADESZ: Sednem prac zilustrowanych na fotografiach nie były obiekty 

rekreacyjno-sportowe, niemniej jednak opis działań daje wyobrażenie na temat 

warunków realizacji budowy w tak trudnym miejscu jakim jest obóz dla 

uchodźców. 

 „Ogólnym celem projektu było stworzenie centrum dla dzieci i młodzieży. Na 

początku znaleźliśmy działkę i dostaliśmy zgodę na budowę. Zanim jednak 

zdążyliśmy ogrodzić obszar na tej samym terenie powstał inny budynek. 

Sytuacja była dość zawiła. Ta sama działka została sprzedana kilku osobom 

równocześnie. Ostatecznie odkupiliśmy nowo powstały budynek, który od 

początku był niskiej jakości i zdeterminował nasz projekt. Mieliśmy mniej 

miejsca niż w początkowym założeniu. Na działce powstały toalety, ogród 

warzywny, plac zabaw, studnia głębinowa wraz z kranami oraz budka 

ochroniarza.  

Na działce nie ma odwodnienia. Nie powstało do tej pory. W porze deszczowej 

jest zalewana, było to wcześniej pole ryżowe.” 

4. ZAMBIA: Koordynatorka projektu budowy boisk w Kabwe, w Zambii pytana o 

trudności przyznaje: 

„Brak sprzętu doskwierał. Nie było na przykład koparek. Robotnicy musieli 

przekopać pod wszystkie boiska ziemię ręcznie, łopatami. Na  jednym zdjęciu, 

na którym klęczę, widać, jak jeden robotnik ma ubijak zrobiony ze starej puszki, 

zabetonowanej z drągiem. U nas są takie elektryczne przecież ubijarki. Także tu 

widać ogromną przepaść. 

W połowie prac dostaliśmy w końcu betoniarkę .” 

5. NIEMCY, Bau-Bildungs-Zentrum Magdeburg. Niemieccy uczniowie kształcą 

się w doskonale wyposażonych pracowniach. Do ich dyspozycji oddany jest 

komplet narzędzi i dobrej klasy materiały. Stanowiska są bezpieczne, w 

obiektach zajęć wywieszone są tablice informacyjne i edukacyjne.  



W zależności od rodzaju przewidywanego użytkowania nawierzchni rekreacyjno

-sportowej trzeba ją dostosować tak by: 

- zapewniała bezpieczeństwo użytkowników (w odniesieniu do krajów 

rozwijających się należy uwzględnić odmienne zachowania kulturowe) 

- miała dobrą przyczepność 

- zapewniała wymogi danej dyscypliny 

- nadawała się do intensywnego użytkowania 

- była dostępna bez względu na warunki atmosferyczne (w odniesieniu do 

krajów rozwijających się należy uwzględnić odmienny klimat) 

- była łatwa w utrzymaniu i eksploatacji 

 

Ze względu na rodzaj użytych materiałów oraz kwestię późniejszego 

użytkowania wyróżniamy nawierzchnie: 

- gruntowe 

- twarde z nieulepszonych kruszyw 

- ulepszone 

- trawiaste 

Źródła 
Krzysztof Gadomski „Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni, cz.II, tom II” 
Lidia Kasińska, Anna Sieniawska-Kuras „Architektura krajobrazu dla każdego” 
https://swm.pl/blog/2020/04/23/podsumowanie-projektu-zadaszenie-boiska-w-boliwii/ 
grafika : 
Ryc.1.-2. https://swm.pl/blog/2020/04/23/podsumowanie-projektu-zadaszenie-boiska-w-boliwii/ 
Ryc. 3.-4.https://www.wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/przebudowa-boiska-
sportowego-na-boisko-wielofunkcyjne-w-bialym-kosciele/ 
Ryc.5.-7. fotografie dzięki uprzejmości Anny Rzym – pracowniczki projektu pomocy rozwojowej w 
Bangladeszu, 2019 
Ryc.8.-10. fotografie dzięki uprzejmości Agaty Żyniewicz – pracowniczki projektu pomocy rozwo-
jowej w Zambii, 2008 
Ryc.11. fotografia wykonana w Bau-Bildungs-Zentrum Magdeburg, Niemcy, 2018 przez p.Jolantę 
Danielską – uczestniczkę mobilności kadry VET w ramach projektu „Ciao! Hallo! Velkommen! 
Zgłębiamy duńskie, włoskie i niemieckie standardy pracy” 
https://swm.pl/blog/2020/04/23/podsumowanie-projektu-zadaszenie-boiska-w-boliwii/ 
https://bip.malopolska.pl/gwielkawies,a,480392,przebudowa-boiska-sportowego-z-nawierzchni-z-
trawy-naturalnej-na-boisko-wielofunkcyjne-z-nawierzchni.html  
Cytowany tekst i fotografie dzięki uprzejmości Anny Rzym – pracowniczki projektu pomocy roz-
wojowej w Bangladeszu, 2019 
Cytowany tekst i fotografie dzięki uprzejmości Agaty Żyniewicz – pracowniczki projektu pomocy 
rozwojowej w Zambii, 2008 
 
 

https://swm.pl/blog/2020/04/23/podsumowanie-projektu-zadaszenie-boiska-w-boliwii/
https://swm.pl/blog/2020/04/23/podsumowanie-projektu-zadaszenie-boiska-w-boliwii/
https://swm.pl/blog/2020/04/23/podsumowanie-projektu-zadaszenie-boiska-w-boliwii/
https://swm.pl/blog/2020/04/23/podsumowanie-projektu-zadaszenie-boiska-w-boliwii/
https://swm.pl/blog/2020/04/23/podsumowanie-projektu-zadaszenie-boiska-w-boliwii/
https://bip.malopolska.pl/gwielkawies,a,480392,przebudowa-boiska-sportowego-z-nawierzchni-z-trawy-naturalnej-na-boisko-wielofunkcyjne-z-nawierzchni.html
https://bip.malopolska.pl/gwielkawies,a,480392,przebudowa-boiska-sportowego-z-nawierzchni-z-trawy-naturalnej-na-boisko-wielofunkcyjne-z-nawierzchni.html


Po zajęciach uczeń wie: 
Po zajęciach uczeń  
potrafi: 

Po zajęciach uczeń  
rozumie: 

- że popularność stosowania 
różnych technik 
konstrukcyjnych jest zależna od 
lokalnych warunków 
 
- że na dobór techniki 
konstrukcyjnej ma wpływ 
szereg czynników 

- wymienić kilka technik 
łączenia konstrukcji 
drewnianych  
 
- dokonać łączenia 
techniką fish mouth  
dokonać łączenia na 
gwoździe pneumatyczne 

- że technika konstrukcji ma 
wpływ na trwałość  
i bezpieczeństwo 
użytkowania obiektu 
 
- że sposób łączenia wpływa 
na estetykę obiektu i 
zarazem na jego 
postrzeganie przez 
człowieka  

CELE do osiągnięcia 

Planowany 
czas: 
45 min 

Potrzebne  
materiały: 
tablica, urządzenie do 
wyświetlenia zestawów 

ilustracji w PDF lub ich wydruk; 
wydruk opisów do zestawów 
ilustracji; stanowiska: 1. do 
wykonania łączenia przy pomocy 
gwoździ pneumatycznych 
(gwoździarka z nabojami i min.2 
deseczki), 2. do połączenia bambusa 
(piłka, pilnik, wiązania, gwóźdź 
żelazny gruby np. 5 cm) – ilość 
zależna od liczby uczestników zajęć  

Liczba uczniów: 
12 

PRZEBIEG 

Step by step Czas 

1.Step Wybrane technik konstrukcyjne służące łączeniu elemetów 
drewnianych. Czynniki mające wpływ na dobór techniki łączenia. Ryzyka 
wypływające z nietrafnych rozwiazań. 

15 min 

2.Step Ćwiczenia – konstrukcja techniką fish mouth oraz zbijania 
gwoździami pneumatycznymi. 

20 min 

3.Step Omówienie ćwiczeń 2.Step i podsumowanie zajęć. 10 min 

Konspekt może posłużyć 
do nauki zawodów: 
technik budownictwa, 
technik architektury 
krajobrazu, tapicer mebli, 
monter konstrukcji 

budowlanych, monter stolarki 
budowlanej, stolarz, pracownik 
pomocniczy stolarza.  
Przy wprowadzaniu podstawowych 
technik konstrukcyjnych warto 
uświadamiać uczniów o kontekst 
kulturowy, geograficzny, prawny, który 
może mieć wpływ na wykonywaną 
przez nich pracę.  

Uwagi 

 „Międzynarodowe kompetencje w życiu zawodowym i społecznym” 

Konspekt zajęć dla uczniów VET 

6.2. TYTUŁ: Jak to połączyć? – popularność różnych technik 
konstrukcyjnych w zależności od miejsca świata na przykładzie 

łączenia elementów drewnianych. 



1. Step 

Przebieg: 

Uczniowie dzielą się na dwójki i na przygotowanych stanowiskach kolejno 

próbują: 

1) techniki łączenia przy pomocy gwoździ pneumatycznych 

2) technik konstrukcyjnej fish mouth do połączenia bambusa 

3) połączyć bambus przy pomocy gwoździa  

Przykładowe wizualizacje zadania –  zał.3. Przed przystąpieniem do wykonania 

ćwiczeń nauczyciel udziela stosownych instrukcji BHP. Po wykonaniu zadań 

uczniowie porządkują stanowiska. 

Uczniowie dzielą się na forum wrażeniami dotyczacymi nowej wiedzy  

i umiejętności. Nauczyciel podsumowuje zajęcia. 

2. Step 

Nauczyciel pokazuje zestawy ilustracji dotyczących różnych sposobów łączenia 

drewna – zał.1. i prosi uczniów, by przyporzadkowali do nich opisy z ramek. 

Następnie sprawdza prawidłowość rozwiązania zadania i przeprowadza 

pogadankę na temat przedstawionych konstrukcji. Porusza temat wpływu 

lokalnych uwarunkowań (geograficznych, klimatycznych, ekonomicznych, 

prawnych) na rodzaj zastosowanej konstrukcji. Jeśli uczniowie nie spostrzegli  

w podanych przykładach ryzykownych, budzących pytania konstrukcji, 

nauczyciel zwraca uwagę, że w pierwszym i trzecim zestawie są obrazki, które 

powinny wzbudzić ich czujność (wyjaśnienie – zał.2.). Pogadanka zostaje 

uzupełniona o kwestie bezpieczeństwa konstrukcji i ponoszenia 

odpowiedzialności w życiu zawodowym. 

3. Step 

Autorka konspektu: 
Agnieszka Zabrzewska, Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego „Faveo” 



1) 

ZAŁĄCZNIK nr 1 

Ryc. 1 

Ryc. 2 Ryc. 3 

Ryc. 4 Ryc. 5 



Ryc. 6 

Ryc. 8 

Ryc. 7 

Ryc. 9 

Ryc. 10 



2) 

Ryc. 11 Ryc. 12 

Ryc. 13 



Ryc. 8 

Ryc. 7 

3) 

Ryc. 14 

Ryc. 15 

Ryc. 16 

Ryc. 17 



A Konstrukcje lekkie drewniane  

Popularne w budownictwie domków drewnianych np. w Kanadzie, USA, krajach 

skandynawskich. Do łączenia elementów stosowana jest m.in. 

 

Gwoździarka – urządzenie elektryczne, gazowe lub pneumatyczne stosowane 

do wbijania gwoździ. Magazynek na gwoździe ma konstrukcję bębnową lub 

gwoździe podawane są jako taśma. Maszyna posiada możliwość ustawienia 

głębokości wbicia gwoździa a często możliwość skośnego wbijania w 

miejscach trudno dostępnych. (https://pl.wikipedia.org/wiki/Gwo%C5%

BAdziarka) 

B Konstrukcje typu fish mouth 

Technika służąca do łączenia elementów obłych. Istotne, by „pyszczek” miał 

większą średnicę niż element w nim się opierający. 

C Konstrukcje zrębowe (wieńcowe) 

Popularne w rejonach o bogatych tradycjach ciesielskich w Polsce między 

innymi na Kurpiach, Warmii, Mazurach oraz na Podhalu, w Europie przede 

wszystkim w starych wiejskich zabudowaniach w Rosji, Białorusi i na Ukrainie. 

Technika z powodzeniem może być stosowana (wprost lub po modyfikacji)  

w innych niż budynki przedmiotach użytkowych z drewna. 

ZAŁĄCZNIK nr 2 

Prawidłowe przyporządkowanie rycin do opisów: 

1) B ; 2) A ; 3) C 

Błędy w konstrukcji: 

Ryc.2., 4.: Brak elementu powstrzymującego zsuwanie się dachu z konstrukcji. 

Ryc. 6. Belka może zsunąć się na bok z kolumny. 

Ryc.7. Belka nie jest bezpiecznie zamocowana na kolumnie. 

Ryc.8. Belka spada z kolumny. 

 

Ryc.17. Jak uczeń może połączyć ścianki pudełka z jego spodem? 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gwo%C5%BAdziarka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gwo%C5%BAdziarka


ZAŁĄCZNIK nr 3 

Ryc.18. 

Źródła 
https://pl.wikipedia.org 
grafika: 
Ryc.1.-10. Konstrukcja dachu z bambusa, Bangladesz 2019, dzięki uprzejmości Anny Rzym 
Ryc.11. Pneuematyczny pistolet do gwoździ https://www.focus.pl/artykul/pneumatyczny-pistolet-
do-gwozdzi 
Ryc.12. Gwoździe do pistoletu pneumatycznego, 17. Uczeń wykonujący własny projekt drewniane-
go pudełka 19. Nosidło na butelki zmontowane gwoździami pneumatycznymi, fotografie wykona-
ne w Skanderborg Hørning Produktionsskole przez Agnieszkę Zabrzewską 
Ryc.13. Gwoździarka pneumatyczna https://www.megaobrabiarki.pl/b-pro-gwozdziarka-
pneumatyczna-big-ben,id4960.html 
Ryc. 14. Przykłady łączenia belek zrębowych https://urdenpl.wordpress.com/k/zrebowa-
konstrukcja/ 
Ryc.15.-16. Dom w konstrukcji zrębowej – Polska. http://www.polskadrewniana.pl/
stawiguda/860 
Ryc.18. Konstrukcja typu fish mouth http://les-batisseurs-dinstants.com/accueil_decors/objets-
scenographiques/scenographie-nomade/ 

Ryc.19. 

https://pl.wikipedia.org/
https://www.focus.pl/artykul/pneumatyczny-pistolet-do-gwozdzi
https://www.focus.pl/artykul/pneumatyczny-pistolet-do-gwozdzi
https://www.megaobrabiarki.pl/b-pro-gwozdziarka-pneumatyczna-big-ben,id4960.html
https://www.megaobrabiarki.pl/b-pro-gwozdziarka-pneumatyczna-big-ben,id4960.html
https://urdenpl.wordpress.com/k/zrebowa-konstrukcja/
https://urdenpl.wordpress.com/k/zrebowa-konstrukcja/
http://www.polskadrewniana.pl/stawiguda/860
http://www.polskadrewniana.pl/stawiguda/860
http://les-batisseurs-dinstants.com/accueil_decors/objets-scenographiques/scenographie-nomade/
http://les-batisseurs-dinstants.com/accueil_decors/objets-scenographiques/scenographie-nomade/


Po zajęciach uczeń wie: 
Po zajęciach uczeń  
potrafi: 

Po zajęciach uczeń  
rozumie: 

- jak dostosować się do gości 
zagranicznych  
 
- jakie nawyki żywieniowe 
istnieją w innych krajach  

- dostosować się do gości 
zagranicznych  
i zorientować się w ich 
zwyczajach żywieniowych  
 
- gotować nowe przepisy 

- że inne kraje mają inne 
nawyki żywieniowe  
 
- motywację gości do 
zamawiania niektórych 
rzeczy  

CELE do osiągnięcia 

Planowany 
czas: 
45 min 

Potrzebne  
materiały: 
Sala szkoleniowa + 
bufet, krzesła, stoły, 
flipchart, flamastry  

Liczba uczniów: 
5-10 

PRZEBIEG 

Step by step Czas 

1. Step: Wprowadzenie do tematu – powtórzenie wiadomości  
o przygotowaniu bufetu 

10 min. 

2. Step: Zadanie „Bufet dla grup międzynarodowych”  5 min. 

3. Step: Przygotowanie / stworzenie bufetu 20 min. 

4. Step: Podsumowanie i dyskusja 10 min. 

Zajęcia skierowane do uczniów, 
którzy mają zostać kucharzami, 
którzy są nieco bardziej 
zaawansowani  

Uwagi 

 „Międzynarodowe kompetencje w życiu zawodowym i społecznym” 

Konspekt zajęć dla uczniów VET 

6.3. TYTUŁ: Międzynarodowa perspektywa  
zawodu kucharz  



1. Step: Wprowadzenie do tematu – powtórzenie     
       wiadomości o przygotowaniu bufetu 

Nauczyciel przedstawia krótkie wprowadzenie do tematu „tworzenie bufetu”  

i wskazuje na poprzednią lekcję, w której omawiano temat bufetu. Powtarza 

wszystko, co powinno być dostępne na bufecie z jedzeniem (np. w hotelu,  

w świetlicy młodzieżowej). Podkreśla różnice między bufetami śniadaniowymi, 

obiadowymi i kolacyjnymi. Zwraca uwagę, które komponenty są zawsze takie 

same, a które się różnią. Jakie są typowe pory posiłków w Polsce / Włoszech / 

Niemczech dla tych pojedynczych posiłków? Jakie składniki są typowe dla 

poszczególnych posiłków w Polsce / Włoszech / Niemczech? W jakiej 

kolejności ustawiane są poszczególne elementy (np. najpierw talerze,  

a na końcu sztućce, produkty ciepłe na początku, deser na końcu itd.)? 

Przebieg: 

W kolejnym kroku nauczyciel wyjaśnia zadanie: jest nim zaprojektować bufet 

dla międzynarodowej grupy. Grupa składa się z 6 młodych ludzi z Hiszpanii, 

Bośni i Hercegowiny oraz Polski / Włoch / Niemiec. Dal zorientowania się  

w potrzebach gości do wglądu jest kilkanaście „cytatów” młodych ludzi  

z poszczególnych krajów na temat tego, co lubią jeść i o jakiej porze dnia 

(ZAŁĄCZNIK nr 1). Uczniowie mogą również samodzielnie zbadać nawyki 

żywieniowe w poszczególnych krajach. Grupa musi zdecydować, jak się 

rozdzielić i jak podejść do tego zadania. Na koniec dnia należy przygotować 

„bufet” na jeden z trzech posiłków dnia, na którym wszyscy uczestnicy 

międzynarodowej grupy znajdą coś dla siebie. Najlepiej, aby nauczyciel 

dodatkowo zapisał cel zadania, tak aby uczniowie mieli możliwość wielokrotnej 

refleksji nad celem. Możliwe, że można już sformułować konkretne pytania,  

na które uczniowie mogą się orientować, np. „Jaki posiłek (śniadanie, obiad, 

kolacja) oferujecie?”, „O której godzinie podawany jest bufet?” Itd. 

2.Step: Zadanie „Bufet dla grup międzynarodowych”  

Uczniowie mogą teraz wspólnie dyskutować, jakie są poszczególne podzadania 

i jak podzielą się na zespoły do pracy. Następnie powinni przeczytać cytaty, 

poszukać informacji w Internecie, po czym przygotować bufet. Potrawy są 

zapisywane na etykietach (nie są tak naprawdę przygotowane). Nauczyciel 

obserwuje proces.  

3.Step: Przygotowanie / stworzenie bufetu  



4.Step: Podsumowanie i dyskusja  

Pod koniec 20 minut uczniowie przedstawiają gotowy bufet i swoje opinie.  

W jaki sposób wzięto pod uwagę różne zwyczaje żywieniowe uczniów  

z różnych krajów? Czy wszystkie  dania są dostępne (np. przystawka, danie 

główne, deser)? Co było trudne, co było łatwe do rozstrzygnięcia? Co było 

pomocne, oryginalne cytaty czy research w Internecie? Czy udało się poznać 

nawyki żywieniowe innych krajów? Jak rozdzieliliście między sobą zadania?  

Czy pojawiły się jakieś konflikty? Jak przydatne było ćwiczenie dla Waszej 

przyszłej pracy? Czy uważacie, że ważne jest, aby w menu znalazły się potrawy 

z kraju gości, czy raczej powinni oni zaakceptować kuchnię kraju goszczącego? 

Nauczyciel udziela krótkiej informacji zwrotnej. Zajęcia mogą być 

kontynuowane warsztatem kulinarnym z rzeczywistym przygotowaniem potraw. 

Autorka konspektu: 
Antonia Pilz, EJBM 

Jeśli zauważy, że coś zostało zapomniane (np. etykietowanie w kilku językach, 

wizualizacja potrawy, oznaczenie potraw wegetariańskich, wegańskich, 

dostosowanie menu do ograniczeń religijnych, odpowiedni udział gorących  

i zimnych potraw ...), może zwrócić uwagę uczniów na to, pytając pośrednio 

(ale nie: „Zapomniałeś umieścić znaki w języku hiszpańskim!”, tylko raczej: „Czy 

wszyscy uczestnicy międzynarodowej grupy mogą przeczytać i zrozumieć ten 

znak? Co musisz zrobić, aby było to możliwe?”). Nauczyciel wskazuje nadzoruje 

czas i podaje do informacji ile jeszcze pozostało do końca ćwiczenia. 



Pilar z Hiszpanii, 20 lat: 

 „W Hiszpanii zawsze jemy obiad bardzo późno, zwykle około 21-22. Śniadanie 

zawsze jemy bardzo późno ”.  

 

Adem z Bośni, 27 lat:  

„Bread is one of the most important foods in every meal of the Bosnian people. 

Some of them make exceptions when they have a lot of pasta or potatoes to 

eat, then they omit bread.“ 

(„Chleb jest najważniejszym w czasie posiłków dla ludzi w Bośni. Czasem jeśli 

do posiłku jest dużo makaronu lub ziemniaków, to nie podaje się chleba.”) 

 

Sara z Hiszpanii, 24 lata: 

„We normally eat three important meals a day: breakfast in the morning before 

work, lunch between 2:00 and 4:00 p.m. and dinner between 9:00 and 10:00 

p.m. Also, if we have had breakfast very early, there is a second breakfast 

around 11 - 12 and in the afternoon we usually have a "merienda" (snack) at 5 

p.m. accompanied by a coffee or the children eat something sweet.“ 

 

(„Zwykle jemy trzy duże posiłki dziennie: śniadanie rano przed pracą, obiad w 

godzinach         14: 00-16: 00. i obiadokolacja w godzinach 9:00 - 22:00 Ponadto, 

jeśli zjedliśmy śniadanie bardzo wcześnie, drugie śniadanie jest około 11-12,  

a po południu zwykle o 17:00 jemy „merienda” (przekąska) zazwyczaj 

towarzyszy jej kawa a dzieci jedzą wtedy coś słodkiego”.) 

 

Hana z Bośni, 15 lat: 

„Pory posiłków w dużym stopniu zależą od rodziny. Można powiedzieć, że w dni 

powszednie śniadanie jest od 7 do 8 rano, obiady od 12:00 do 13:00 lub od 

15:00 do 16:00, a kolacja około 17:00 lub 19:00 do 20:00. Jak powiedziałam,  

w zależności od rodziny ”. 

 

Claudia z Hiszpanii, 17 lat: 

„Śniadanie: Tosty z pomidorami i kawa to typowe hiszpańskie śniadanie Obiad: 

jest głównym posiłkiem dnia (mięso, ryba, danie jednogarnkowe, sałatki) 

Kolacja: zazwyczaj coś lżejszego, w zależności od rodziny” 

ZAŁĄCZNIK nr 1 



Luka aus Bosnien, 20 Jahre: 

„Przy każdym posiłku musi być mięso. Przynajmniej trochę. I chleb. Do naszych 

ulubionych dań należą: różne rodzaje pieczywa i mięsa, na przykład „Burek” lub 

„Ćevapi”. Te dwie rzeczy to pozycja obowiązkowa ”. 

 

Selma z Bośni, 20 lat: 

 „I zawsze musi być więcej niż jedno danie na obiad lub kolację”. 

 

Lucas z Hiszpanii, 32 lata:  

„Czosnek, zawsze mamy czosnek w każdym daniu, szczególnie w Andaluzji” 

 

Daniel z Hiszpanii, 25 lat:  

„Depending on the time of year we make meals with seasonal products, for 

example in summer it is very normal to eat gazpacho or salmorejo (tomato 

soup) or in winter vegetable creams. In some areas of Andalusia when it rains 

they eat "migas" (like salty crumbs) or snails.“ 

 

(„W zależności od pory roku przygotowujemy posiłki z produktów sezonowych, 

np. latem bardzo normalne jest spożywanie gazpacho lub salmorejo (zupa 

pomidorowa), a zimą kremów warzywnych. Na niektórych obszarach Andaluzji, 

kiedy pada deszcz, jemy „migas”  lub ślimaki ”.) 

 

Mateo z Hiszpanii, 19 lat:  

„Mamy również tradycje dotyczące jedzenia na szczególne dni: np.w Nowy Rok 

tj. zaraz 1 stycznia jemy 12 winogron. Ponad to w styczniu wielu jada danie 

jednogrankowe San Antón (Olla de San Antón). W lutym na karnawał pojawiają 

się typowe słodycze. Na Wielkanoc też są słodycze i specjalne dania.  

W Granadzie 1 lutego jemy „Salaíllas” (słone pieczywo) z dużą fasolą i dorszem.  

W dniu Andaluzji jemy chleb z oliwą. To normalne, że spotykamy się popołudniu 

przy kawie, pora na kawę traw do 18:00, bo zwykle kładziemy się spać bardzo 

późno ”. 

 

Omar z Bośni, 19 lat: 

„Coffee is very strong.“ („Kawa jest bardzo mocna”) 

 

Alejandro z Hiszpanii, 21 lat: 

 „W słoneczne niedziele zwykle jeździmy na wieś i tam jemy, tak całymi dniami 

jemy razem. Moja mama zawsze mówi, że niedziele są na rodzinne posiłki i na 

paellę ”. 



Elma z Bośni, 29 lat: 

„For the deserts, traditional ones. Oh my, there is way too much sugar in it. Like I 

am curious how we all aren’t diabetic yet.“ 

 

(„Deser to zwyczaj, jest zawsze. Ojej, jest w nim o wiele za dużo cukru. Sama się 

dziwię, dlaczego wszyscy jeszcze nie mamy cukrzycy.”) 

 

Carmen z Hiszpanii, 18 lat: 

„Whenever we get together to eat several people, we always speak very loudly, it 

is characteristic to speak loudly while we eat and watch the news, there is 

always the person who says "sssh, speak lower than I do not hear about the 

news on TV" and then turn up the TV volume and raise the volume of people's 

voices more.“ 

(„Ilekroć spotykamy się, aby zjeść w kilka osób, zawsze mówimy bardzo głośno, 

charakterystyczne jest, że podczas jedzenia i oglądania wiadomości mówi się 

głośno, zawsze znajdzie się osoba, która mówi:„ sssh, mówcie ciszej, bo nie 

słyszę telewizora”, a następnie zwiększa głośność telewizora, a głosy ludzi stają 

się jeszcze głośniejsze ”.) 

 

Źródła 
Wywiady z uczestnikami mobilności międzynarodowcyh 



Po zajęciach uczeń wie: 
Po zajęciach uczeń  
potrafi: 

Po zajęciach uczeń  
rozumie: 

-jakie są dawne odmiany zbóż 
uprawiane w jego regionie 
 
- dlaczego dawne rodzaje ziarna 
są ważne w produkcji chleba  
 
- dlaczego uprawa dawnych 
zbóż służy ochronie środowiska 
i przyczynia się do 
różnorodności biologicznej  

- znaleźć w Internecie 
informacje o dawnych 
gatunkach zbóż 
uprawianych w jego okolicy  
 
- rozpoznać specyfikę 
najważniejszych dawnych 
odmian zbóż 
 
- określić najbardziej 
wartościowe dla ludzi mąki  

- że dawne rodzaje zbóż 
nadają się do 
ekologicznej uprawy  
 
- że producent może 
zasiać własne nasiona  
z poprzednich zbiorów 
bez konieczności ich 
kupowania  

CELE do osiągnięcia 

Planowany 
czas: 
45 min 

Potrzebne  
materiały: 
arkusze A3, markery, 
projektor, komputer, 
smartfon lub tablet do 
wyszukiwania w 
Internecie informacji, 
połączenie internetowe  Liczba uczniów: 

5-30 

PRZEBIEG 

Step by step Czas 

1. Step: Wprowadzenie do tematu. 10 min. 

2. Step: Praca w grupach. 15 min 

3. Step: Prezentacja wyników pracy. Dyskusja. 15 min. 

4. Step: Podsumowanie (przy pomocy Kahoot). 5 min. 

Zajęcia mogą posłużyć jako 
punkt wyjścia do pogłębienia 
tematu wykorzystania zbóż w 
produkcji chleba. Podczas 
kolejnych ćwiczeń praktycznych 
uczniowie mogą np. przygotować 

chleb lub ciasta z mąki z dawnych zbóż. 
Możliwe jest również pogłębienie koncepcji 
globalizacji, przyglądając się procesom 
intensywnego rolnictwa i monopolowi 
międzynarodowych korporacji. Konspekt dla 
klas o profilu gastronomicznym.  

Uwagi 

 „Międzynarodowe kompetencje w życiu zawodowym i społecznym” 

Konspekt zajęć dla uczniów VET 

6.4. TYTUŁ: Dawne odmiany zbóż w wypieku pieczywa.  



Wprowadzenie do tematu przez nauczyciela na podstawie ZAŁĄCZNIKA nr 1 

(kopia materiału może być rozdana uczniom). 

Uczniowie dzielą się na grupy 4-5 osobowe. Każda grupa ma co najmniej 1 

urządzenie cyfrowe z połączeniem internetowym i szuka informacji o co 

najmniej 3 dawnych rodzajach zbóż uprawianych w ich regionie i opisuje ich 

główne cechy. Wyniki są zapisywane na plakacie, który jest przymocowany do 

ściany w klasie i omawiany na forum. 

2.Step: Praca w grupach  

3.Step: Prezentacja wyników pracy. Dyskusja.  

Przebieg: 

1.Step: Wprowadzenie do tematu  

Autor konspektu: 
Gianluigi Rago, Eurocultura 

4.Step: Podsumowanie (przy pomocy Kahoot).  



Dawne rodzaje zbóż w produkcji chleba. W rolnictwie zawsze zachowywano 

pszenicę lub nasiona innych zbóż potrzebne do późniejszego siewu, aby 

gospodarstwo mogło rosnąć niezależnie od konsorcjów rolniczych lub 

międzynarodowych korporacji. Wraz z nadejściem intensywnego rolnictwa ten 

naturalny cykl został utracony na rzecz standaryzacji produktów i faz uprawy. 

„Globalna agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju” z 1 stycznia 2016 r.   

i związane z nią cele zrównoważonego rozwoju (SDG) weszły w życie na 

poziomie międzynarodowym. 

 

Państwa zobowiązują się między innymi do zapewnienia zrównoważonych 

systemów produkcji żywności do 2030 roku oraz do wdrażania praktyk 

rolniczych zwiększających produktywność i produkcję, przyczyniających się do 

zachowania ekosystemów, przyczyniających się do wzmocnienia zdolności 

adaptacyjnych do zmian klimatu, sprzyjających zapobieganiu ekstremalnym 

warunkom pogodowym, suszom, powodziom, stopniowo poprawiając jakość 

gleby. Państwa zobowiązały się również do zachowania różnorodności 

genetycznej nasion i upraw. Ponowne odkrycie dawnych odmian zbóż to przede 

wszystkim zasługa młodych rolników z różnych części świata, którzy wracają 

do tzw. rolnictwa cyrkularnego, chcą uciec od monopolu na produkcję pszenicy, 

jaki mają międzynarodowe korporacje, które z biegiem czasu modyfikowały  

i opatentowały różne rodzaje nasion. Rolnictwo o obiegu zamkniętym wspiera 

odradzanie się rolnictwa, które jest zrównoważone, tak jak miało to miejsce  

w przeszłości, dzięki krótkiemu łańcuchowi dostaw. Dziś mieloną mąkę można 

kupić bezpośrednio od rolnika. Rolnik często oferuje także w sprzedaży 

bezpośredniej chleb domowy. Te możliwości pomagają młodym rolnikom 

inwestować we własną przyszłość. Skorzysta na tym również różnorodność 

biologiczna, ponieważ na przestrzeni wieków każde ziarno dostosowywało się 

do warunków na danym obszarze uprawy i zapewniało idealną jakość 

odżywczą. W ten sposób doprowadziło to również do ogromnej różnorodności 

nasion. Do chleba, makaronu, wypieków, słodyczy itp. zwykle używa się białej 

mąki z miękkiej pszenicy typu 0 lub 00. Ta mąka pochodzi z ziarna, które jest 

uprawiane na dużą skalę i przez lata było modyfikowane w celu zwiększenia 

plonu. W trakcie tego procesu wiele składników ważnych z żywieniowego 

punktu widzenia zostało utraconych. 

ZAŁĄCZNIK nr 1 



Jakie są dawne odmiany zbóż?  

Dawne zboża to oryginalne odmiany stosowane w przeszłości. Nie zostały 

zmodyfikowane w celu zwiększenia wydajności. Najbardziej znanym  

i rozpowszechnionym gatunkiem zboża jest Kamut z Kanady, który stał się 

zarejestrowanym znakiem towarowym i światowym sukcesem.  

 

Wybrane dawne włoskie zboża 

Verna: pszenica zwyczajna z Toskanii. Niska zawartość 

glutenu na poziomie 0,9% (w porównaniu średnio 14% 

w przypadku innych popularnych rodzajów mąki), 

wyższa zawartość przeciwutleniaczy, białek  

i minerałów. 

 

 

Gentil Rosso: Odmiana pochodząca z Toskanii, jest 

wszechstronną, naturalną pszenicą zwyczajną, która 

nadaje się do uprawy ekologicznej. Jest bogaty w 

żelazo, magnez i witaminę B. Podobnie jak wiele innych 

starożytnych zbóż, Gentil Rosso ma również dobrą 

zawartość białka, ale jednocześnie ma mało glutenu. 

Jeśli chodzi o białka, główną różnicą między 

nowoczesnymi, a dawnymi odmianami nie jest ilość, ale 

jakość i różnorodność. Dawne ziarna zawierają szeroką 

gamę różnych  

i bardziej pożywnych białek, które są bardziej strawne. 

 

Orkisz Einkorn: Orkisz Einkorn to pierwsza pszenica kiedykolwiek uprawiana i 

używana przez ludzi (ponad 10 000 lat temu). Jej 

właściwości zostały zatwierdzone przez włoski 

instytut naukowy C.R.A. (Rada ds. Badań i 

Eksperymentów Rolniczych). Analiza potwierdziła, że 

charakteryzowała się wyższą zawartością białka niż 

inne odmiany pszenicy, a także wyższą zawartością 

popiołu i mikroelementów (żelazo, cynk, magnez, 

fosfor, potas itp.). Niski poziom nasyconych kwasów tłuszczowych, mniejsza 

zawartość skrobi, lepsza strawność, więcej przeciwutleniaczy i żółte pigmenty 

(karotenoidy, w tym beta-karoten, wskazanie witaminy A) to inne właściwości 

ziarna. Orkisz Einkorn jest szczególnie przydatny w rolnictwie ekologicznym, 

ponieważ wymaga niewielkiego nawożenia, a tym samym umożliwia 

stosowanie technik uprawy przyjaznych dla środowiska i zdrowia. 



Saragolla: W porównaniu do innych pszenic durum ta odmiana zawiera wyższą 

zawartość białka, lipidów  

i soli mineralnych. Otrzymane ciasto lepiej smakuje  

i ma doskonałe właściwości organoleptyczne.  

To dawne ziarno jest wolne od wszelkich 

zanieczyszczeń wywołanych promieniowaniem 

rentgenowskim radioaktywnym kobaltem, który jest 

obecnie przed wszystkim używane w rolnictwie. 

 

Wybrane dawne niemieckie zboża  

Orkisz zielony: Niedojrzały orkisz, zbierany w tzw. 

procesie dojrzewania mleka i suszony na ogniu 

bukowym. Około 200 lat temu kilka deszczowych 

sezonów zbiorów następowało po sobie, co dawało  

w rezultacie wiele złych zbiorów. Dlatego niektórzy 

rolnicy decydowali się zbierać orkisz, zanim osiągną 

on dojrzałość. Aby zaoszczędzić plony suszyli bardzo wodniste, łatwo psujące 

się ziarno w ogniu  

i w ten sposób udawało się im je zachować. Ponad to okazało się, że to zielone 

ziarno smakuje dobrze. Zielony orkisz najlepiej rozwija swój intensywny aromat 

w pikantnych zupach, zapiekankach lub jako pasztecik. 

 

Emmer to jedno z najstarszych uprawianych zbóż. 

Dawno,  temu krewniak pszenicy odgrywał ważną 

rolę jako zboże w Europie - w najstarszej kulturze 

uprawnej Europy Środkowej, w neolicie, był nawet 

najważniejszym gatunkiem zboża. Jednak do 

czasów współczesnych, znaczenie tego ziarna 

zostało prawie całkowicie utracone. Dopiero 

współcześni ekologiczni rolnicy i piekarze odkryli go 

na nowo. Emmer choć ma umiarkowaną zawartość 

glutenu, nadal dobrze nadaje się do różnych 

wypieków, na przykład chleba. Smak jest bardziej 

intensywny niż pszeniczny czy orkiszowy. 



Kamut: Kamut jest zarejestrowaną marką dla 

specjalnej uprawy pszenicy durum zwanej 

Khorasan: Możliwością uprawy ziarna zbóż, 

sprowadzonego z Egiptu do Ameryki w 1949 roku, 

zajmowały rolnik Bob Quinn przez dziesięć lat.  

W końcu nadał mu nazwę Kamuta i opatrzył go 

znakiem towarowym w 1990 roku. Rzeczywiste 

pochodzenie botaniczne ziarna nie zostało 

jeszcze w pełni wyjaśnione. Pewne jest to, że 

Kamut®, który jest dostępny tylko  

w certyfikowanej jakości ekologicznej, może być stosowany jako alternatywa 

dla orkiszu lub pszenicy.  

 

Wybrane dawne polskie zboża 

Amarant (Amaranthus) to rodzaj roślin z rodziny 

Amaranthaceae. Amarantus po ugotowaniu 

nabiera typowego orzechowego zapachu, stąd też 

chętnie stosowany jest do musli lub jako baza do 

sałatek. Mąka amarantusowa nadaje się do 

wypieku tylko w ograniczonym zakresie, należy ją 

mieszać z mąką zawierającą gluten w proporcji  

1: 3 lub 1: 2, w przeciwnym razie zawartość 

glutenu jest za niska.  

 

 

 

Prawdziwe proso lub baraga (Panicum 

miliaceum) było ważnym pożywieniem w Europie 

Środkowej w średniowieczu i uważano je za 

„chleb biedaka”. Potem jego znaczenie 

przesunęło się na Europę Wschodnią, a w Europie 

Środkowej zostało ono zastąpione ziemniakami i 

kukurydzą. Przez to, że ziarna tego zboża nie 

dojrzewają w wiechach w tym samym czasie, jest 

duże ryzyko niepowodzenia, zbiorów  

i  odbywają się one przed pełną dojrzałością. Dziś 

prawdziwe proso jest stosowane jako owsianka, 

na chleb lub przetwarzane na piwo.  

 

 



Emmer to jedno z najstarszych uprawianych zbóż. Dawno,  temu krewniak 

pszenicy odgrywał ważną rolę jako zboże w Europie - 

w najstarszej kulturze uprawnej Europy Środkowej, w 

neolicie, był nawet najważniejszym gatunkiem zboża. 

Jednak do czasów współczesnych, znaczenie tego 

ziarna zostało prawie całkowicie utracone. Dopiero 

współcześni ekologiczni rolnicy i piekarze odkryli go 

na nowo. Emmer choć ma umiarkowaną zawartość 

glutenu, nadal dobrze nadaje się do różnych 

wypieków, na przykład chleba. Smak jest bardziej 

intensywny niż pszeniczny czy orkiszowy. 

 

 

Dlaczego do wypieku chleba warto używać dawnych rodzajów ziarna?  

Nie doświadczyły żadnych zmian: dawne rodzaje zbóż nie były modyfikowane 

genetycznie przez ludzi i dają znacznie mniejszy plon niż pszenica, która jest 

dziś szeroko rozpowszechniona. Ich kłosy są wysokie z ciemnymi 

cieniowaniem i nieregularnymi ziarnami. Nie są intensywnie przetwarzane  

w celu uzyskania zdrowego i autentycznego produktu. Niestety wpływa to też 

na ich cenę. Są droższe.  

 

Są mniej rafinowane: dawne ziarna są zwykle mielone kamieniem, więc 

wyprodukowana mąka jest znacznie mniej rafinowana niż ta wyprodukowana  

z nowoczesnej pszenicy. Dzięki tego typu obróbce powstaje produkt, który 

można określić jako półcałe ziarno. W porównaniu z 0 lub 00 rodzajami mąki, 

właściwości odżywcze zbóż są znacznie silniej zachowane.  

 

Mają mniej glutenu: modyfikacja nowoczesnej pszenicy spowodowała, że jest 

ona znacznie bogatsza w gluten, co może prowadzić do niekorzystnych 

skutków dla naszego organizmu. Z drugiej strony dawne rodzaje zbóż 

zapewniają równowagę między skrobią a glutenem, tak szeroko dyskutowanym 

dziś w produkcji żywności.  

 

Są lżejsze i bardziej przyswajalne: niższa zawartość glutenu w dawnych 

rodzajach zbóż sprawia, że wytwarzana z nich mąka, a co za tym idzie 

wszystkie produkty z niej wytwarzane, są dużo lżejsze, bardziej strawne i lepiej 

przyswajalne, niż produkty oparte na nowoczesnej pszenicy. Dawne rodzaje 

zbóż nadają się do wszystkich rodzajów produktów, a także doskonale nadają 

się do żywienia dzieci.  



Łatwiej uniknąć rozwoju nietolerancji: coraz częstsza w ostatnich latach 

nadwrażliwość na gluten jest prawdopodobnie spowodowana nadmiernym 

stosowaniem nowoczesnej, bardzo bogatej w gluten pszenicy. Stosowanie 

dawnych ziaren (najlepiej z dodatkiem ziaren bezglutenowych) pozwala uniknąć 

lub przynajmniej zmniejszyć nietolerancję glutenu. Osoby z celiakią nie mogą 

spożywać żadnych rodzajów pszenicy, zarówno nowoczesnych, jak i dawnych. 

ZAŁĄCZNIK nr 2 

Pytania do podsumowania przy pomocy Kahoot 

1. Cele zrównoważonego rozwoju:  

a) dotyczą najnowszej generacji silników elektrycznych dla zrównoważonej 

mobilności  

b) zobowiązują państwa do utrzymania różnorodności genetycznej nasion  

i upraw do 2020 roku 

c) zobowiązać państwa do zamknięcia wszystkich elektrowni jądrowych do 

2020 roku  

2. Skąd pochodzi Kamut: 

a. z Kanady 

b. z Egiptu  

c. z Hiszpanii 

3.Dawne rodzaje ziarna do wypieku chleba: 

a) zostały zmodyfikowane przez ludzi w celu zwiększenia wydajności  

b) są takie same na całym świecie  

c) nie zostały zmodyfikowane przez ludzi w celu zwiększenia wydajności  

4. Dawne zboża a gluten:  

a) dawne odmiany zbóż są bogate w gluten, który ma niekorzystny wpływ na 

nasz organizm  

b) dawne odmiany zbóż zachowują lepszą równowagę skrobi i glutenu  

c) dawne odmiany zbóż zawierają taki sam procent glutenu, jak wszystkie inne 

ziarna  

5. Dawne zboża a bioróżnorodność: 

a) dawne zboża są korzystne dla różnorodności biologicznej, ponieważ każde 

ziarno przez wieki dostosowywało się do danego obszaru uprawy i zapewnia 

idealną jakość odżywczą  

b) dawne zboża stanowią zagrożenie dla różnorodności biologicznej, ponieważ 

środowisko ewoluowało i nie nadaje się już dla zboża, które wyrosło wieki temu  

c) dawne zboża nie mają wpływu na różnorodność biologiczną, ponieważ od 

zawsze istnieją w ekosystemach  

 



Odpowiedzi: 1: b; 2: a; 3:c; 4: b; 5:a 

 Co to jest Kahoot?  

Kahoot to popularna internetowa platforma edukacyjna oparta na grach, które 

sprawiają, że nauka jest łatwa i przyjemna. Jest to bezpłatna usługa on-line 

dostępna dla każdego. Mistrz gry - nauczyciel - loguje się i tworzy grę dla 

uczniów. Lista wielu gotowych przewodników, samouczków dostępna jest na 

Kahoot.com i w Internecie.  

 

Przewodnik wprowadzający dla nauczycieli można znaleźć np. na: https://

kahoot.com/files/2020/03/Distance-learning-guide-schools-March-2020.pdf 
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Po zajęciach uczeń wie: 
Po zajęciach uczeń  
potrafi: 

Po zajęciach uczeń  
rozumie: 

- jakie jest znaczenie mięsa 
halal w gospodarce światowej  
 
- co oznaczają pojęcia halal  
i haram  
 
- jakie zasady są stosowane 
przy uboju halal  

- znaleźć informacje na 
temat lokalnych i 
krajowych producentów 
mięsa i innych produktów 
halal  
 
- porównać przepisy 
religijne dotyczące 
żywności i jej produkcji  

- jak odbywa się ubój,     
o który prosi 
muzułmańska klientela  
 
- że przetwarzanie mięsa 
może podlegać 
przepisom religijnym  

CELE do osiągnięcia 

Planowany 
czas: 
45 min 

Potrzebne  
materiały: 
arkusze A3, flamastry, 
projektor wideo, 
komputer, smartfon 
lub tablet, połączenie 
internetowe  

Liczba uczniów: 
Klasa szkolna 

PRZEBIEG 

Step by step Czas 

1 Step: Wprowadzenie teoretyczne przez nauczycieli na podstawie 
ZAŁĄCZNIKA nr 1 (kopia materiału może być rozdana uczniom) 

10 min. 

2 Step:  Praca w grupach: Podziel klasę na grupy od 4 do 5 osób. Każda 
grupa musi mieć co najmniej jedno urządzenie cyfrowe (komputer, tablet, 
smartfon) z dostępem do Internetu. Zadania dla każdej grupy: a) Jakie 
zasady charakteryzują ubój halal? b) Które sklepy mięsne / supermarkety  
w Twoim mieście sprzedają mięso halal? c) Czy w Twoim kraju są jakieś 
centra certyfikacji halal? Wyniki pracy grupowej są zapisywane na plakacie 
ściennym, który służy do prezentacji na forum. 

15 min. 

3 Step: Prezentacja wyników pracy grupowej na forum. Omówienie 
wyników. Ostatnie pytanie: Czy w chrześcijaństwie istnieją zasady, które 
mają wpływ na żywność i jej produkcję? 

15 min. 

4 Step: Podsumowanie przy pomocy narzędzia Mentimeter (ZAŁĄCZNIK 2) 5 min. 

Lekcja ta może posłużyć jako 
punkt wyjścia do zgłębienia 
poznania nawyków żywieniowych 
ludzi innych religii (buddyzm, 
hinduizm, judaizm itp.). Zaleca 
się, aby po tej lekcji spróbować 

kawałki mięsa w kuchni mięsnej podczas 
praktycznej lekcji przygotowując tradycyjne 
przepisy ze świata islamu. Możliwe jest 
również późniejsze pogłębienie integracji 
środowisk różnych kultur, religii.  

Uwagi 

 „Międzynarodowe kompetencje w życiu zawodowym i społecznym” 

Konspekt zajęć dla uczniów VET 

6.5. TYTUŁ: Ubój zgodnie z zasadami halal  



Według niedawnej ankiety przeprowadzonej przez ośrodek badawczy jednej  

z najważniejszych organizacji rolniczych we Włoszech, rynek żywności halal  

w Europie jest wart 70 miliardów dolarów (5 miliardów we Włoszech) i oczekuje 

się, że będzie nadal rósł. Z tego powodu mięso halal jest coraz częściej 

spotykane w sklepach mięsnych w supermarketach, zwłaszcza w sieciach 

handlowych. Sprzedaż mięsa halal za pośrednictwem dużych sieci rozpoczęła 

się w latach 80. w Nestlé (75 z 456 fabryk mięsnych uzyskało certyfikat halal  

w 2009 r.). W ostatnich latach obecność produktów halal w coraz większej 

liczbie dużych sieci znacznie wzrosła. W Carrefour i Casino we Francji oraz 

Tesco i Sainsbury w Wielkiej Brytanii, ale także w niektórych sieciach fast food, 

takich jak Quik i KFC, otwarto certyfikowane oddziały halal. 

Decyzja ta ma z pewnością podstawy etyczne, ale przede wszystkim jest oparta 

na silnym interesie gospodarczym, ponieważ światowa populacja islamu liczy 

obecnie około 1,8 miliarda ludzi. W Europie jest ponad 20 milionów ludzi. 

Szacuje się, że obecnie na starym kontynencie jest około 16 milionów 

muzułmańskich konsumentów, co może wzrosnąć do około 35 milionów  

w 2025 roku. Termin halal pochodzi z języka arabskiego i oznacza dozwolone, 

w przeciwieństwie do tego, co jest zabronione lub niedozwolone (zwane 

haram).  

 

We Włoszech (po zakończeniu II wojny światowej) i ogólnie w świecie 

zachodnim istnieje szczególne wyłączenie, które pozwala muzułmanom  

i Żydom na ubój mięsa zgodnie z zasadami ich własnej kultury i religii. W obu 

przypadkach dopuszczalne jest zabicie i wykrwawienie zwierzęcia  

w odpowiednich strukturach i przy użyciu precyzyjnie określonych metod bez 

uprzedniego ogłuszania. Metody i rytuały uboju są zalecane przez zasady 

opisane w Koranie dla muzułmanów i Piśmie Świętym dla Żydów. Wytyczne 

Koranu stanowią, że cała żywność jest halal, z wyjątkiem tych wyraźnie 

określonych jako haram, takich jak np. alkohol. Wśród artykułów spożywczych 

mięso podlega najsurowszym restrykcjom. Jedna z podstawowych zasad 

zabrania spożywania mięsa zwierząt, które nie zostały zabite zgodnie  

z zasadami uboju rytualnego. Niektóre gatunki zwierząt, takie jak np. świnie są 

jednak ogólnie uważane za nieczyste.  

 

ZAŁĄCZNIK nr 1 



Oprócz wyraźnie zakazanej wieprzowiny, za nieczyste uważa się wszystkie 

zwierzęta mięsożerne karmione wieprzowiną lub żywiące się zakażeniami lub 

martwymi zwierzętami (takie jak myszy, szczury lub drapieżniki). Niedozwolone 

jest również spożywanie mięsa końskiego i osła. Z drugiej strony mięso 

dozwolonych zwierząt (bydła, owiec, kóz, królików, drobiu) jest jadalne pod 

warunkiem, że zostało poddane ubojowi zgodnie z religijnymi i prawnymi 

przepisami islamu. Rytuał rzezi islamskiej wymaga, aby rzeźnik był 

muzułmaninem. Na rzeź prowadzi się zwierzę z litością i bez przemocy.  

Zwierzę zostaje zabite patrząc w stronę Mekki. Nóż należy chwycić prawą ręką, 

a lewą nieruchomą głową zwierzęcia. Cięcie można wykonać  

w znieczuleniu, ponieważ zwierzę musi być przytomne. Jest traktowany  

z szacunkiem (głaskany, uspokajany, kładziony na lewym boku w miejscu bez 

krwi, aby uniknąć przestraszenia). 

 

Podczas rytuału uboju odmawia się modlitwy poświęcone Allachowi. Według 

islamu zwierzęta nie są narażone na niepotrzebne cierpienie z powodu czystego 

cięcia. Następnie zwierzę umiera z powodu całkowitego wykrwawienia.  

Krew jest zabroniona i dlatego należy ją usunąć. Tusza musi zostać całkowicie 

wykrwawiona przed przetworzeniem mięsa. Mięso halal nie podlega procesowi 

dojrzewania, ponieważ w kuchni arabskiej nie jest wymagana szczególna 

kruchość mięsa. Przede wszystkim używa się przednich kawałków po siekaniu  

i długim duszeniu z aromatycznymi ziołami i roślinami strączkowymi. Kawałek 

mięsa halal zawiera więcej mięsa w przeciwieństwie do naszego zwykłego 

kawałka, który oddziela niektóre grupy mięśni. 

 

Certyfikacja  

Nie ma jednego międzynarodowego standardu referencyjnego dla certyfikacji 

produktów halal. Wynika to z różnych interpretacji Koranu. Istnieją instytuty 

certyfikujące, które oprócz uboju kontrolują cały łańcuch produkcyjny (w tym 

przechowywanie mięsa i transport do miejsca docelowego), aby upewnić się,  

że mięso nie miało kontaktu z substancjami zabronionymi. W przypadku mięsa 

przetworzonego i konserwowanego muzułmanin prawie zawsze musi 

sprawdzić etykietę, aby upewnić się, że przyprawy i konserwanty nie zawierają 

składników uważanych za zakazane, takich jak alkohol i żelatyna. 

Autor konspektu: 
Gianluigi Rago , Eurocultura 



ZAŁĄCZNIK nr 2 

Podsumowanie przy pomocy narzędzia Mentimeter: Odpowiedz na ankietę, 

używając 3 słów kluczowych dotyczących halal. Uczniowie mają 2 minuty na 

rozwiązanie zadania z wykorzystaniem Internetu. Następnie nauczyciel 

przedstawia ogólny przegląd danych wygenerowanych przez Mentimeter  

i komentuje niektóre wyniki, które są dla niego ważne. W tym ćwiczeniu 

niektórzy uczniowie mogą napisać terminy niezwiązane ze wstępem. Mogą one 

np. dać wyraz postawie rasizmu, ksenofobii lub odrzucenia za bycie innym. 

Nauczyciel krótko omawia przyczyny, konskwencjie takiego myślenia. 

 

Mentimeter to platforma internetowa do tworzenia interaktywnych prezentacji  

i np. odpowiedzi na pytania lub ankiety. Możliwa jest również edycja za pomocą 

smartfona. Mentimeter jest nie tylko przydatny na zajęciach, ale także bardzo 

łatwy w użyciu. Wiele różnych opcji narzędzia może uczynić prezentacje bardziej 

interaktywnymi i atrakcyjnymi, a także zapewniać szybką kontrolę uczenia się. 

Jest możliwość anonimowych odpowiedzi i interakcji oraz  eksportowania  

i analizowania w spokoju. Podstawowa wersja Mentimetru jest bezpłatna.  

Do korzystania ze wszystkich narzędzi wymagana jest subskrypcja. 

www.mentimeter.com  

Korzystanie z Mentimetru jest wyjaśnione w samouczkach online (w prawie 

wszystkich językach).  

www.youtube.com/watch?v=C8DbJFmwMpM 

Źródła 
What is hahal meat? By Nick Eardley, BBC News, 12 May 2014  
www.bbc.com/news/uk-27324224 
 
Islam by country, Wikipedia 
https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_by_country 
 
Cibi Halal, R. Pellati 
www.fosan.it/notiziario/285_cibi_halal.html 
 
Religioni: la macellazione degli animali secondo ebrei e musulmani 
www.redattoresociale.it/article/notiziario/
religioni_la_macellazione_degli_animali_secondo_ebrei_e_musulmani 
 
Carne halal: cosa significa e quali sono le regole, Eleonoara Bravo 
https://cucina.robadadonne.it/carne-halal-significato-regole/ 
 
Il consumo di carne halal nei paesi europei: caratteristiche e trasformazioni in atto, Laura Priore, 
Department of Public Policy and Public Choice – POLIS Working Papers n. 193, December 2011 
 
International Halal Certification Organizations 
www.halalint.org/en 
https://halaleurope.de 

http://www.mentimeter.com
http://www.youtube.com/watch?v=C8DbJFmwMpM
http://www.bbc.com/news/uk-27324224
https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_by_country
http://www.fosan.it/notiziario/285_cibi_halal.html
http://www.redattoresociale.it/article/notiziario/religioni_la_macellazione_degli_animali_secondo_ebrei_e_musulmani
http://www.redattoresociale.it/article/notiziario/religioni_la_macellazione_degli_animali_secondo_ebrei_e_musulmani
https://cucina.robadadonne.it/carne-halal-significato-regole/
http://www.halalint.org/en
https://halaleurope.de


Po zajęciach uczeń wie: 
Po zajęciach uczeń  
potrafi: 

Po zajęciach uczeń  
rozumie: 

- czym jest model cebulowy wg 
G. Hofstede  
 
- zna lepiej własną kulturę/ 
subkultury 

- rozpoznać symbole, 
praktyki, bohaterów i 
wartości z innych kultur 
  
- zrozumieć własne 
wartości  

- że inni ludzie uważają 
inne rzeczy za oczywiste 
i potrafi znaleźć sposób 
radzenia sobie z faktem  

CELE do osiągnięcia 

Planowany 
czas: 
45 min 

Potrzebne  
materiały: 
wydrukowane 
materiały z 
załączników 1-4  

Liczba uczniów: 
20 

PRZEBIEG 

Step by step Czas 

1. Step: Wprowadzenie – „Historia Nazike” 5 min. 

2. Step: Wykonanie zadań 20 min. 

3. Step: Teoria „Modelu cebulowego” 5 min. 

4. Step: Mój własny „Model cebulowy” 15 min. 

 „Międzynarodowe kompetencje w życiu zawodowym i społecznym” 

Konspekt zajęć dla uczniów VET 

6.6. TYTUŁ: Wychowawcy w praktyce: radzenie sobie  
z rodzicami i dziećmi z różnych kultur  



1. Step: Wprowadzenie - historia  

Po przeczytaniu historii nauczyciel poprosi uczniów, aby połączyli się  

w trzyosobowe grupy. Nauczyciel rozdaje ćwiczenia i prosi uczniów  

o wykonanie zadań 1-4. Po około 10 minutach trzyosobowe grupy powinny 

zebrać się po dwie grupy i odegrać dla siebie role, a następnie wspólnie 

przedyskutować zadanie 5. Uczniowie, którzy odgrywali scenkę, opowiadają, jak 

się czuli (pytania z zadanie nr 5), a uczniowie z drugiej grupy komentują, zadają 

pytania. Nauczyciel może wspomagać uczniów w dyskusji, np. pytając, czy 

punktualność może być wartością kulturową w postaci poszanowania innych  

i respektu wobec nich?  

Przebieg: 

2. Step: Zadania do ćwiczenia 

Nauczyciel zaczyna od wyjaśnienia uczniom, że w pracy opiekuna/wychowawcy 

będę mieli do czynienia także z dziećmi i ich rodzicami, którzy mogą 

zachowywać się inaczej, nieoczekiwanie z powodu pochodzenia z odmiennych 

środowisk. Może to prowadzić do nieporozumień. Następnie nauczyciel czyta 

na głos historię Nazike (ZAŁĄCZNIK nr 1). 

Nauczyciel rozdaje kopię „modelu cebulowego” wszystkim uczniom oraz kopię 

wyjaśnienia słów „symbole”, „bohaterowie”, „rytuały”, „wartości”  

i „praktyki” (ZAŁĄCZNIK nr 3 i 4). Wyjaśnia, że model cebulowy Geerta 

Hofstede jest modelem, za pomocą którego można lepiej wyjaśnić praktyki 

różnych kultur. Praktyki są ostatecznie tym, co postrzegamy jako wyraz 

kulturowy danej osoby, np. kierowniczka przedszkola z omawianej historii 

zdenerwowała się ponieważ matka przyszła tak późno. Jej zachowanie 

wynikło z symboli, bohaterów, rytuałów i wartości, które za nim stoją (np. 

należy być punktualnym, przestzregać ustalonych godzin). Są to czynniki 

zależne od (sub) kultury. 

3. Step: Teoria - diagram cebuli  

Każdy uczeń powinien pomyśleć o tym, do jakiej (sub)kultury należy. Może to 

wynikać z pochodzenia (ojczyzny), wyznawanej religii, trenowanego sportu lub 

ulubionego gatunku muzycznego. Może ktoś jest fanem tatuażu i chciałby 

rozszyfrować „zasady” tej kultury.  

4. Step: Mój własny diagram cebuli  



Nauczyciel tłumaczy uczniom pojęcia korzystając z opisów  

z ZAŁĄCZNIKA nr 5.  

 

Po około 10 minutach nauczyciel poprosił kilku uczniów o przedstawienie 

swoich ustaleń. Zadaje pytania Czego się nauczyłeś? Jaką wiedzę zdobyłeś i 

co zmienisz w swojej codziennej pracy? 

Autorka konspektu: 
Antonia Pilz, EJBM 



Zbliża się godzina zamknięcia przedszkola. Odebrano już niemal wszystkich, 

nadal jest tylko Nazike. Koledzy żegnają się, a pani Martensen, kierowniczka, 

nadal czeka na odbiór Nazike. Im więcej czasu mija, tym bardziej się to 

denerwuje. Ma rodzinę w domu i musi iść na zakupy. Jest 18:00, kiedy 

przyjeżdża matka Nazike. Pani Martensen zarzuca jej, że się spóźnia, a matka 

Nazike jest zdumiona: „Ale ja spotkałam przyjaciółkę w mieście” - mówi.  

Pani Martensen jest zdumiona, popycha Nazike do matki, bez dalszej 

odpowiedzi i zamyka drzwi. Następnego dnia jej złość nie zniknęła. Postanawia 

zatem porozmawiać z matką Nazike, aby więcej taka sytuacja się nie 

powtórzyła. 

ZAŁĄCZNIK nr 1 

Zadania grupowe:  

1. Opisz fakty dotyczące sytuacji i problemu.  

2. Dowiedz się, jakie standardy kulturowe naruszyła matka, a których ze swoich 

standardów kulturowych przestrzegała. Jaki może być powód jej perspektywy 

patrzenia na zaistniałą sytuację? 

3. Oceń sytuację na tle wyników zadań 1 i 2 i wyjaśnij, co Twoim zdaniem 

powinno było się wydarzyć? Jakie są możliwe rozwiązania tej sytuacji?  

Jakie byłyby odpowiednie reakcje na sytuację?  

4. Opracuj krótką scenkę do odegrania, tak aby obie strony sytuacji były z niej 

zadowolone i wyszły z niej z „uśmiechniętą twarzą”.  

5. Oceń sytuację/scenkę, w której brałeś udział: Jaki był Twój zamiar? Co 

powinno się wydarzyć? Jakie były Twoje uczucia i myśli? Jakie mogły być myśli, 

uczucia i oczekiwania osoby, która była w scence drugą stroną?   

 

ZAŁĄCZNIK nr 2 



ZAŁĄCZNIK nr 3 

Cebula jest metaforą służącą przedstawieniu kultury. Model został opracowany 

przez kulturoznawcę Geerta Hofstede. Symbolika Hofstede opisuje kulturę jako 

cebulę składającą się z różnych warstw.  

 

Symbole: Warstwa zewnętrzna odpowiada temu, jakie cechy kulturowe można 

dostrzec w ludziach. Ta warstwa to tak zwane symbole. Symbole to słowa, 

gesty, obrazy lub przedmioty, które mają określone znaczenie. Są one 

rozpoznawane przez osoby należące do tej samej kultury. Jako proste 

przykłady symboli można wymienić fryzurę, ubrania czy flagi. Ponadto mogą 

pojawić się inne znaczniki, które również są „widoczne”. Obejmują one język, 

gesty i mimikę. Symbole nie są stałe, mogą z czasem ulec zmianie. Symbole 

specjalnych grup kulturowych oddziałują na siebie. 

ZAŁĄCZNIK nr 4 



Bohaterowie: Kolejną warstwą modelu cebuli według Hofstede są bohaterowie: 

„Bohaterowie to ludzie, martwi lub żywi, prawdziwi lub fikcyjni, o cechach 

wysoko cenionych w kulturze; dlatego służą jako wzorce behawioralne ”(por. 

Hofstede 2001, 8). Przykładami bohaterów kultury amerykańskiej mogą być 

postacie z komiksów lub osobistości z telewizji, takie jak Batman, Rocky czy 

Rambo, lub były prezydent John F. Kennedy. Dla Polski może to być Lech 

Wałęsa, dla Chrześcijan Jezus.  

 

Rytuały: Trzecia, przedostatnia warstwa w modelu cebuli, to rytuały. Hofstede 

opisuje rytuały jako „działania zbiorowe, które są w rzeczywistości zbędne dla 

osiągnięcia zamierzonych celów, ale są uważane za społecznie konieczne  

w kulturze” (por. Hofstede 2001, 8). Przykładami rytuałów są gesty powitania 

wobec innej osoby, a także zwyczaje społeczne i religijne. Oprócz werbalnych 

form powitania, takich jak „Hallo” czy „Servus” w języku niemieckim, wlicza się 

w tą kategorię również powitanie fizyczne w postaci uścisku dłoni. W Polsce 

może to być np. rytuał święcenia potraw w Wielkanoc przez katolików.  

 

Praktyki: Pierwsze trzy warstwy są widoczne dla obserwatora, chociaż 

obserwator nie może łatwo wywnioskować ich znaczenia dla kultury. Te trzy 

warstwy można podsumować terminem „praktyki”. Praktyki mogą być łatwo 

naśladowane przez osoby postronne, ale znaczenie tych działań zwykle nie jest 

rozpoznawane.  

 

Wartości: Rdzeń modelu cebulowego tworzą wartości, które Hofstede określa 

jako „ogólne tendencje do preferowania pewnych okoliczności” (por. Hofstede 

2001, 9). Wartości są również definiowane jako uczucia o silnej orientacji 

pozytywnej lub negatywnej. Wartości odgrywają szczególną rolę w wychowaniu 

dzieci, ponieważ są jedną z pierwszych rzeczy, których dziecko uczy się w życiu. 

Większość ludzi nie jest świadoma swoich wartości, ponieważ uczy się ich na 

wczesnym etapie życia i podświadomie. Stosowane są również na co dzień, co 

przyczynia się do ich podświadomego używania.  



Opisz model cebuli dla własnej (sub) kultury (np. sport, muzyka, religia, region 

zamieszkania, rodzina, grupa wiekowa, status edukacyjny - praktykant, płeć, ...). 

Znajdź reprezentatywne właściwości dla każdej warstwy cebuli i zapisz je. 

Uwaga: kilka (sub) kultur może nakładać się na czterech warstwach. 

ZAŁĄCZNIK nr 5 

Symbole   

Bohaterowie   

Rytuały   

Wartości   

Źródła 
Michely-Weirich, s. 35  
http://jows.pl/artykuly/ksztalcenie-wrazliwosci-interkulturowej-w-edukacji-jezykowej  
Leibniz School of Education  
Michely-Weirich, Hildegard (o.J.): Unterrichtsmaterialien zum Erwerb interkultureller Kompetenz in 
der Erzieherausbildung. URL: https://www.yumpu.com/de/document/read/3685510/
unterrichtsmaterialien-zum-erwerb-interkultureller-berufsbildunghttps://www.yumpu.com/de/
document/read/3685510/unterrichtsmaterialien-zum-erwerb-interkultureller-berufsbildung [letzer 
Zugriff: 28.11.2020], S. 36.  
 
 

http://jows.pl/artykuly/ksztalcenie-wrazliwosci-interkulturowej-w-edukacji-jezykowej
https://www.yumpu.com/de/document/read/3685510/unterrichtsmaterialien-zum-erwerb-interkultureller-berufsbildunghttps:/www.yumpu.com/de/document/read/3685510/unterrichtsmaterialien-zum-erwerb-interkultureller-berufsbildung
https://www.yumpu.com/de/document/read/3685510/unterrichtsmaterialien-zum-erwerb-interkultureller-berufsbildunghttps:/www.yumpu.com/de/document/read/3685510/unterrichtsmaterialien-zum-erwerb-interkultureller-berufsbildung
https://www.yumpu.com/de/document/read/3685510/unterrichtsmaterialien-zum-erwerb-interkultureller-berufsbildunghttps:/www.yumpu.com/de/document/read/3685510/unterrichtsmaterialien-zum-erwerb-interkultureller-berufsbildung


Po zajęciach uczeń 
wie: 

Po zajęciach uczeń  
potrafi: 

Po zajęciach uczeń  
rozumie: 

- jak dzieli się włosy 
według nacji na 
świecie 
- czym charakteryzują 
się różne rodzaje 
włosów na świecie 

- odnaleźć w Internecie źródła 
danych o różnych rodzajach 
włosów 
- określić specyfikę włosów w 
typie europejskim, azjatyckim, 
indyjskim, afroamerykańskim i 
słowiańskim 
- określić zasady wykonywania 
krótkich fryzur damskich na 
włosach typu afro 

- że powinien być otwarty na 
klientów z różnych kultur i  
z różnymi typami włosów 
- że klienci w różnych krajach 
mają różne oczekiwania i 
preferencje co do pielęgnacji i 
cięcia włosów 

CELE do osiągnięcia 

Planowany 
czas: 
45 min (wersja roz-
szerzona – kolejne 
lekcje 45-minutowe)  

Potrzebne  
materiały: 
Stanowiska z dostępem do 
Internetu, materiał z załączników 
nr 1 i 2. Dla wersji rozszerzonej 
można skorzystać z linka 
https://therighthairstyles.com/
asian-women-hairstyles/ 
(fryzury z włosów typu 
azjatyckiego) 

Liczba uczniów: 
dowolna 

PRZEBIEG 

Step by step Czas 

1. Step: Prezentacja (ZAŁACZNIK 1)  10 min 

2. Step: Ćwiczenie – propozycje pracy z różnymi rodzajami włosów 
(ZAŁĄCZNIK 2)  

15 min 

3. Step: Podsumowanie ćwiczenia  15 min 

4. Step: Wersja rozszerzona na kolejną lekcję  45 min 

 „Międzynarodowe kompetencje w życiu zawodowym i społecznym” 

Konspekt zajęć dla uczniów VET 

6.7. TYTUŁ: Włosy kaukaskie, azjatyckie i afrykańskie - 
różnorodność klientów salonu fryzjerskiego.  

Kształcenie zawodowe jest często monokulturowe, nakierowane na specyfikę danego kraju. W Polsce na 
przykład w zawodzie fryzjera nabywa się umiejętność obsługi klientów z włosami typowymi dla Europy 
Środkowo-Wschodniej. Dzięki zajęciom uczniowie uczący się w zawodzie fryzjera oswoją się z innymi niż 
europejskie typami włosów i otworzą na poszerzanie wiedzy o nich, by w przyszłości nie mieć obaw w 
kontakcie z klientami spoza swojego kręgu kulturowego.  

Uwagi 

https://therighthairstyles.com/asian-women-hairstyles/
https://therighthairstyles.com/asian-women-hairstyles/


1. Step: Prezentacja  

Nauczyciel dzieli uczniów na 2-3 osobowe zespoły i rozdaje zespołom materiały 

z załącznika nr 2, na przykład jeden zespół – jeden punkt poświęcony włosom 

Afroamerykanów lub jeżeli zespołów jest mniej, odpowiednio więcej punktów. 

Materiał może być wydrukowany, ale zdjęcia będą lepszej jakości, gdy zostaną 

wyświetlone na ekranie komputera.  

Uczniowie w podgrupach zapoznają się z tekstami i zdjęciami i wykonują 

zadanie: określają trudności, jakie mieliby z wykonaniem fryzur na zdjęciach  

i proponują, jak rozwiązaliby je. 

Przebieg: 

2. Step: Ćwiczenie „Propozycje pracy z różnymi rodzajami włosów”  

Nauczyciel wyświetla i omawia prezentację z informacjami zawartymi  

w załączniku nr 1 (może też rozdać wydrukowany materiał). 

Każdy zespół prezentuje pozostałym grupom temat, jaki otrzymał i swoją 

propozycję ciecia, koloryzacji itd. Uczniowie mogą między sobą dyskutować  

i dzielić się uwagami. 

3. Step: Podsumowanie ćwiczenia  

Uczniowie wykonują te same zadania do różnych typów włosów  

(np. korzystając z linka zamieszczonego w załączniku nr 2). Najlepszym 

sposobem uzupełnienia zajęć byłaby możliwość ćwiczeń na główkach 

treningowych z różnymi typami włosów, jeżeli szkoła/placówka edukacyjna 

takie posiada. 

4. Step: Wersja rozszerzona na kolejną lekcję  



1. Na świecie spotkać można kilka typologii włosów ludzi na świecie. 

Najbardziej ogólny podział to włosy kaukaskie, azjatyckie i afrykańskie. Spotkać 

można też bardziej szczegółowy podział:  

włosy europejskie — charakteryzują się dużą różnorodnością kolorów oraz 

struktur włókien, mogą być proste, kręcone czy też delikatnie falowane; 

włosy azjatyckie — ze względu na charakterystyczną strukturę są bardzo 

sztywne, proste, ciemne i grube; stanowią wyzwanie dla fryzjerów, jeśli mają 

stworzyć z nich bardziej wymyślne upięcia; 

włosy indyjskie — włosy te też są zróżnicowane, ponieważ bywają delikatne, a 

także grube, mają skłonność do przesuszeń; 

włosy afroamerykańskie — to niezwykle gęste, mocne i ciemne włosy, które 

charakteryzują się ciasnym skrętem nazywanym afro; 

włosy słowiańskie (kaukaskie) — to włosy wytrzymałe na działanie różnego 

rodzaju działań stylizacyjnych, najczęściej mają odcień złotego lub ciemnego 

blondu. 

 

2. Każdy rodzaj włosów ma swoje właściwości. 

Włosy europejskie uważa się za cienkie, jeśli mają średnicę od 0,04 do 0,06 

mm. Włosy normalne mają od 0,06 do 0,08 mm, a grube od 0,08 do 0,1 mm. 

Włosy europejskie są raczej eliptyczne, od bardzo prostych, przez falowane, do 

kręconych. W Europie można znaleźć wszystkie kolory włosów - od czarnego 

przez rudy po jasny blond. Ciemne kolory wynikają z pigmentu eumelanina. 

Rude i blond zabarwienie włosów jest spowodowane obecnością feomelaniny.  

Włosy północnoeuropejskie stają się tłuste szybciej niż włosy 

śródziemnomorskie. Powód: skóra głowy mieszkańców Europy Północnej 

stosunkowo szybko tworzy warstwę tłuszczu, ponieważ tłuszcz chroni przed 

zimnem, które często panuje w Europie Północnej. Włosy śródziemnomorskie 

są grube, falowane i ciemne, aby chronić ludzi przed upałem: ciemne włosy 

przyciągają słońce i powodują pocenie się skóry głowy. Powstały pot chłodzi i 

chroni organizm przed przegrzaniem. Najwięcej włosów na głowie mają 

blondyni i blondynki: średnio około 100 000 sztuk.  

 

ZAŁĄCZNIK nr 1 



Włosy azjatyckie są znacznie grubsze niż włosy europejskie, ich średnica 

wynosi od 0,08 do 0,12 mm. Mają więcej warstw naskórka niż włosy europejskie 

i afrykański, są elastyczne, najbardziej wytrzymałe i najszybciej rosnące. Pod 

mikroskopem ich przekrój jest niemal okrągły, dlatego wydają się zdrowe i 

mocne: włosy leżące obok siebie dotykają się nieznacznie, w najbardziej 

odsłoniętych miejscach. Tarcie jest więc minimalne, a zużycie i szorstkość - w 

porównaniu z innymi typami włosów - również, o czym świadczy blask, który 

charakteryzuje włosy azjatyckie. 

Włosy słowiańskie (kaukaskie) są klasyfikowane jako średnio grube. Ich kształt 

jest eliptyczny, włosy mogą więc ocierać się o siebie na dużej powierzchni, co 

powoduje większe obciążenie warstwy naskórka. Łamią się łatwiej niż włosy 

azjatyckie, ale nie tak łatwo, jak włosy afrykańskie.  

Elipsa włosów afrykańskich jest bardzo płaska, co powoduje mocny skręt 

włosa. Loki i mały kąt wnikania włosa w skórę powodują częściej niż w innych 

typach włosów  problemy z ochronieniem włosów przez gruczoły łojowe. To 

wyjaśnia, dlaczego włosy typu afto są najbardziej suche i wrażliwe. Są różnej 

grubości  i mają tendencję do drobnych pęknięć. W przeciwieństwie do 

blondynów, ciemnowłosi mają „tylko” około 80 000 włosów na głowie. 

Przekładając te dane na centymetr kwadratowy skóry, to na europejskiej głowie 

znajdzie się tam przeciętnie 225 włosów, na głowie azjatyckiej 175 włosów, a 

na głowie afrykańskiej 160 włosów.   

 

Wszystkie rodzaje włosów mają jedną wspólną cechę: z wiekiem stają się siwe. 

 

3. Włosy mają silne powiązania z kulturą. Wciąż w wielu krajach pielęgnuje się 

tradycje, które są wyrazem wierzeń i przekonań. Na przykład mnisi buddyjscy 

golą głowy na gładko, co symbolizuje pełne oddanie się Bogu, natomiast 

rastafarianie to samo demonstrują długimi dreadami. Zatem nie wystarczy 

poznać jedną zasadę, trzeba zagłębić się w każdą kulturę.  

W Kambodży w trakcie ceremonii zaślubin kobietom podcina się włosy, co ma 

odpędzić złe duchy, a w Indiach we włosy panny młodej wplatana jest biżuteria 

na znak przynależności do religii. W Japonii gejsze upinają włosy nad karkiem, 

gdyż kobiecą szyję traktuje się tam z takim samym uwielbieniem, jak na 

Zachodzie kobiece nogi.  

W niektórych krajach sposób noszenia włosów niesie ze sobą restrykcje. W 

Iranie i Arabii Saudyjskiej kobiety muszą pod groźbą kary przykrywać włosy, 

zgodnie z zasadami tzw. Hidżabu. Ale już w innych krajach muzułmańskich, na 

przykład w Turcji, Maroku czy Libanie mogą swobodniej odkrywać głowy.   



Włosy bywają też informacją dla otoczenia. W afrykańskim plemieniu Himba 

dziewczynki noszą warkocze zaplecione tak, by zasłaniały im twarz przed 

mężczyznami. Pokazują ją, gdy dorosną, wiążąc włosy z tyłu głowy i 

oznajmiając gotowość do zamążpójścia. Jako mężatki noszą na czubku głowy 

skórzany czepek – embre, który zdejmują na znak żałoby jako wdowy. Również 

mężczyźni za pomocą włosów sygnalizują swoją sytuację – chłopcom zaplata 

się jeden warkocz na głowie, a mężczyznom dwa. Gdy owdowieją, ścinają 

warkocze i przez rok okrywają głowę skórzanym nakryciem.  

 

W Europie rodzaj fryzury bywa demonstracją przynależności do subkultury, na 

przykład punkowej (irokez), gotów (długie, najczęściej czarne włosy) czy 

hippisów (długie naturalne włosy z kolorową przepaską).  



ZAŁĄCZNIK nr 2 

W Polsce rzadko salon fryzjerski odwiedza kobieta lub mężczyzna z 

naturalnymi włosami typu afro. Ale na świecie jest takich klientów bardzo dużo. 

Ich włosom poświęcone są osobne zasady pielęgnacji, czesania i cięcia. 

Przykładem może być katalog krótkich fryzur damskich opracowany dla osób 

ciemnoskórych z afrykańskim typem włosów. 

1. Blond bob dla czarnej kobiety, czyli farbowanie. 

Włosy kobiet ciemnoskórych można farbować na prawie każdy kolor. 

Jeśli chodzi o blond, lepiej jest wybrać ciepłą paletę z odcieniami od 

złocistego blondu po truskawkowy blond i jasny karmel. Jednak 

włosy należy rozjaśniać ostrożnie i etapowo, by ich nie zniszczyć. 

 

https://therighthairstyles.com/10-showiest-bob-haircuts-for-black-women/8/ 

 

 

Nowoczesna fryzura w stylu afro pozwala w pełni wykorzystać 

walory tego rodzaju włosów. Wyraźne krawędzie po bokach 

uwidaczniają masę loków na górze, a zabarwione miedzią końce 

dodają jeszcze większej głębi poszczególnym lokom. 

 

Instagram / @esh_naturalchic 

https://therighthairstyles.com/20-most-inspiring-natural-hairstyles-for-short-hair/4/ 

 

 

Przykłady innych farbowań  
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2. Naturalny styl i wygoda 

Poniżej łatwa naturalna fryzura dla krótkich włosów, której można używać, aby 

uzyskać pełne loki bez ciepła. Styl jest łatwy w utrzymaniu, we fryzurze można 

spać bez zepsucia wzoru loków. Ten wygląd łączy w sobie płaski, skręcony 

detal z przodu, aby dodatkowo chronić krawędzie włosów, które są najbardziej 

podatne na pękanie. 

 

Instagram/ @sashabasha2 
https://therighthairstyles.com/20-most-inspiring-
natural-hairstyles-for-short-hair/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla miłośniczek naturalnych fryzur afroamerykańskich, które oddają hołd 

przeszłości, polecić można urokliwe „węzły Bantu”. Luźne, kręcone loki można 

nosić w stylu Mohawk, jak na zdjęciu, lub ściągnąć w lekkiego koka. Długie 

grzywki opadające na oczy to świetny 

sposób na pochwalenie się lokami  

 

Instagram / @dlang33 
https://therighthairstyles.com/20-most-inspiring-
natural-hairstyles-for-short-hair/7/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na koniec prosty, czarny naturalny „krój”, uwielbiany przez kobiety, ponieważ 

jest po prostu idealnie zwyczajny. Bez grzywki, bez warkoczy, bez podkreślania, 

tylko właścicielka i jej super krótkie włosy, wyglądające ładnie, naturalnie i 

swobodnie. Zaokrąglony kształt można stylizować wyżej lub niżej, w zależności 

od preferencji  

https://therighthairstyles.com/20-most-inspiring-natural-hairstyles-for-short-hair/
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Instagram / @lyssamariexo 
https://therighthairstyles.com/20-most-inspiring-
natural-hairstyles-for-short-hair/31/ 
 

 

 

 

 

 

 

3. Twist Updo dla bardzo krótkich włosów 

Jeśli potrzeba szybkiego i łatwego stylu ochronnego dla czarnych, naturalnych 

loków, warto wypróbować Updo z płaskimi skrętami biegnącymi w kierunku 

czubka głowy, gdzie można dodać rozszerzenia. To elegancka fryzura, która 

świetnie sprawdza się u kobiet o cienkich lub przerzedzonych włosach. 

 

Instagram / @ruutos 
 
https://therighthairstyles.com/20-most-inspiring-
natural-hairstyles-for-short-hair/6/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://therighthairstyles.com/20-most-inspiring-natural-hairstyles-for-short-hair/31/
https://therighthairstyles.com/20-most-inspiring-natural-hairstyles-for-short-hair/31/
https://therighthairstyles.com/20-most-inspiring-natural-hairstyles-for-short-hair/6/
https://therighthairstyles.com/20-most-inspiring-natural-hairstyles-for-short-hair/6/


4. Zabawa szpiczastymi lokami 

W przypadku czarnych kobiet, które szukają tradycyjnych sposobów noszenia 

włosów, zazwyczaj chodzi o ich kształtowanie. Jeśli ochrona loków nie jest dla 

klientki najwyższym priorytetem, można wypróbować fryzurę loków 

stożkowych. Uwydatni lśniące, zdrowe włosy, gdy wyrastają zawijając się w 

stożki, szersze u podstawy i cieniejące ku końcowi. 

 

Instagram / @kendrakenshay 
 
https://therighthairstyles.com/20-most-inspiring-
natural-hairstyles-for-short-hair/9/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na poniższym zdjęciu fryzura jest podgolona z tyłu i po bokach, co nadaje jej 

androgyniczny charakter, pasujący zarówno kobietom, jak i mężczyznom. 

 

https://therighthairstyles.com/20-most-inspiring-natural-
hairstyles-for-short-hair/29/ 
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5. Sploty i upięcia  

 

Jeśli chcemy poeksperymentować z podcięciami i zwężeniami loków, a klientka 

nie jest całkiem gotowa, aby przyciąć włosy tak krótko, można wypróbować 

plecenia geometryczne (cornrows), które naśladują styl. Poniżej przykład 

nowoczesnego upięcia, które szczególnie spektakularnie wygląda na głowach 

kobiet w typie afro. 

 

 

Instagram / @touchofheavensalon 
 
https://therighthairstyles.com/20-most-inspiring-
natural-hairstyles-for-short-hair/18/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Niektóre fryzury ochronne, takie jak geometryczne plecenia, mogą ciągnąć za 

krawędzie lub obciążać pasma włosów, co jest efektem, którego należy unikać. 

Aby temu zaradzić, można zdecydować się na „zwroty akcji”. Dają ten sam 

efekt, ale są lżejsze i łatwiejsze do noszenia. 

 

https://therighthairstyles.com/top-5-easy-showy-
protective-hairstyles-for-natural-hair/ 
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6. Bob w wersji kręconej 

Kręcone włosy nie są łatwe dla fryzury typu bob. Ważne jest odpowiednie 

dopasowanie długości i symetrii lub asymetrii do rodzaju twarzy, co pozwala 

także właścicielkom takich włosów cieszyć się naturalną, swobodną fryzurą.  

 

Instagram / @lyssamariexo 
https://therighthairstyles.com/20-most-inspiring-
natural-hairstyles-for-short-hair/26/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instagram / @lovebritmarie 
https://therighthairstyles.com/20-most-inspiring-natural-
hairstyles-for-short-hair/20/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Chusty i chustki 

Różnego rodzaju tkaniny wyglądają szczególnie atrakcyjnie na czarnych lokach, 

dodatkowo chronią je i utrzymują w wybranej stylizacji. To doskonały sposób na 

stworzenie wyrazistej fryzury bez poświęcania dużej ilości czasu, pieniędzy i 

energii. 
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8. Ultrakrótkie cięcie 

Poniżej widać cięcie pixie przeniesione na wyższy poziom. Te loki są idealnie 

uformowane - ani za ciasne, ani za luźne, miękkie, łatwe do ułożenia i 

błyszczące. Szczegóły, takie jak „włosie dziecka” (przerzedzone, krótkie 

kosmyki na linii włosów) i podkręcone baczki, są tu szczególnie pasujące. 

 

https://therighthairstyles.com/20-most-inspiring-natural-
hairstyles-for-short-hair/21/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielęgnacja naturalnych włosów afro może być trudna. Krótkie cięcia są 

znacznie łatwiejsze w utrzymaniu. Proste dodatki, takie jak wygolona część 

boczna i pozostawione na górze loki, nadają fryzurze poniżej osobowość, dzięki 

czemu nie jest ona tak chłopięca  

 

Instagram / @stepthebarber 
https://www.instagram.com/p/BFTkc1ZKApe/ 
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9. Jeszcze więcej loków 

Stylizacja z rurkowatymi lokami swobodnie „sprężynującymi” wokół twarzy 

może wydawać się trudna do osiągnięcia na pierwszy rzut oka, ale w 

rzeczywistości nie jest trudno ją stworzyć na włosach afro. Wystarczy owinąć 

włosy ciasno wokół słomek lub małych giętkich rurek i usiąść pod suszarką lub 

pozostawić do wyschnięcia na noc. Potem wyciągnąć je i voila! Można oddzielić 

loki, aby uzyskać ich jeszcze więcej lub pozostawić ciasno i kompaktowo 

skręcone. Takie maleńkie spirale to doskonały styl ochronny dla naturalnie 

kręconych włosów.  

 

https://therighthairstyles.com/20-most-inspiring-natural-
hairstyles-for-short-hair/54/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Na specjalne okazje 

„Bąbelkowy warkocz” na pewno przyciągnie wzrok. To połączenie 

współczesnych geometrycznych splotów z tradycyjną fryzurą. Takie upięcie 

można stworzyć tylko z włosów typu afro.  

 

Instagram / @ruutos 
https://therighthairstyles.com/20-most-inspiring-natural-
hairstyles-for-short-hair/27/ 
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Po zajęciach uczeń 
wie: 

Po zajęciach uczeń  
potrafi: 

Po zajęciach uczeń  
rozumie: 

- że kultura, religia ma 
duże znaczenie w 
projektowaniu 
kompozycji 
upamiętniających 
zmarłych 
  
- że różne kultury 
odmiennie podchodzą 
do tematyki śmierci 
  

- wymienić czynniki mające 
wpływ na kompozycje  ku 
pamięci zmarłych 
  
- podać przykłady różnych 
kompozycji florystycznych 
upamiętniających zmarłych 
(w tym 
charakterystycznych dla 
innych kultur) 

- że w projektowaniu kompozycji 
ku pamięci zmarłych potrzeba 
wykazać się wrażliwością i 
empatią 
  
- że w projektowaniu kompozycji 
upamiętniających zmarłych należy 
uwzględnić lokalne prawo 
  
- że w projektowaniu kompozycji 
ku pamięci zmarłych należy 
uwzględni lokalne warunki 
klimatyczne 

CELE do osiągnięcia 

Planowany 
czas: 
45 min 

Potrzebne  
materiały: 
Możliwość pokazania 
ilustracji z załączników 
1, 2 i 5.  

Liczba uczniów: 
Max.25  

PRZEBIEG 

Step by step Czas 

1.Step Zapoznanie się z różnorodnością kompozycji artystycznych 
upamiętniających zmarłych – ćwiczenie: przyporządkowanie ilustracji do 
kraju. 
  

 15 min 

2.Step Czynniki kształtujące kompozycje ku pamięci zmarłych – burza 
mózgów. 

15 min 

3.Step Aktualna globalna sytuacja dotycząca kształtowania kompozycji 

funeralnych. 
15 min 

 „Międzynarodowe kompetencje w życiu zawodowym i społecznym” 

Konspekt zajęć dla uczniów VET 

6.8 TYTUŁ: Wpływ czynników kulturowych i położenia 
geograficznego na kompozycje służące okazywaniu 

pamięci zmarłym. 

Florystyka jest rzemiosłem będącym pod silnym wpływem czynników kulturowych. Zajęcia służą 
rozszerzeniu monokulturowego spojrzenia na okazywanie pamięci wobec zmarłych przy pomocy 
kompozycji artystycznych. Zajęcia mogą zostać dostosowane do wersji on-line. Jako kontynuację zajęć 
zaleca się warsztaty praktyczne, np. wykonanie klasycznego wieńca rzymskiego oraz dowolnie wybranej 
kompozycji funeralnej typowej dla obcego kręgu kulturowego.  

Uwagi 



1. Step 

Uczniowie dzielą się na kilkuosobowe grupy. Każda z grup otrzymuje ilustracje 

zawarte w ZAŁACZNIKU 2  i w formie burzy mózgów zbiera informacje: 

- jakiego rejonu świata, kultury dotyczy zdjęcie? 

- jakie czynniki mają wpływ na pochówek i kompozycje artystyczne związane z 

okazywaniem pamięci zmarłym w danym miejscu? 

Uczniowie prezentują wyniki swojej pracy na forum. 

Przebieg: 

2. Step 

Nauczyciel pokazuje ilustracje różnych elementów artystycznych, dotyczących 

okazywaniu pamięci zmarłym. Zadaniem uczniów jest próba odgadnięcia, z 

jakiego rejonu świata, kultury lub kraju pochodzą. Nauczyciel podaje z jakich 

źródeł zostały zaczerpnięte materiały i rozpoczyna pogadankę na temat 

różnorodnego okazywania wyrazów pamięci zmarłym w różnych kulturach 

świata. 

Nauczyciele  podsumowuje zajęcia. Odwołuje się do danych dotyczących 

wzrostu liczebności populacji na świecie, liczby aborcji, migracji, popularności 

kremacji jako formy pochówku, zmian klimatycznych. Wraz z uczniami próbuję 

nakreślić kierunek rozwoju kreowania przestrzeni umarłych. 

3. Step 

Autorka konspektu: 
Agnieszka Zabrzewska, Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego „Faveo” 



ZAŁĄCZNIK nr 1 
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Ryc.13 



ZAŁĄCZNIK nr 2 

Ryc.14 

Ryc.15 



Ryc.16 

Ryc.17 



Ryc.18 

Ryc.19 Ryc.20 



ZAŁĄCZNIK nr 3 

Kraj Nr ryc. Uwagi 

Polska 
Ryc.6. Wieniec warszawski. https://mpuk.pl/oferta/produkt/
wieniec-24 

  
Ryc.11. Kompozycja ze sztucznych elementów. 

https://floralconceptstore.pl/pl/p/Krzyz-Bialy-z-fioletowym-
kwiatem/208 

  

Katolicyzm – kwiaty raczej w stono-
wanych kolorach, najczęściej wybiera-
ne gatunki to: goździki, róże, anturium, 
lilie. W kompozycjach popularne są 
sztuczne kwiaty. 

Niemcy Ryc.7. Dekoracja urny. 

https://www.floral-werk.de/files/tao/img/trauerfloristik/
urnen/galerie/trauerfloristik-urne-floral-werk-084731.jpg 

  
Ryc.10. Wieniec rzymski. 

https://www.veit-gaertnerei.de/trauerfloristik.html 

  
Ryc.12. Dekoracja urny na zwłoki zwierząt. 

https://cdn.kasuwa.de/img/productpics/24/92/
a9a2222ee2389dc9bdbafb4c54c00096-1-full.jpg?
b608af7898ae01409bbdb2e1dcf5c8c9 

  

Protestantyzm – religie celebrują ży-
cie danej osoby po jej śmierci. Są do-
zwolone kwiaty w dowolnym gatunku i 
kolorze. 
Zwraca się uwagę na tzw. „mowę 
kwiatów” tj. symbolikę gatunku. 
Coraz większą popularność zyskuje 
kremowanie zwłok. 
Pojawiają się obyczaje włączające 
sztukę w pochówek zwierząt. 
Stosuje się zakaz kompozycji z ele-
mentów plastikowych. 

Włochy Ryc.4. Kompozycja w wazonie. 

https://www.eflorashop.com/img/flowers/
thumbnails/3SY00105LG.jpg 

  

Kompozycje lekkie, delikatne, w kolo-
rystyce bez większych ograniczeń. 

Chiny Ryc.1. Wieniec. 

https://pl.pinterest.com/pin/824018063048559901/ 

  
Ryc.5. Ramka ze sztucznych elementów. 

https://guide.alibaba.com/shop/mosaic-of-memories-square-
easel-wreath-photo-and-urn-tributes-sympathy-and-funeral-
flowers_1009956854.html 

  

Najczęściej kwiaty białe, żółte, często 
chryzantemy. Ekspansja na rynek za-
chodni – kompozycje z kwiatów 
sztucznych (Ryc.5. ) 

Gwate-
mala 
  

Ryc.2., Ryc.3. Święto Wszystkich Świętych w Gwatemali. 

https://kolemsietoczy.pl/10-dziwne-zwyczaje-pogrzebowe-na-
swiecie-cmentarze/ 

  

Latawce łączące świat żywych i zmar-
łych w dzień wszystkich świętych. 

Boliwia Ryc. 8. Boliwia – ozdabianie czaszek. 

https://kolemsietoczy.pl/10-dziwne-zwyczaje-pogrzebowe-na-
swiecie-cmentarze/ 

  
Ryc. 9. Cmentarz w Boliwii. Fotografia udostępniona przez 
SWM „Młodzi Światu”. 

Charakterystyczne są czaszki, ususzo-
ne płody lam jako ochrona przed du-
chami. 

Japonia Ryc.13. Bogate „inscenizacje” kwiatowe. 

https://www.thisiscolossal.com/2018/10/japanese-funeral-
florals/ 

  

Duże znaczenie ma układ linii i relacja 
poszczególnych komponentów kom-
pozycji. 

https://mpuk.pl/oferta/produkt/wieniec-24
https://mpuk.pl/oferta/produkt/wieniec-24
https://floralconceptstore.pl/pl/p/Krzyz-Bialy-z-fioletowym-kwiatem/208
https://floralconceptstore.pl/pl/p/Krzyz-Bialy-z-fioletowym-kwiatem/208
https://www.floral-werk.de/files/tao/img/trauerfloristik/urnen/galerie/trauerfloristik-urne-floral-werk-084731.jpg
https://www.floral-werk.de/files/tao/img/trauerfloristik/urnen/galerie/trauerfloristik-urne-floral-werk-084731.jpg
https://www.veit-gaertnerei.de/trauerfloristik.html
https://cdn.kasuwa.de/img/productpics/24/92/a9a2222ee2389dc9bdbafb4c54c00096-1-full.jpg?b608af7898ae01409bbdb2e1dcf5c8c9
https://cdn.kasuwa.de/img/productpics/24/92/a9a2222ee2389dc9bdbafb4c54c00096-1-full.jpg?b608af7898ae01409bbdb2e1dcf5c8c9
https://cdn.kasuwa.de/img/productpics/24/92/a9a2222ee2389dc9bdbafb4c54c00096-1-full.jpg?b608af7898ae01409bbdb2e1dcf5c8c9
https://www.eflorashop.com/img/flowers/thumbnails/3SY00105LG.jpg
https://www.eflorashop.com/img/flowers/thumbnails/3SY00105LG.jpg
https://pl.pinterest.com/pin/824018063048559901/
https://guide.alibaba.com/shop/mosaic-of-memories-square-easel-wreath-photo-and-urn-tributes-sympathy-and-funeral-flowers_1009956854.html
https://guide.alibaba.com/shop/mosaic-of-memories-square-easel-wreath-photo-and-urn-tributes-sympathy-and-funeral-flowers_1009956854.html
https://guide.alibaba.com/shop/mosaic-of-memories-square-easel-wreath-photo-and-urn-tributes-sympathy-and-funeral-flowers_1009956854.html
https://kolemsietoczy.pl/10-dziwne-zwyczaje-pogrzebowe-na-swiecie-cmentarze/
https://kolemsietoczy.pl/10-dziwne-zwyczaje-pogrzebowe-na-swiecie-cmentarze/
https://kolemsietoczy.pl/10-dziwne-zwyczaje-pogrzebowe-na-swiecie-cmentarze/
https://kolemsietoczy.pl/10-dziwne-zwyczaje-pogrzebowe-na-swiecie-cmentarze/
https://www.thisiscolossal.com/2018/10/japanese-funeral-florals/
https://www.thisiscolossal.com/2018/10/japanese-funeral-florals/


ZAŁĄCZNIK nr 4 

Nr ryc. Region świata/kultura Uwagi 

Ryc.14. Palmir. Cmentarz islamski. 

https://kolemsietoczy.pl/10-dziwne-zwyczaje-pogrzebowe-na-swiecie-
cmentarze/ 

  

przemijanie, tymczaso-
wość, harmonia z oto-
czeniem, Mizar, słup z 
turbanem, marabut, 
kurhan 

Ryc.15. Szwecja. Sztkokholm. 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3077465 

  

stonowanie, rytm, upo-
rządkowanie, harmonia 
z otoczeniem 
  

Ryc.16. 
  
  
  

Hiszpania. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Har%C3%ADa_-
_cemetery_02.jpg 

kolumbarium 
  
  
  

Ryc.17. Jerozolima. Cmentarz żydowski. Góra oliwna. 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16332315 

  

kamień zamiast kwia-
tów, macewa, kirkut 

Ryc.18. Alaska. 

http://bethania.kolejowa.pl/2013_11/pogrzeb.htm 

  

sztuczne kwiaty, brak 
zniczy 

Ryc.19. Polska. Cmentarz katolicki. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/
Stara_Zbelutka._Cmentarz_katolicki_3.JPG 

  

znicz, symbolika świa-
tła, dowolne formy 
kompozycji florystycz-
nych, krzyż katolicki 

Ryc.20. Japonia. Posążki Jizō przed świątynią Hase-dera w Kamakurze. 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/55/Hasedera.jpg 
  
  
  
  

Tradycyjne dekorowa-
nie „śliniaczkami” i 
czapeczkami posążka 
Jizō - patrona usunię-
tych podczas aborcji 
embrionów lub urodzo-
nych, martwych dzieci. 

https://kolemsietoczy.pl/10-dziwne-zwyczaje-pogrzebowe-na-swiecie-cmentarze/
https://kolemsietoczy.pl/10-dziwne-zwyczaje-pogrzebowe-na-swiecie-cmentarze/
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3077465
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Har%C3%ADa_-_cemetery_02.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Har%C3%ADa_-_cemetery_02.jpg
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16332315
http://bethania.kolejowa.pl/2013_11/pogrzeb.htm
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Stara_Zbelutka._Cmentarz_katolicki_3.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Stara_Zbelutka._Cmentarz_katolicki_3.JPG


ZAŁĄCZNIK nr 5 

Źródła 
Konstancja Pleskaczyńska „Kreowanie przestrzeni umarłych. Dziedzictwo kultury, wyzwania, przy-
szłość.” Poznań 2015 
Grafika  
źródła bezpośrednio w załącznikach 
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https://www.cremation.org.uk/International-cremation-statistics-2019
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