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- projekty edukacyjne młodzieży”

Cele projektu edukacyjnego:
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Produkty końcowe projektu edukacyjnego:

ukazanie aspektów współczesnego wielokulturowego rynku
pracy, jako wyzwania dla młodego człowieka,
ukazanie zjawiska wielokulturowości i przybliżenie definicji
rynku pracy,
uwrażliwienie na zasady savior vivre w poszczególnych
kulturach – wprowadzenie do różnych ujęć pojęcia „kultura”,
ukazanie zalet płynących z wielokulturowego środowiska
pracy,
wskazanie kluczowych kompetencji i umiejętności
ułatwiających zaistnienie na wielokulturowym rynku pracy.

mini słownik wielokulturowego savior vivre
uwzględniający zwroty grzecznościowe, zwyczaje,
dwie tablice ze słowami kluczami: pożądane
i niepożądane zjawiska-zachowania na
wielokulturowym rynku pracy,
prezentacja w formie kilkuminutowych przedstawień,
sytuacji w firmie zatrudniającej osoby z różnych
obszarów kulturowych.

PROPONOWANY PRZEBIEG ZAJĘĆ
ETAP PROJEKTU
I WYBÓR ZAGADNIENIA
I OKREŚLENIE CELÓW
PROJEKTU

II REALIZACJA
PROJEKTU

III PREZENTACJA
PROJEKTU
IV OCENA PROJEKTU

SUGEROWANE DZIAŁANIA

ETAP

CZAS

1
1.
a.
b.
c.

Wprowadzenie do projektu:
analiza ofert pracy – praca zespołowa,
dobór odp. pracownika do oferty pracy,
podsumowanie.

I

1. około 1,5 godziny
a. 45 min.
b. 30 min.
c. 30 min.

1.
2

Podjęcie decyzji o realizacji projektu.

II

2. 15 min.

3
1.
a.
b.
c.

Rynek pracy a kompetencje pracownika:
kompetencje potrzebne na rynku pracy,
poker kryterialny – gra zespołowa,
kompetencje na wielokulturowym rynku
pracy.

III

3. 60 min. + praca
zadana.
a. 15 min.
b. 30 min.
c. 15 min.

4
1.
a.
b.
c.
d.
e.

Między szokiem a dialogiem kultur:
zadanie 1,
zadanie 2,
zadanie 3,
zadanie 4,
podsumowanie.

IV

4. 55 min.
a. 10 min.
b. 10 min.
c. 10 min.
d. 10 min.
e. 15 min.

5
1.
a.
b.

Savori vivre w różnych kulturach:
praca z tekstem,
mini słownik międzykulturowego savoir vivre
i środowiska pracy.

V

5. 90 min.
a. 40 min.
b. 20 min.

6
1.

a.
b.

Kompetencje i savoir vivre – przygotowanie
prac:
wprowadzenie do prac,
tworzenie materiałów.

VI

6. 90 min.
a. 20 min.
b. 70 min.

7
1.

Prezentacja prac.

VII

7. 45 min.

1.
8

Podsumowanie pracy nad projektem
i utrwalenie wiadomości:
powrót do mapy myśli i mini słowników,
ocena projektu.

VIII

8. 45 min.
a. 30 min.
b. 15 min.

a.
b.

RAZEM

około 7 godzin lekcyjnych + czas na pracę poza zajęciami

UWAGI

*** gwiazdki sugerują podział na poszczególne dni
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1
WPROWADZENIE
DO PROJEKTU
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Nauczyciel
zapisuje
na
tablicy
drukowanymi
literami
WIELOKULTUROWOŚĆ A MIĘDZYKULTUROWOŚĆ. Pyta uczniów jak
rozumieją poszczególne idee i czy ich zdaniem czymś się one różnią.
W razie potrzeby nauczyciel nakierowuje uczniów na właściwe tory:
❖ wielokulturowość „1) wskazuje po prostu na wielość kultur; jest więc
stwierdzeniem obiektywnego faktu zróżnicowania kulturowego danego
społeczeństwa lub, szerzej, faktu istnienia na świecie odmiennych kultur
etnicznych, grup religijnych, subkultur itp.” (encyklopedia.pwn.pl),
❖ międzykulturowość ściśle łączy się z wielokulturowością. Oznacza
dynamiczne interakcje między różnymi kulturami. To wzajemne
przenikanie się i wymiana wartości różnych kultur,
❖ aby istniała międzykulturowość, niezbędna jest wielokulturowość,
❖ wielokulturowość może istnieć bez międzykulturowości; wielość kultur,
różnorodność społeczeństwa nie zawsze łączy się z integracją, wymianą
różnych wartości, itp.
Nauczyciel następnie wprowadza uczniów w temat projektu jakim jest
międzykulturowe środowisko pracy. Zadaje im następujące pytania:
❖ jak rozumieją międzykulturowe środowisko pracy?
❖ czym charakteryzuje się międzykulturowe środowisko pracy? jakie
mogą być jego pozytywne i negatywne aspekty?
❖ czy zgadzają się z cytatem Stephena Conveya „siła tkwi w różnicach,
a nie podobieństwach” (luźne tłumaczenie oryginału „Strength lies in
differences, not in similarities”)? w jakim stopniu może on być
prawdziwy w kontekście międzykulturowego środowiska pracy?
❖ czym różni się międzykulturowe środowisko pracy od monokulturowego?
Odpowiedzi do pytania 2 i 4 zapisywane są na tablicy, w postaci dwóch
tabelek. W jednej tabelce zapisane są pozytywne i negatywne aspekty
międzykulturowego środowiska pracy, w drugiej natomiast porównane jest
międzykulturowe środowisko pracy z monokulturowym.
Następnie prowadzący wypisuje na tablicy zjawiska, które przyczyniają się
do rozszerzania się międzykulturowego rynku pracy, np.:
❖
❖
❖
❖

globalizacja,
dynamiczny rozwój technologii, m.in. technologii komunikacyjnej,
zwiększona mobilność pracowników,
masowa imigracja i migracja.

Rozpoczyna się dyskusja podczas której
uczniowie rozmawiają
o poszczególnych punktach i ustalają, które z wypisanych zjawisk mają
największy wpływ na międzykulturowość środowiska pracy. Nauczyciel
podsumowuje dyskusję mówiąc o tym, że na światowym rynku pracy
realizowanych jest coraz więcej projektów opierających się na zespołach
ponadnarodowych, mocno zróżnicowanych pod względem cech,
sposobów komunikacji i kultur. Ważne jest zrozumienie ogólnych
procesów zachodzących podczas rekrutacji pracowników. Jakie
kompetencje są szczególnie istotne, jakie korzyści płyną z tak różnorodnej
struktury, oraz z jakimi trudnościami mogą spotkać się zarówno
pracownicy jak i pracodawcy pracujący w takim miejscu.
Powyższe rozważania mają na celu wprowadzenie uczniów w temat
międzykulturowego rynku pracy i międzykulturowego środowiska pracy.
Poruszone kwestie zostaną zgłębione podczas dalszych etapów projektu.

„Wielokulturowość w obliczu zachowania tożsamości
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a
analiza ofert pracy
praca w grupach
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Nauczyciel dzieli klasę na 4 grupy. Każda z nich otrzymuje losowo
wybraną kopertę – jedną z 4 przygotowanych przez prowadzącego.
Znajdują się w nich informacje dotyczące stanowiska pracy (Załącznik nr
1 – oferty pracy). Zadaniem grup jest ocena otrzymanych ofert prac pod
kątem m.in. takich czynników jak:
❖ czy jasno zostały określone wymagania wobec osoby ubiegającej się
o to stanowisko?
❖ czy zakres kompetencji osoby na tym stanowisku został dobrze
sprecyzowany?
❖ czy zadania na tym stanowisku pracy są zrozumiałe i prawidłowo
sformułowane?
❖ czy jest to praca w trudnych warunkach?
❖ czy jest to praca możliwa do podjęcia dla osoby z innego kraju?
Po grupowych dyskusjach i analizach, nauczyciel prosi każdy zespół
o krótkie przedstawienie oferty pracy, którą wylosowali. Następnie pyta:
❖ o co należałoby rozszerzyć oferty, aby pracownik łatwiej mógł się
zorientować, czy chce się ubiegać o dane stanowisko?
❖ jakie potencjalne problemy mogłaby napotkać osoba z innego kraju
pracująca na tym stanowisku i dlaczego? W jaki sposób można by
było ułatwić jej pracę?

b
dobór pracownika
do ofert prac
praca w grupach

c
podsumowanie
praca w grupach

2
PODJĘCIE DECYZJI
O REALIZACJI
PROJEKTU

Po przeanalizowaniu i przedyskutowaniu ofert pracy, prowadzący rozdaje
uczniom karty potencjalnych pracowników (Załącznik nr
2 –
uproszczone CV pracowników). Każda grupa otrzymuje taki sam zestaw
kart. Uczniowie mają za zadanie wybrać po dwóch kandydatów, których
ich zdaniem warto by było zaprosić na rozmowę kwalifikacyjną w sprawie
pracy z ofert, które wcześniej analizowali. W grupach dyskutują nad
decyzją i starają się dobrać argumenty uzasadniające swój wybór. Może
zdarzyć się tak, że grupy wybiorą tego samego pracownika.
Na zakończenie zadania nauczyciel wraz z uczniami podsumowuje ich
wybory:
❖ czy są pracownicy, którzy zostali wybrani przez więcej niż jedną grupę?
❖ co powoduje, że takie osoby są mile widziane, pomimo że oferty pracy
różnią się od siebie stanowiskami i zakresem obowiązków? Która praca
byłaby lepsza dla takich kandydatów?
❖ na jakiej podstawie wybierali kandydatów? Na co zwracali szczególną
uwagę?
❖ co miało największy wpływ na to, jakie osoby wybrali?
❖ czy w międzykulturowym środowisku, jakim są zwykle korporacje,
potrzebne są jakieś szczególne kompetencje?
❖ bez jakich kompetencji nie poradzi sobie pracownik w międzykulturowym środowisku pracy?
Nauczyciel wspólnie z uczniami podejmuje decyzję o realizacji projektu
dotyczącego międzykulturowego rynku pracy. Wspólnie ustalają tytuł
projektu i jego główne cele.

5
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RYNEK PRACY
A KOMPETENCJE
PRACOWNIKA
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Prowadzący zapisuje na tablicy drukowanymi literami hasło RYNEK
PRACY. Przeprowadza z uczniami wspólną burzę mózgów. Prosi klasę
o podawanie słów i haseł, które kojarzą im się z rynkiem pracy.
Prowadzący zapisuje wszystkie propozycje, które się pojawiają, nawet te,
które ewidentnie nie są związane z tematem. Następnie, pod nadzorem
nauczyciela, rozpoczyna się dyskusja podczas której uczniowie mają za
zadanie ocenić wszystkie słowa i hasła, które zostały zapisane na tablicy.
W pierwszej kolejności uczniowie powinni odrzucić to, co nie jest w żaden
sposób związane z rynkiem pracy. Kolejnym etapem zadania jest
ustalenie, które z pozostałych zapisków na tablicy najbardziej łączą się
z rynkiem pracy i dlaczego. Nauczyciel monitoruje dyskusję uczniów
i prosi o ewentualne wyjaśnienie ich decyzji. W razie potrzeby zapisuje
własne hasła związane z rynkiem pracy i prosi uczniów o ustosunkowanie
się do nich i krótki komentarz. Hasła, które powinny się finalnie pojawić
na tablicy, to, m.in.:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

popyt na prace,
podaż pracy,
kwalifikacje,
wykształcenie,
bezrobocie,
pracodawca,
pracownik,
osoba poszukująca pracy,
zarobek/płaca.

W ramach podsumowania dyskusji nauczyciel rozdaje uczniom kartki
z definicjami rynku pracy. Prosi klasę o ich przeczytanie. Następnie pyta
uczniów o to, czy zgadzają się z otrzymanymi definicjami (Załącznik nr 3
– definicje). Pyta również o to, czy by coś zmienili/dodali do otrzymanych
definicji. Jeśli tak, to wówczas uczniowie razem z nauczycielem tworzą
jeszcze jedną, własną definicję i ją zapisują – nauczyciel na tablicy,
uczniowie na swoich kartkach.

a
kompetencje
potrzebne
na rynku pracy
praca w grupach

Nauczyciel zwraca uwagę uczniom na to, że na rynku pracy nie wystarczy
już wykształcenie, natomiast jedną z najistotniejszych rzeczy stanowią
kompetencje. Wraz z globalizacją świata, jego transformację w tzw.
globalną wioskę, rośnie rola kompetencji, szczególnie kompetencji
miękkich, czyli tych dotyczących cech psychofizycznych i umiejętności
społecznych, np.: komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy
w zespole, czy też zarządzenie czasem.
Prowadzący dzieli klasę na cztery zespoły. Każdy z nich otrzymuje te
same materiały (Załącznik nr 4 – kompetencje). Grupy analizują
materiały. Zastanawiają się na ile uniwersalne są pewne kompetencje.
Czy któreś z nich w sposób szczególny przydają się w pracy
w zróżnicowanym środowisku. Porównują je pomiędzy sobą. Mogą także
dopisać swoje pomysły i uzupełnić materiał.
Na zakończenie grupy porównują swoje materiały. Nauczyciel zachęca
uczniów do dyskusji i dalszej modyfikacji swoich materiałów. Pyta
również o to, które z zapisanych kompetencji są ich mocną stroną, a które
słabą stroną, nad którą powinni pracować.

„Wielokulturowość w obliczu zachowania tożsamości
- projekty edukacyjne młodzieży”

b
poker kryterialny
gra zespołowa
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Kolejnym etapem pracy z kompetencjami na rynku pracy jest gra
zespołowa „poker kryterialny”, podczas której uczniowie nie tylko zgłębią
swoją wiedzą w zakresie kompetencji, ale również poćwiczą zdolności
negocjacji i argumentowania.
Nauczyciel tłumaczy uczniom na czym polega poker kryterialny
(Załącznik nr 5 – poker kryterialny, zasady). Następnie dzieli klasę na 4
osobowe grupy. Każda grupa otrzymuje identyczny zestaw gry związany
z kompetencjami na rynku pracy, niezbędny do uczestnictwa
w rozgrywce. Zestawy składają się z planszy i kart gry (Załącznik nr 6 –
poker kryterialny, karty gry). Po otrzymaniu przez uczniów materiałów
i wyjaśnieniu zasad przez nauczyciela, rozpoczyna się rozgrywka.
W ramach podsumowania rozgrywki, nauczyciel pyta każdą grupę o to,
które kompetencje okazały się dla nich priorytetowe. Następuje
porównanie informacji między zespołami. Prowadzący pyta również o to,
jak przebiegała rozgrywka. Zadaje pytania takie jak:
❖ czy mieli problemy z argumentowaniem swoich wyborów?
❖ co sprawiło im największą trudność w grupowej dyskusji?
❖ jakie korzyści można wynieść z takiej formy ćwiczenia?

c
kompetencje na
wielokulturowym
rynku pracy
mapa myśli

Po wprowadzeniu uczniów w temat kompetencji na rynku pracy,
nauczyciel informuje, że kompetencje miękkie są szczególnie ważne
w wielokulturowym środowisku. Zadaje klasie pytania:
❖ jakie kompetencje, które pojawiły się podczas pokera kryterialnego, są
najbardziej i najmniej przydatne w międzykulturowym środowisku
pracy?
❖ jak myślą, dlaczego kompetencje miękkie są tu szczególnie ważne?
❖ jakiego rodzaju problemy i konflikty mogą się pojawić na wielokulturowym rynku pracy?
❖ czym takie problemy i konflikty mogą być spowodowane?
Po klasowej dyskusji, uczniowie na podstawie doświadczeń i wiedzy
z poprzednich zadań mają za zadanie stworzyć mapę myśli.
Zadaniem uczniów jest wypisanie kompetencji potrzebnych
w międzykulturowym środowisku pracy. Uczniowie pracują w zespołach
wcześniej już utworzonych. Dostają od nauczyciela materiały: brystol
oraz mazaki. Mogą zaznaczyć te kompetencje, bez których, ich zdaniem,
praca w środowiskach międzykulturowych jest niemożliwa.
Po prezentacji wszystkich map myśli, każdy zespół będzie mógł uzupełnić
swoją mapę o dodatkowe kwestie, które uwzględnili inni.

4
MIĘDZY SZOKIEM
A DIALOGIEM
KULTUROWYM

Nauczyciel wprowadza uczniów w temat różnorodnych kultur. Pyta klasę
o ich opinie odnośnie tego, dlaczego kultury na świecie różnią się
(przykładowe odpowiedzi: aspekty historyczne, edukacyjne, społeczne,
religijne, ekonomiczne, technologiczne, itp.). Wywiązuje się krótka
dyskusja na forum klasy.
Następnie prowadzący rozdaje uczniom materiały z definicjami różnych
rodzajów kultur (Załącznik nr 7 – rodzaje kultur). Zadaniem uczniów jest
połączyć definicje z odpowiednią nazwą kultury. Po wykonaniu zadania,
uczniowie w grupach lub parach dyskutuję o tym, jak kultura polska
odnajduje się w tych podziałach.

„Wielokulturowość w obliczu zachowania tożsamości
- projekty edukacyjne młodzieży”

4
CD. MIĘDZY SZOKIEM
A DIALOGIEM
KULTUROWYM

7

2016-2-PL01-KA205-027375 Projekt Erasmus+

Po samodzielnej i grupowej pracy uczniów, nauczyciel razem z klasą
sprawdza odpowiedzi i wyjaśnia ewentualne wątpliwości. Nauczyciel
dzieli tablicę na 5 kolumn. W każdej zapisuje jedną parę przeciwnych
kultur. Następnie wspólnie z klasą próbuje umiejscowić kulturę polską
w obszarze 5 rodzajów kultur (monochroniczna a polichroniczna,
kolektywna a indywidualistyczna, itp.). Argumenty za przyporządkowaniem Polski do danej grupy zapisywane są na tablicy
w odpowiednich kolumnach. Zadanie to ma sprawić, że uczniowie głębiej
zastanowią się nad własną kulturą oraz uświadomić ich, że trudno jest
przypisać jakiś kraj do konkretnej grupy kulturowej.
Kolejnym etapem pracy nad kulturami jest grupowe wykonywanie kilku
zadań z materiałów rozdanych wcześniej przez prowadzącego.

a
zadanie 1
praca grupowa

b
zadanie 2
praca grupowa

c
zadanie 3
praca grupowa

d
zadanie 4
praca grupowa

Pierwsze zadanie dotyczy pary kultury monochronicznej i polichronicznej.
Klasa zostaje podzielona na dwa zespoły. Jedna grupa reprezentuje
kulturę monochroniczną, a druga polichroniczną. Każda grupa otrzymuje
po jednym dużym arkuszu brystolu. Obie drużyny mają za zadanie
stworzyć mapę myśli słów kojarzących się z przypisaną im kulturą. Po
wykonaniu zadania grupy wymieniają się swoimi mapami myśli
i przedstawiają je na forum.

Drugie zadanie dotyczy pary kultury wysokiego kontekstu i niskiego
kontekstu. Nauczyciel dzieli klasę na cztery zespoły. Każdy z nich ma za
zadanie przygotowanie krótkiej, 1-2 minutowej scenki o dowolnej
tematyce, przedstawiającej wybraną kulturę – niskiego lub wysokiego
kontekstu. Pozostałe grupy, po krótkiej dyskusji wewnątrz grup, mówią,
która to była ich zdaniem kultura. Swój wybór argumentują.

Trzecie zadanie dotyczy pary kultury ekspresyjnej i powściągliwej.
Nauczyciel dzieli klasę na dwie grupy. Każda z nich reprezentuje jedną
kulturę: ekspresyjną albo powściągliwą. Zadaniem każdej grupy jest
wczucie się w sytuacje osób z danej kultury i wpisanie jak najwięcej cech,
które mogłyby ich denerwować, irytować i wywoływać różne negatywne
emocje, u osób z kultury przeciwnej. Na koniec zadania każda z grup
próbuje odpowiedzieć na krytykę drugiej grupy, podając jak najbardziej
trafne i przekonywujące argumenty.
Czwarte, i ostatnie zadanie w temacie różnych kultur, dotyczy
pozostałych dwóch par: kultury ceremonialnej a nieceremonialnej, oraz
kolektywistycznej a indywidualistycznej. Nauczyciel dzieli klasę na dwie
grupy. Każda z grup otrzymuje duży arkusz brystolu. Każdy arkusz
podpisany jest inaczej: kultura ceremonialna a nieceremonialna; kultura
kolektywistyczna a indywidualistyczna. Zadaniem każdej grup jest
wypisanie mocnych i słabych stron każdej z kultur w ich parze. Na
zakończenie zadania przedstawiają na forum swoje prace.

„Wielokulturowość w obliczu zachowania tożsamości
- projekty edukacyjne młodzieży”
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Na zakończenie pracy z rodzajami kultur następuje krótka dyskusja na
forum, zainicjonowana pytaniami nauczyciela:
❖ czy łatwo jest porozumieć się z osobą z innej grupy kulturowej?
❖ przedstawiciele jakiej kultury są dla uczniów najbardziej
problematyczni? Z przedstawicielami jakiej kultury najtrudniej byłoby
im się skutecznie porozumieć?
❖ w jakich kulturach najlepiej się odnajdują?
❖ jakie problemy na międzykulturowym rynku pracy mogą wynikać
z istnienia różnych kultur?
❖ między przedstawicielami jakich rodzajów kultur może dojść do
konfliktów trudnych do rozwiązania na międzykulturowym rynku
pracy?
❖ czy można czerpać korzyści z kontaktów z przedstawicielami innych
rodzajów kultur w pracy? Jeśli tak, to jakie i dlaczego? Jeśli nie, to
dlaczego?
Nauczyciel wprowadza uczniów w zagadnienie. Zaczyna od tego, że same
kompetencje jak i świadomość istnienia różnych kultur nie wystarczą, aby
stworzyć harmonijne i dobrze prosperujące wielokulturowe środowisko
pracy. Ważna jest również wiedza na temat tego, jakie problemy mogą się
pojawić w tak zróżnicowanym otoczeniu, niezależnie od tego, czy mowa
o środowisku zawodowym, czy prywatnym, gdyż problemy wynikające ze
styku różnych kultur są problemami uniwersalnymi.
W celu zapoznania uczniów z tym tematem, nauczyciel rozdaje im do
przeczytania krótki tekst (Załącznik nr 8 – Savoir Vivre w różnych
kulturach – teksty, Tekst 1). Po lekturze materiału prowadzący zadaje im
pytania z nim związane:
❖ jak rozumieją powiedzenie „pozory mylą”? Czy zgadzają się z nim?
Dlaczego tak? Dlaczego nie? Czy doświadczyli kiedyś osobiście takiej
sytuacji, którą mogliby podsumować tym powiedzeniem?
❖ czym są stereotypy? Jakie znają stereotypy na temat Polaków? Jaki
mają stosunek do tych stereotypów? Jakie są negatywne skutki
stereotypów i do czego mogą prowadzić?
❖ jakie mamy oczekiwania względem przedstawicieli innych kultur
w kontaktach z nimi?
❖ czym jest kod kulturowy?
❖ co ma większe znaczenie w kontaktach międzykulturowych według
autorów tekstu: język czy kod kulturowy? Czy uczniowie zgadzają się
z autorami tekstu? Dlaczego tak? Dlaczego nie?
❖ co się dzieje gdy przechodzimy, czy też kontaktujemy się, z innym
kręgiem kulturowym?
❖ czym jest szok kulturowy? Czy uczniowie przeżyli kiedyś szok
kulturowy? Jak wspominają to doświadczenie?
Celem pracy z tekstem i wspólnej dyskusji jest zadanie pytania jak
uniknąć, czy też zminimalizować, zjawisko szoku kulturowego.
Nauczyciel następnie rozdaje uczniom kolejny tekst dotyczący zjawiska
uczenia międzykulturowego (Załącznik nr 8– Tekst 2). Po przeczytaniu
następuje kolejna dyskusja, będąca kontynuacją wcześniejszej.
Nauczyciel podkreśla, że odpowiadając na zadawane pytania, uczniowie
mogą, a nawet powinni brać pod uwagę cała wiedzę zdobytą w projekcie
do tego momentu.

„Wielokulturowość w obliczu zachowania tożsamości
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Prowadzący zadaje pytania:
❖ źródłem jakich pozytywnych i negatywnych zjawisk może być inna
kultura?
❖ na czym polega uczenie międzykulturowe jako uczenie się o sobie
i o innych?
❖ czy potraficie wymienić 7 kluczowych elementów uczenia
międzykulturowego? Czego dotyczą poszczególne z nich?
❖ jak uczniowie postrzegają siebie samych, jako naród? czy ich wizja
siebie samych jest taka sama jak stereotypowe postrzeganie
Polaków przez inne narody?
❖ w jaki sposób, zdaniem uczniów, aspekty uczenia międzykulturowego
łączą się ze zróżnicowanym środowiskiem pracy? W jaki sposób to
zjawisko może pomóc w pracy w międzykulturowym miejscu pracy?
❖ jak myślą, dlaczego stawianie granic jest ważne, przy jednoczesnej
otwartości na inną kulturę?
W ramach podsumowania dyskusji, nauczyciel przypomina uczniom, że
jeżeli przebywa się w środowisku wielokulturowym, niezbędne jest
poznanie podstaw dobrych manier panujących w różnych kulturach.
Przede wszystkim dlatego, że pozwala to uniknąć niestosownych gestów,
czy zachowań. Natomiast właściwe, dobre maniery, wskazują na
pozytywne emocje, podkreślają szacunek, wyrażają życzliwość, co jest
szczególnie ważne w zróżnicowanym środowisku pracy. Jednakże,
należy także zachować świadomość własnej tożsamości kulturowej.
Należy zachować zdroworozsądkową równowagę między otwartością na
inną kulturę, chęcią jej poznania, okazania szacunku, oraz szacunkiem
wobec samego siebie i własnych wartości, potrzeb i oczekiwań
kulturowych.

b
mini słownik
międzykulturowego
savior vivre
i środowiska pracy

6
KOMPETENCJE
I SAVOIR VIVRE
– przygotowanie prac

Uczniowie poza zajęciami angażują się w znalezienie ciekawych
informacji dotyczących zasad kulturalnego zachowania w różnych
krajach, kulturach, religiach, które przydadzą im się w ostatniej fazie
projektu. Następnie nauczyciel zapowiada klasową burzę mózgów.
W oparciu o wiedzę, którą zebrali, uczniowie wraz z nauczycielem,
wypisują zagadnienia pasujące do tematu międzykulturowego savior
vivre i środowiska pracy.
Nauczyciel zapisuje wszystko na tablicy i nadzoruje pracę. Kiedy
wyczerpie się zasób pomysłów, każdy wykona swój indywidualny mini
słownik międzykulturowego savior vivre i rynku pracy. Słownik ma
zawierać hasła/wpisy związane z kompetencjami na międzykulturowym
rynku pracy, z aspektami uczenia międzykulturowego, z różnicami
między kulturami, itp. Każde hasło i każdy wpis powinien być krótko
wyjaśniony – dlaczego pasuje do tematu międzykulturowego savior
vivre. Do realizacji tego zadania uczniowie powinni mieć dostępne
kolorowe kartki, flamastry, kredki i inne niezbędne przybory biurowoszkolne.
Nauczyciel dzieli klasę na zespoły (od 3 do 5 osób) i przedstawia im
temat prac. Każda grupa będzie miała za zadanie wykonać dwie prace
wizualne. Pierwsza praca będzie odnosiła się do tematu
międzykulturowego savior vivre, natomiast druga do międzykulturowego
środowiska pracy. Prace powinny być wykonane metodami wizualnymi.
Nauczyciel zachęca każdą grupę do wybrania dwóch różnych metod
wykonania swoich prac. Uczniowie wspólnie z nauczycielem dyskutują
nad doborem form w jakich chcieliby opracować swoje materiały.

„Wielokulturowość w obliczu zachowania tożsamości
- projekty edukacyjne młodzieży”
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Każda grupa wybiera jakiś kraj, w którym chciałaby pracować. Przy
pierwszej pracy, tej związanej z międzykulturowym savior vivre, zadaniem
grup jest wizualne przedstawienie jakiego rodzaju kultury dominują
w wybranym przez nich kraju, jakie wartości są tam cenione, oczekiwane
itp., oraz co, z perspektywy przedstawicieli tego kraju, uważane jest za
nietakt, może powodować konflikty oraz trudności w komunikacji
i współpracy. Przy drugiej pracy, tej związanej z międzykulturowym
środowiskiem pracy, zadaniem grup jest wizualne przedstawienie
kompetencji, które będą cenione przez przedstawicieli wybranego przez
nich kraju. Uczniowie mogą również uwzględnić to, z jakimi
kompetencjami członkowie wybranej przez nich kultury mogą mieć
problemy i jaki to może mieć wpływ na harmonię i współpracę
w zróżnicowanym środowisku pracy.
Uczniowie w swoich grupach dzielą się zadaniami i pracą. Wymyślają
formy dla danego projektu, a także określają kraj docelowy. Zbierają
potrzebne materiały i informacje oraz tworzą opis tego zadania.

Grupy akceptują z nauczycielem przygotowaną przez siebie koncepcję,
a następnie przystępują do wykonania projektu. Ważne jest, aby był on
wykonany w sposób staranny i z zachowaniem zasad estetyki. Uczniowie
mogą na bieżąco konsultować kolejne elementy z prowadzącym.
Uczniowie tworzą swoje prace i przygotowują się do ich prezentacji.
W trakcie tego etapu nauczyciel może zaproponować przeprowadzenie
wewnętrznej oceny prac uczniów, podczas której grupy mogłyby
wymienić się swoimi opiniami, spostrzeżeniami i doradzić sobie
nawzajem. Po takiej wewnętrznej ewaluacji, grupy mogłyby dokonać
jakiś zmian w swoich projektach i pracach przed końcową prezentacją.

Poszczególne grupy prezentują swoje prace na forum klasy. Uczniowie
wspólnie z nauczycielem omawiają przygotowane projekty, oraz
dyskutują nad przebiegiem i efektem prac:
❖ co najbardziej podobało się uczniom w realizacji prac?
❖ które prezentacje były najciekawsze?
❖ nad którymi pracami można by jeszcze popracować, żeby wzmocnić
przekaz?
❖ co zaskoczyło uczniów podczas realizacji prac?
❖ co sprawiło uczniom trudność podczas realizacji prac?
❖ czy jakieś informacje zawarte w pracach innych grup zaskoczyły
uczniów?
Prace mogą zostać czasowo wywieszone w szkole, np. na korytarzu,
w świetlicy czy bibliotece, aby osoby nie biorące udziału w projekcie
mogły się z nim zaznajomić. W takim przypadku uczniowie mogą
przygotować dodatkowe opisy swoich prac, wyjaśniające ich cele
i idee związane z wykonanymi przez nich pracami.
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Na zakończenie nauczyciel pyta uczniów o doświadczenia, wnioski
wynikające z projektu:
❖ czy są jakieś wątki, które nie zostały poruszone, a chcieliby o nich
porozmawiać?
❖ czy są rzeczy, które przeprowadziliby inaczej?
❖ czy projekt sprawił im jakieś problemy?
❖ czy dzięki wiedzy i doświadczeniu z projektu łatwiej byłoby im się
odnaleźć w zróżnicowanym środowisku pracy?
❖ czy uważają, że temat kompetencji w międzykulturowym rynku pracy
i wiedza odnośnie międzykulturowego savior vivre jest tematem, który
częściej powinien być poruszany? Dlaczego tak? Dlaczego nie?
Następnie nauczyciel razem z uczniami powraca do mapy myśli
stworzonej na początku projektu (mapa myśli kompetencji
w międzykulturowym środowisku pracy) oraz do mini słowników. Klasa
odpowiada na pytania prowadzącego:
czy teraz inaczej by je uzupełnili?
czy chcieliby do nich coś dodać?
czy jest coś co chcieliby wykreślić?
czy mapy myśli i mini słowniki pomagają im porządkować wiedzę
i informacje?
❖ która forma gromadzenia i porządkowania wiedzy wydaje im się
ciekawsza i skuteczniejsza? Która jest bardziej pracoi czasochłonna?
❖
❖
❖
❖

Nauczyciel prosi uczniów o ewentualne zmodyfikowanie ich map myśli
i mini słowników.

b
ocena projektu

Prowadzący może zaproponować podsumowanie projektu w formie
opracowania koncepcji oceniania takich projektów. Jakie wskaźniki by
zaproponowali? Jaką skalę punktacji można by przyjąć?
Przykładowe czynniki oceny:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

różnorodność zebranych materiałów – wykorzystanych źródeł
pomysłowość wykonania poszczególnych elementów projektu
zaangażowanie
estetyka wykonania pracy
sposób prezentacji
grupowa samoocena

Punktacja od 0 do 5.
Następnie, w oparciu o wspólnie ustaloną formę oceny, nauczyciel prosi
uczniów o anonimową ocenę przeprowadzonego projektu. Prosi uczniów
o zapisanie odpowiedzi na kartkach, które potem zbiera.
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ZAŁĄCZNIK NR 1

UPROSZCZONE OFERTY PRACY
POMOC KUCHENNA
Zatrudnię osoby chętne do pracy w kuchni jako pomoc kuchenna do obierania i krojenia warzyw, obróbki mięsa, mycia naczyń,
itp.
Wymagane 18 lat, mile widziana książeczka sanitarno-epidemiologiczna. Praca na stałe, na sezon tak, ale na okres co najmniej
3 miesięcy. Oferta dotyczy pracy w restauracji Kebab Zefir. Zmiana od godz. 9.00 do 15.00 i od 15.00 do 22.00, również
w weekendy.
Więcej szczegółów pod numerem tel. 333 111 222.

TELEFONICZNY DORADCA KLIENTA
Firma finansowa Finanse OK poszukuje osoby na stanowisko doradca klienta.
Wymagania:
❖ nienaganna dykcja,
❖ umiejętność pracy w zespole i szybkiego uczenia się,
❖ komunikatywność.
Oferujemy:
▪ elastyczny grafik pracy,
▪ szkolenia,
▪ pracę z młodym zespołem,
▪ wysokie wynagrodzenie plus premie.
Zadania:
o kontakt telefoniczny z klientem,
o przedstawianie i sprzedaż ofert.
Chcesz do nas dołączyć? Zadzwoń pod 777 444 555
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ZAŁĄCZNIK NR 1
SEKRETARZ/SEKRETARKA – PRACA NA STAŁE, OD ZARAZ
Nasza agencja doradztwa personalnego i zawodowego Work It Out od 10 lat kształtuje rynek pracy w Polsce, wspierając firmy
reprezentujące różne branże w zatrudnianiu najlepszych pracowników, z najlepszymi kwalifikacjami. Pomagamy również
osobom poszukującym pracy w przygotowaniach do potencjalnych rozmów kwalifikacyjnych.
Poszukujemy osoby na stanowisko Sekretarza/Sekretarki do naszego nowoczesnego, prężnie rozwijającego się biura
w centrum miasta.
Kogo szukamy?
❖ osoby z doświadczeniem biurowym,
❖ osoby ze znajomością języka angielskiego przynajmniej na poziomie średniozaawansowanym,
❖ osoby dyspozycyjnej od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 16.00,
❖ osoby samodzielnej i rzetelnej,
❖ osoby dobrze zorganizowanej i systematycznej, gdyż praca na tym stanowiska jest wielozadaniowa.
Co oferujemy?
• umową o pracę w firmie Work It Out od zaraz,
• pracę w centrum miasta, w nowoczesnym biurze,
• terminowe wynagrodzenie,
• pracę w przyjaznym otoczeniu, sprzyjającą rozwojowi zawodowemu,
• satysfakcję z wykonywanej pracy.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem tel. 111 222 333, albo mailowo na email@email.pl
RECEPCJONISTKA/RECEPCJONISTA NA ZASTĘPSTWO
Firma organizująca konferencje i wszelkiego rodzaju spotkania szkoleniowe i integracyjne KonfCity poszukuje osoby na
stanowisko Recepcjonistki/Recepcjonisty.
Wymagania:
❖ wykształcenie wyższe,
❖ znajomość języka francuskiego i angielskiego na poziomie komunikatywnym,
❖ dobra znajomość pakietu MS Office,
❖ komunikatywność, rzetelność,
❖ bardzo dobra organizacja pracy.
Zadania:
▪ obsługa centrali telefonicznej,
▪ zarządzanie salami konferencyjnymi,
▪ dystrybucja korespondencji przychodzącej oraz obsługa korespondencji wychodzącej,
▪ wsparcie innych działów w ich codziennej pracy,
Oferujemy:
o pracę w oparciu o umowę na zastępstwo,
o atrakcyjne wynagrodzenie – 14 brutto/h,
o pracę w międzynarodowym środowisku.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem tel. 222 111 333, albo mailowo na email2@email2.pl
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ZAŁĄCZNIK NR 2

UPROSZCZONE CV PRACOWNIKÓW
DANE PERSONALNE
Imię i nazwisko: Juan Fernandez
Data urodzenia: 10.04.1996
Adres zamieszkania: ul. Wycieczkowa 22AB, Wols
Telefon: 123 400 000
E-mail: email5@email5.pl
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE (I PRAKTYKI)
01.04.2017 – 01.05.2017 - Halo Pizza, Miejscowość, kelner
JĘZYKI OBCE
- native speaker języka hiszpańskiego,
- podstawy języka angielskiego.
DODATKOWE
- komunikatywność i otwartość,
- zdolność do szybkiej i samodzielnej nauki.

DANE PERSONALNE
Imię i nazwisko: Ania Kowalska
Data urodzenia: 22.02.1992
Adres zamieszkania: ul. Długa 8, Miejscowość
Telefon: 111 222 777
E-mail: email7@email7.pl
WYKSZTAŁCENIE
01.10.2011 – 01.07.2016 - Uniwersytet Sopocki, filologia polska,
tytuł zawodowy - magister
KURSY I SZKOLENIA
05.11.2013 – 05.12.2014 - szkolenie Dykcja i Emisja Głosu
JĘZYKI OBCE
- język francuski na poziomie podstawowym,
- język angielski na poziomie zaawansowanym.
DODATKOWE
- komunikatywność,
- sumienność i systematyczność,
- zaawansowana obsługa komputera.
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ZAŁĄCZNIK NR 2
DANE PERSONALNE
Imię i nazwisko: Ola Kowalczyk
Data urodzenia: 22.01.1993
Adres zamieszkania: ul. Nowe Miast 1, Miejscowość
Telefon: 567 890 123
E-mail: email1@email1.pl
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE (I PRAKTYKI)
15.06.2014 – 15.09.2014 - hotel Magnat, Miejscowość, recepcjonistka
01.07.2015 – 01.09.2015 - restauracja Centrum, Miejscowość, kelnerka
WYKSZTAŁCENIE
01.10.2017 – obecnie Uniwersytet Miejscowość, finanse i rachunkowość
JĘZYKI OBCE
- język angielski na poziomie średniozaawansowanym
DODATKOWE
- punktualność,
- otwartość,
- pracowitość.

DANE PERSONALNE
Imię i nazwisko: Michał Nowak
Data urodzenia: 13.08.1995
Adres zamieszkania: ul. Szkolna 80C, Miejscowość
Telefon: 111 000 111
E-mail: email9@email9.pl
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE (I PRAKTYKI)
10.03.2016 – 10.04.2016 - praktyki zawodowe
22.05.2016 – 30.06.2016 - koordynator projektu studenckiego, konferencje
i wystąpienia publiczne
WYKSZTAŁCENIE
01.10.2014 – obecnie - Politechnika Miejscowość, zarządzanie
JĘZYKI OBCE
- język angielski na poziomie zaawansowanym,
- podstawy języka francuskiego i hiszpańskiego.
DODATKOWE
- zdolności organizacyjne,
- zaawansowana obsługa komputera..
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ZAŁĄCZNIK NR 3

DEFINICJE

RYNEK PRACY

1. Wszystkie procesy, ich formy i obszary geograficzne występowania,
związane z zatrudnieniem pracowników, uwarunkowania prawne
i procedury negocjacji warunków tego zatrudnienia, a w konsekwencji:
czysta wymiana posiadanych indywidualnych umiejętności na pieniądze.
Jest to „MIEJSCE”, w którym odbywa się proces kupna oraz sprzedaży
pracy (można porównać go do placu handlowego i tego co tam się dzieje).
Kupującym są firmy – pracodawcy, którzy mają określone potrzeby (chcą
zatrudnić pracownika). Pracodawcy kształtują popyt na pracę.
Sprzedającym są osoby poszukujące pracy. To one reprezentują podaż na
rynku pracy.
Towarem są wykształcenie, kwalifikacje, umiejętności, dyspozycyjność,
siła fizyczna, itp.
Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Olsztynie,
http://oazolsztyn.wp.mil.pl/pl/20.html
2. Ogół form i procesów zatrudniania pracowników przez pracodawców,
a także ogół instytucji, uwarunkowań oraz czynników negocjacji warunków
zatrudnienia, pracy i płac; ekonomiczny, społeczny i polityczny obszar, na
którym rozgrywają się wszelkie procesy z zakresu szeroko rozumianego
zatrudnienia i bezrobocia.
Rynek pracy jest traktowany jako miejsce konfrontacji podaży i popytu na
pracę, czyli ofert pracy i chęci podjęcia pracy.
Encyklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/rynekpracy;3970479.html
3. Na rynku pracy, jak na każdym rynku, zderzają się popyt i podaż.
Przedmiotem transakcji jest praca. Zatem występują ludzie, którzy gotowi
są sprzedać swoją pracę, zależnie od wysokości stawek płacowych, jakie
mogą za nią otrzymać – to podaż pracy, oraz firmy, instytucje, pracodawcy
gotowi pracę kupić zależnie od wysokości stawek płacowych, które za nią
muszą zapłacić – czyli popyt na pracę.
„Wprowadzenie do analizy lokalnego rynku pracy”,
http://wupwarszawa.praca.gov.pl/documents/47726/1250055/Wprowadz
enie%20do%20analizy%20lokalnego%20rynku%20pracy%20%20podr%C4%99cznik/1825a98c-e6a1-409a-bea96002d836d451?t=1425044292000
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ZAŁĄCZNIK NR 4

KOMPETENCJE

LISTA KOMPETENCJI
POTRZEBNYCH
NA RYNKU PRACY

1. Elastyczność, zdolność dostosowania do panujących warunków,
umiejętność ustalania priorytetów
Wraz z postępem procesów globalizacyjnych rośnie międzynarodowe
środowisko pracy, w którym regularnie realizuje się ponadnarodowe
projekty - w grupach zróżnicowanych etnicznie, wiekowo i kulturowo.
Dlatego umiejętność szybkiego przystosowywania się do dynamicznie
zmieniającego się otoczenia zawodowego staje się dla pracowników
kluczowa.
2. Komunikatywność
Dostosowywanie przekazu do rozmówcy jest niezbędne, aby osiągnąć
porozumienie. W wielu zawodach ma się do czynienia z wymagającymi
grupami klientów, z którymi należy się obchodzić z dużym wyczuciem,
wiedzą i przy wykorzystaniu pełnych zdolności komunikacyjnych.
3. Wielozadaniowość
Coraz częściej w pracy trzeba wykonywać kilka różnych czynności
jednocześnie, czasami także z obszaru różnych specjalizacji. I ten trend
raczej będzie postępował, albowiem zakresy zadań poszczególnych
działów regularnie się zazębiają.
4. Myślenie analityczne
Umiejętność analitycznego myślenia szczególnie przydatna jest
w przypadku zawodów wymagających dużej samodzielności - związanych
z prowadzeniem całościowych procesów. Osoby potrafiące kompleksowo
i spójnie obejmować powierzone im zadania są szczególnie poszukiwane
na rynku pracy.
5. Znajomość języków obcych
Znajomość języka angielskiego jest już podstawą, ale wiele stanowisk
coraz częściej wymaga także znajomości dodatkowego języka obcego.
Ceniona jest zwłaszcza umiejętność posługiwania się rzadkimi językami,
jak węgierski, czeski czy języki skandynawskie, których znajomość coraz
częściej przydaje się przy raportowaniu za granicę albo w bezpośredniej
współpracy z obcokrajowcami.
6. Umiejętność pracy w grupie
Praca zaczyna mieć coraz bardziej rozproszony charakter. To powoduje, że
ludzie zobligowani są do podejmowania bliskiej zawodowej współpracy.
Osoby potrafiące to robić, automatycznie zwiększają swoje notowania na
rynku pracy.
7. Orientacja na cel
Pracodawcom nie zależy na tym, aby pracownicy spędzali wiele godzin
w biurze, lecz by przynosili korzyści firmie. Dlatego orientacja na określone
cele biznesowe oraz umiejętność skupiania się na zadaniach
i konsekwentnego dążenia do ich realizacji zyskują na znaczeniu.
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ZAŁĄCZNIK NR 4

CD. LISTA KOMPETENCJI
POTRZEBNYCH
NA RYNKU PRACY

8. Dodatkowe kwalifikacje zawodowe
Moda na zdobywanie zawodowych certyfikatów nie skończyła się. Wręcz
przeciwnie - umiejętność pozyskiwania ich jest ważna i doceniana przez
pracodawców. Wszystkie dodatkowe kwalifikacje działają na korzyść osób
szukających zatrudnienia.
9. Umiejętność pracy pod presją czasu
Często nie mówi się o tym wprost, ale dążenie do optymalizacji
i nieustanne usprawnianie procesów towarzyszy każdej firmie. Korporacje
wymagają od pracowników odporności na stres i szybkiego podejmowania
decyzji - oczywiście tylko tych słusznych.
10. Umiejętności interpersonalne
Zdolność pracy w grupie, ze współpracownikami, inspirowanie innych do
działania, angażowania się we wspólne projekty, a także łagodzenie
pojawiających się konfliktów — co jest bardzo docenianą umiejętnością,
głównie z uwagi na fakt, iż spędzanie ze sobą połowy dnia może z biegiem
czasu prowadzić do napięć.
11. Wyrozumiałość i świadomość różnorodności
W środowisku pracy, praktycznie na każdym stanowisku, istnieje ogromna
różnorodność osobowości, typów ludzi — którzy mają najróżniejsze
systemy przekonań, a nawet wierzeń. Dobrze jest, jeśli poszukujący pracy
potrafi zademonstrować
swoje zdroworozsądkowe podejście,
wyrozumiałość i świadomość tych różnorodności.
12. Umiejętności planowania oraz organizacyjne
Dotyczą zdolności do organizowania i planowania organizacji oraz
realizacji projektów i zadań w wyznaczonym czasie. Obejmują także
wyznaczanie celów.
13. Umiejętność rozwiązywania różnych problemów, kreatywność
Chodzi tu o lekkie podejście do problemów rozwiązywanych za pomocą
twórczego umysłu, szybkiego łączenia jednej myśli z drugą tak, aby
w efekcie znaleźć najlepsze rozwiązanie. Dodatkowo, orientacja w „świecie
informacji” — w poszukiwaniu zarówno gotowych rozwiązań na
poszczególnych problemów, jak i sugestii czy podpowiedzi.

Na podstawie:
http://www.rozmowa-kwalifikacyjna.edu.pl/artykuly/umiejetnoscipracownika/
http://kariera.forbes.pl/praca-w-2016-najbardziej-pozadanekompetencje,artykuly,201538,1,1.html
http://kariera.forbes.pl/10-najbardziej-pozadanych-kompetencji-na-rynkupracy-w-2015-roku,artykuly,187529,1,1.html
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ZAŁĄCZNIK NR 5

POKER KRYTERIALNY – ZASADY

ZASADY GRY

Gra poker kryterialny jest ciekawym ćwiczeniem na rozwijanie
umiejętności negocjacji i argumentowania własnego zdania, jak
i słuchania innych i reagowania na to co mówią i myślą. Uczy również jak
należy negocjować i czego należy unikać podczas tego procesu aby
przebiegał w sposób kulturalny, produktywny i bezkonfliktowy.
Nauczyciel dzieli klasę na czteroosobowe grupy. Każda grupa otrzymuje
plansze gry podzielone na 3 obszary ważności (1 - najważniejsze, 2 –
średnio ważne, 3- najmniej ważne). Oprócz plansz, każda grupa otrzymuje
zestaw kart (56 kart z różnymi kompetencjami i 8 pustych kart). Jedna
osoba z każdej grupy tasuje karty i rozdaje po 14 kart każdej osobie. Każdy
członek grupy otrzymuje również 2 puste karty, na których uczniowie
zapisują własne pomysły na kompetencje warte wprowadzenia do gry.
Zadaniem uczniów jest ułożenie wszystkich kart na planszy w sposób,
który ilustrowałby ich poglądy na temat hierarchii kompetencji
w środowisku pracy: najmniej ważne kompetencje będą znajdować się
obszarze oznaczonym 3, średnio ważne oznaczonym 2, a kompetencje
najważniejsze na obszarze oznaczonym 1.
Osoba rozpoczynająca rozgrywkę wybiera jedną spośród swoich kart
i kładzie ją na obszarze oznaczonym 1. Wybiera tę kompetencję, którą
uważa za najważniejszą i argumentuje swój wybór. Następni gracze
postępują tak samo. Gdy wszystkie pola obszaru 1 zostaną wypełnione
kartami, uczniowie zapełniają pola obszaru 2, a następnie 3. Jeśli któryś
z graczy uzna, że jego karta powinna zająć miejsce karty innego gracza,
wnioskuje do grupy o wymianę karty. W takim przypadku uczeń
wnioskujący musi uzasadnić taką wymianę, podać argumenty, które
przekonają pozostałych członków grupy do jego stanowiska. Jeśli mu się
uda, jego karta trafia na pole karty, która została podważona, ona
natomiast wraca do gracza, który ją tam położył. Gra kończy się gdy
wszystkie karty zostaną położone na planszy. Wygrywa osoba, która jako
pierwsza pozbędzie się wszystkich kart.
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POKER KRYTERIALNY – PLANSZA GRY
3. KRYTERIA TRZECIORZĘDNE

2. KRYTERIA DRUGORZĘDNE

1. KRYTERIA PIERWSZORZĘDNE
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ZAŁĄCZNIK NR 6

POKER KRYTERIALNY – KARTY GRY

ELASTYCZNOŚĆ

INNOWACYJNOŚĆ

WIELOZADANIOWOŚĆ

KREATYWNOŚĆ I WYOBRAŹNIA

UMIEJĘTNOŚCI
KOMUNIKACYJNE

UMIEJĘTNOŚCI ROZWOJU
OSOBISTEGO

UMIEJĘTNOŚCI MOTYWOWANIA
INNYCH

UMIEJĘTNOŚĆ BUDOWANIA
RELACJI

UMIEJĘTNOŚCI ORGANIZACJI
STANOWISKA PRACY

SYSTEMATYCZNOŚĆ
I SUMIENNOŚĆ

UMIEJĘTNOŚCI PRZYJMOWANIA
KRYTYKI

WYROZUMIAŁOŚĆ
I ŚWIADOMOŚĆ
RÓŻNORODNOŚCI

UMIEJĘTNOŚCI WYSTĄPIEŃ
PUBLICZNYCH

UMIEJĘTNOŚCI PRACY POD
PRESJĄ CZASU

RZETELNOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I DĄŻENIE
DO REZULTATÓW

UMIEJĘTNOŚCI NEGOCJACYJNE

MOTYWACJA
I ZAANGAŻOWANIE

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

UMIEJĘTNOŚCI MYŚLENIA
ANALITYCZNEGO

UMIEJĘTNOŚCI PRACY W
ZESPOLE

UMIEJETNOŚCI IT

ORIENTACJA NA CEL

UMIEJĘTNOŚCI MYŚLENIA
STRATEGICZNEGO

SAMODZIELNOŚĆ

LOJALNOŚĆ

ODPORNOŚĆ NA STRES

ZNAJOMOŚĆ I STOSOWANIE
PROCEDUR

UMIEJĘTNOŚCI ROZWOJU
ZAWODOWEGO

CZAS W PRACY I
PUNKTUALNOŚĆ

UMIEJĘTNOŚCI
INTERPERSONALNE

UMIEJĘTNOŚCI PRZYWÓDCZE

KOMUNIKATYWNOŚĆ

ORIENTACJA NA KLIENTA

KULTURA OSOBISTA

POSTAWA ETYCZNA

WYGLĄD OSOBISTY

WIEDZA ZAWODOWA

EFEKTYWNOŚĆ

PEWNOŚĆ SIEBIE

SIŁA PRZEBICIA

WIEDZA O SWOJEJ PRACY

IDENTYFIKACJA Z FIRMĄ

SKROMNOŚĆ

UMIEJĘTNOŚCI ZARZĄDZANIA
UMIEJĘTNOŚCI PODEJMOWANIA UMIEJĘTNOŚCI PLANOWANIA
CZASEM I ORGANIZACJI PRACY
INICJATYWY
PODEJMOWANIA DECYZJI
WŁASNEJ

UMIEJĘTNOŚCI OBSERWACJI
I WYCIĄGANIA WNIOSKÓW

UMIEJĘTNOŚCI SŁUCHANIA
INNYCH

UMIEJĘTNOŚCI CIĄGŁEJ NAUKI I
ROZWOJU

ZDOLNOŚĆ DO OCENY SYTUACJI
I PODEJMOWANIA DECYZJI

SZACUNEK WOBEC INNYCH
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ZAŁĄCZNIK NR 7

RODZAJE KULTUR

RODZAJE KULTUR
opisy

Przeczytaj opisy rodzajów kultur i połącz je w pary z odpowiednimi
nazwami.
OPISY KULTUR:
a) ludzie często mówią dość głośno, przerywają sobie nawzajem i czują się
nieswojo, gdy zapada cisza. Dystans przestrzenny między ludźmi wynosi
pół długości ręki lub mniej. Występuje częste dotykanie się podczas
rozmowy. Bezpośrednie, intensywne patrzenie sobie w oczy świadczy
o zainteresowaniu i szczerości. Mimika jest raczej wyrazista, gestykulacja
ożywiona.
b) charakteryzuje się bardzo bezpośrednią i otwartą komunikacją. Unika
się niepotrzebnych rytuałów, „owijania w bawełnę”, udawanych formuł oraz
słownego upiększania. Niewiele uwagi poświęca się językowi ciała. Ważne
jest też silne przywiązanie do czasu oraz oddzielanie pracy od relacji
międzyludzkich.
c) przywiązanie do czasu. Czas odgrywa dużą rolę i liczy się go
w godzinach, minutach i sekundach. Zegar reguluje życie społeczne,
rodzinne, pracę, grę, procesy produkcyjne.
d) porozumiewanie się ma charakter aluzyjny. Komunikacja opiera się na
uważnym dobieraniu i ważeniu słów, bezpośredniość oraz wyrażanie
przeciwnej opinii są niemile widziane. Polegają bardziej na intuicji
i zaufaniu niż na faktach i statystykach. Dla ludzi kultur przeciwnej, osoby
reprezentujące tę kulturę mogą być uważane za podejrzliwe, nieszczere
i przebiegłe.
e) jest wyjątkowo ważnym sposobem okazywania szacunku w kontaktach
międzyludzkich. Różnice w statusie społecznym i zawodowym są
podkreślane w różnych sytuacjach międzyludzkich. Ludzie młodzi i kobiety
mają mniejszy autorytet. Brak ceremonialności może być odebrany jako
oznaka lekceważenia i nieposzanowania. Można zauważyć przewrażliwienie na punkcie pozycji społecznej.

Na podstawie:
http://poradniknegocjatora.p
l/roznice-kulturowe-wnegocjacjach/
http://komunikacjamiedzykulturowa.blogspot.co
m/2013/10/gowny-podziakultur.html

f) charakterystyczna dla kultur zachodnich. Wywodzi się ona jeszcze
z tradycji protestanckiej, w której człowiek jest z góry przeznaczony do
osiągania sukcesów jako jednostka. Najważniejsze wartości
indywidualistyczne to wolność rozwoju unikalnej osobowości, wolność
przedsięwzięć i wyrażania siebie. Pozycja jest zdobywana, a nie
dziedziczona, prawa i obowiązki są stanowione przez prawo, ale mogą być
kwestionowane.
g) nie przywiązuje się uwagi do konwenansów czy hierarchii, wszystkich
traktuje się na równi ze sobą. Zachowania nieceremonialnego nie
postrzega się jako lekceważącego różnice w statusie społecznym
i zawodowym są wyraźnie mniejsze, niż w kulturze przeciwnej.
Podkreślanie różnic w statusie społecznym i zawodowym, wywołuje
skrępowanie wkrótce po poznaniu się.
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RODZAJE KULTUR

CD. RODZAJE KULTUR
opisy

h) ludzie mówią ciszej, przerywają sobie rzadziej i dobrze znoszą milczenie
w rozmowie. Dystans przestrzenny między ludźmi odpowiada długości
ręki. Mało jest kontaktów dotykowych, wyjątkiem są uściski dłoni przy
powitaniu. Unika się intensywnego, stałego patrzenia partnerom w oczy.
Mniej się gestykuluje, zarówno dłońmi, jak i całymi rękami. Mimika jest
ograniczona.
i) brak przywiązania wagi do czasu, powolność a nie pośpiech są
kardynalną zasadą. Wszystko, co ma być zrobione w końcu zostanie
zrobione. Dla osób reprezentujących kulturę przeciwną, przedstawiciele tej
kultury mogą uchodzić za niepunktualnych niesystematycznych,
niezdyscyplinowanych, niezorganizowanych, a nawet leniwych.
j) skupia się na zbiorowości. Motywem przewodnim działania jednostki jest
dobro zbiorowości, jednostka zaś korzysta z praw pod warunkiem, że są
zgodne z prawami zbiorowości. Miejsce państwa i prawa nie jest jasne.
Decyzje są podejmowane przez przywódców w oparciu o ich osobiste cele.
Kolektywizm odznacza się unikaniem konfrontacji, zachowaniem harmonii
w grupie, niekwestionowaną władzą osób starszych.
POŁĄCZ W PARY
1. kultura ceremonialna

A

2. kultura ekspresyjna

B

3. kultura indywidualistyczna

C

4. kultura kolektywistyczna

D

5. kultura monochroniczna

E

6. kultura nieceremonialna

F

7. kultura niskiego kontekstu

G

8. kultura polichroniczna

H

9. kultura powściągliwa

I

10. kultura wysokiego kontekstu

J
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POŁĄCZ W PARY
Prawidłowe odpowiedzi w poniższej tabeli.

1. kultura ceremonialna

E

2. kultura ekspresyjna

A

3. kultura indywidualistyczna

F

4. kultura kolektywistyczna

J

5. kultura monochroniczna

C

6. kultura nieceremonialna

G

7. kultura niskiego kontekstu

B

8. kultura polichroniczna

I

9. kultura powściągliwa

H

10. kultura wysokiego kontekstu

D
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SAVOIR VIVRE W RÓŻNYCH KULTURACH - TEKSTY

TEKST 1

„Pozory mylą”
To powiedzenie znane jest prawie każdemu z nas. Często w codziennym
życiu mamy tendencję do oceniania innych „na pierwszy rzut oka” przez
pryzmat własnych przekonań, doświadczeń czy oczekiwań. Z jednej strony
bardzo ułatwia nam to funkcjonowanie w świecie, z drugiej – stanowi
zagrożenie pojawienia się uprzedzeń, a nawet dyskryminacji. Jak zatem
zminimalizować ryzyko błędnej interpretacji? Pomocna może okazać się
świadomość procesów i zjawisk występujących na styku kultur.
Wzajemne stereotypy i uprzedzenia
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Stereotypy uruchamiają się w naszym umyśle automatycznie. Stanowią
uproszczony, zgeneralizowany obraz grupy ludzi, której przypisujemy
pewne cechy psychologiczne. Mechanizm powstawania i funkcjonowania
stereotypów sprawia, że są one niezwykle trudne do zmiany i bardzo łatwe
do uruchomienia. Kontakty międzykulturowe są z pewnością bardzo
narażone na działanie stereotypów, ale jednocześnie tworzą dobre warunki
do ich przełamywania. Same stereotypy nie są jeszcze niebezpieczne,
jednak fakt, że zaraz po nich mogą się uruchomić w naszym umyśle
uprzedzenia, a z nich dyskryminacja – nakazuje mieć stereotypy pod
kontrolą. Oznacza to, że należy być świadomym mechanizmów ich
powstawania, funkcjonowania oraz ich konsekwencji, a także mieć wgląd
w treść swoich własnych przekonań na temat przedstawicieli innych
kultur. Posługiwanie się i uleganie stereotypom przyczynia się w znacznym
stopniu do utrudnienia lub nawet uniemożliwienia skutecznej komunikacji
międzykulturowej. Warto pamiętać także o tym, że kiedy my posługujemy
się stereotypami w kontakcie z innymi ludźmi, oni także odbierają nas
i nasze zachowanie poprzez pryzmat wyobrażeń i stereotypów.
Obawy, oczekiwania i nieporozumienia
Nawiązując kontakt międzykulturowy, wnosimy do niego cały swój bagaż
uwarunkowań kulturowych, norm, wartości, schematów zachowań. Proces
socjalizacji i enkulturacji jest nieuświadomiony, lecz oddziałuje na nas
niezwykle silnie. Sprawia on, że oczekujemy od drugiej osoby znajomości
i poszanowania naszych norm i wartości, a kiedy spotykają się one
z niezrozumieniem i brakiem szacunku, jesteśmy rozczarowani kontaktem
i zniechęceni do dalszej znajomości.
Bariera językowa i nieznajomość kodu kulturowego
Znajomość języków obcych jest pierwszym krokiem w porozumiewaniu się
z przedstawicielami innych krajów i innych kultur. Pozwala na poruszanie
się po płaszczyźnie porozumienia werbalnego. Jednak na styku kultur
komunikacja niewerbalna i kontekstowa ma jeszcze większe znaczenie.
W zależności od uznawanych wartości i powielanych skryptów
kulturowych każdy komunikat może mieć inne znaczenie. Bariery językowe
i odczuwany brak spójności w sferze werbalnej i niewerbalnej komunikatu
są bardzo częstymi przyczynami nieporozumień i konfliktów między
przedstawicielami odmiennych kręgów kulturowych.
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Szok kulturowy
Kiedy ludzie przenoszą się do innego kręgu kulturowego, zabierają ze sobą
swoje wartości, normy, zwyczaje i zachowania. Wkraczając do innego
kraju, wkraczają w nowy system kulturowy – system odmiennych norm,
wartości i zachowań. Może to skutkować szeregiem nieporozumień,
poczuciem zdezorientowania, stresem i złością. Moment zetknięcia tych
dwóch rozbieżnych systemów w świadomości człowieka i towarzyszące
mu uczucia i reakcje nazywany jest szokiem kulturowym. Im pobyt
w odmiennym kręgu kulturowym jest dłuższy, tym szok kulturowy może
być silniejszy. Dodatkowo, jeśli przebywając w innym kraju, stawiamy
sobie trudne zadania i ważne cele do realizacji albo też stawia je przed
nami życie, prawdopodobieństwo doświadczenia silnego szoku
kulturowego będzie z pewnością większe.
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Cele i treści uczenia międzykulturowego
Rozpatrując pojęcie „uczenie międzykulturowe”, wskazujemy na proces
nauczania, w którym spotykają się co najmniej dwie kultury. Celów i treści
tego procesu nie można opisać niezależnie od procesów pedagogicznych.
Ta daleko idąca jedność polega na tym, że nauczanie międzykulturowe
jako proces wzajemnego uczenia się o sobie i od siebie nawzajem ma na
celu rozwinięcie zdolności postępowania w kontekście międzykulturowym.
Przedmiotem tego nauczania jest własna i obca kultura oraz działanie
podlegające ich wpływom.
Refleksja nad własnym tłem kulturowym
Refleksja nad własną kulturą jest wymogiem i następstwem uczenia
międzykulturowego. Jest wymogiem, ponieważ identyfikuje różnice
i podobieństwa między kulturami oraz pozwala zakwalifikować konflikty
powstałe podczas konfrontacji. Punktem wyjścia jest dialog członków
różnych kultur, ponieważ to właśnie doświadczenia z innymi kulturami
skłaniają do postawienia pytania o własną kulturę, wymagają konfrontacji
i zajęcia stanowiska.
Nauczyć zrozumienia dla obcych kultur
Podczas kontaktów międzykulturowych konfrontowani jesteśmy z innymi,
obcymi nam systemami orientacji kulturowej. Poznanie znaczeń i reguł
tego systemu jest konieczne, gdy chcemy się w tym nowym kontekście
poruszać. I właśnie tę zdolność – zmianę sposobu patrzenia w różnych
kontekstach kulturowych – mamy posiąść w procesie uczenia
międzykulturowego. Pełne zrozumienie obcej kultury nie jest oczywiście
możliwe – zawsze pozostaje coś niezrozumiałego. Odmienna kultura jest
potencjalnym źródłem nieporozumień i napięć, ale także niespodzianek czy
fascynacji.
Niezrozumienie i niepewność
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Spojrzenie na własną kulturę i siebie samego z perspektywy innej kultury
wymaga pewnego wysiłku. Oznacza to porzucenie dotychczasowych
przyzwyczajeń oraz ryzyko i niepewność, ponieważ często znajdujemy się
w sytuacjach, w których tracimy orientację i nie możemy się odnaleźć.
Jeżeli jednak zdecydujemy się na takie ryzyko, a nowych doświadczeń nie
ocenimy według reguł i zasad dyktowanych nam przez naszą kulturę,
powstanie potencjał dla zmian i rozwoju.
Odkrycie różnic i podobieństw
Podczas konfrontacji z innymi kulturami odkrywamy zarówno różnice, jak
i podobieństwa. Jest to naturalny proces o ogromnym znaczeniu podczas
uczenia się o sobie i od siebie nawzajem. Podczas międzykulturowych
spotkań zdarza się często, że zbytnią uwagę poświęca się uwypukleniu
różnic. Jednocześnie to, co wspólne i łączy, co pomogłoby w budowaniu
pomostu, zostaje niezauważone. Bywają też sytuacje, kiedy to z potrzeby
stworzenia harmonii, uwagę skupia się na negacji różnic bądź na tak
zwanych tematach „folkloru”, np. jedzenie, rytuały powitalne itp.
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Rozróżnienie pomiędzy kulturą i indywidualnością
Proces nauczania międzykulturowego niesie za sobą rozwój wrażliwości
zarówno w stosunku do własnej, jak i obcej kultury. Powstaje przy tym
niebezpieczeństwo, że będziemy odbierać wszystko i wszystkich poprzez
aspekty kulturowe. W tym przypadku zdolność zachowania
międzykulturowego polega na tym, by umieć dostrzec indywidualność
poza kulturą. Przejawia się to w zauważeniu czegoś zupełnie nietypowego
dla danej kultury czy też indywidualnego „mixu kulturowego”, który się
z niej wyłania.
Otwartość i stawianie granic
Wymogiem i celem uczenia międzykulturowego jest otwartość w stosunku
do innych kultur oraz gotowość skonfrontowania własnego postępowania
na tle własnej i obcej kultury. Ważne jest jednak, by nie zapominać, że
otwartość także może, a nawet powinna mieć swoje granice. W procesie
uczenia międzykulturowego nabieramy właśnie zdolności wyznaczania
tych granic tolerancji i bronienia ich.
Aspekty społeczno-polityczne
Uczenie międzykulturowe odbywa się w pewnych ramach społecznych,
na które mają wpływ czynniki ekonomiczne, polityczne i socjalne.
W procesie uczenia ważne jest, by stworzyć warunki równouprawnienia
oraz umożliwić partnerski dialog. Realia panujące w danym
społeczeństwie mogą stanąć temu na przeszkodzie. Ważne jest
poruszenie tematu dyskryminacji kulturowej oraz stworzenie możliwości
wolnego od niej dialogu. Kształcenie międzykulturowe musi więc zwracać
uwagę na wszelkie przeszkody społeczne.
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