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Komunikacja i współpraca w międzykulturowej klasie 

Warsztaty dla nauczycieli 
 

 
Warsztaty skierowane są do, nauczycieli pracujących z międzykulturowymi klasami 
 
Celem warsztatów jest wyposażenie uczestników w kompetencje pozwalające na skuteczne radzenie sobie z 
wyzwaniami związanymi z różnorodnością kulturową w środowisku pracy, oraz potencjalnymi konfliktami 
występującymi pomiędzy, uczniami, rodzicami, pracownikami szkoły.  
Warsztaty obejmują jedno całodniowe spotkanie. 
Termin: 2marca 2011, w godzinach 8:00-16:00 
Miejsce: OPS Białołęka, ul. Marywilska 44a 

 
Zakres merytoryczny warsztatów 
 
Zagadnienia wprowadzające: 

 Kontakt z odmienności ą kulturową.  

 Co dzieje się, gdy stykają się ludzie i kultury?  
 

Różnice kulturowe.  

 Czym są różnice kulturowe, w czym się przejawiają?  

 Normy, wartości i zachowania charakterystyczne dla różnych kultur 

 Jak je rozumieć i jak sobie z nimi radzić?  

 Dobry start w międzykulturowej klasie 
 

Uchodźcy, migranci, cudzoziemcy 

 Psychologiczne i społeczne skutki migracji 

 Potrzeby, cele i motywacja do działania różnych grup cudzoziemców. 

 Współpraca i wspieranie migrantów w procesie integracji 
 

Od konfliktu do dialogu w międzykulturowej szkole 

 Rozwiązywanie konfliktów poprzez empatyczną komunikację. 

 Modele komunikacji międzykulturowej- jak skutecznie się komunikować z osobami odmiennymi 
kulturowo?  

 Potencjał środowiska międzykulturowego – międzykulturowa szkoła jako atut 
 

 
Trener: Marta Piegat-Kaczmarczyk- psycholog międzykulturowy, specjalista w zakresie komunikacji 

interpersonalnej i międzykulturowej. Z dziećmi i młodzieżą pracuje od 1998 roku, z uchodźcami od 2000 roku (od 

wyjazdu na misję do Kosowa), szkolenia prowadzi od 2001 roku. Realizowała i koordynowała międzynarodowe 

projekty dotyczące komunikacji międzykulturowej i praw człowieka w Kanadzie, Buriacji, we Włoszech i wielu 

krajach europejskich. Specjalizuje się we wspieraniu różnych grup społecznych w rozwoju osobistym, skutecznej 

komunikacji, radzeniu sobie ze stresem, rozwiązywaniu konfliktów, porozumiewaniu się bez przemocy i 

rozwijaniu kompetencji międzykulturowych.  Wykładowca psychologii międzykulturowej na UW, w ramach 

studiów podyplomowych dla osób pracujących z cudzoziemcami, Autorka wielu programów i publikacji z zakresu 

psychologii, edukacji i komunikacji międzykulturowej ( między innymi współautorka pakietu; Inny w Polskiej 

szkole).  


