
Czy warto ufać stereotypom?

Scenariusz zajęć stacjonarnych 
z uczniami



Cele zajęć

• Uświadomienie sobie wpływu stereotypów 
na postrzeganie obcokrajowców.

• Refleksja nad utożsamianiem przedstawiciela 
danego narodu ze stereotypami/opiniami 
dotyczącymi tego narodu.



POLACY ZA GRANICĄ



Dlaczego Polacy wyjeżdżają z Polski?

Dyskusja: Dlaczego na przestrzeni ostatnich 30 
lat Polacy wyjeżdżają do innych krajów?



Ile, dokąd?
ok. 2500000

Wielka 
Brytania –
ok. 793 tys.

Niemcy –
ok. 703 tys.

Holandia –
ok. 120 tys.

Irlandia –
ok. 112 tys.

Źródło: 
https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1
355109,gus-liczba-polakow-na-czasowej-
emigracji-wzrosla-do-ok-2-54-mln-na-
koniec-2017.html



Dlaczego?

Źródło: 
https://polskiobserwator.de/praca/10-
najczestszych-powodow-dzisiejszej-
emigracji-polakow/

1. Wyższe zarobki niż w Polsce – 77,8 proc.
2. Wyższy standard życia – 58,9 proc.
3. Możliwość podróżowania i zwiedzani świata –

44,0 proc.
4. Lepsze warunki socjalne – 37,3 proc.
5. Lepsze perspektywy rozwoju zawodowego –

35,7 proc.
6. Brak odpowiedniej pracy w Polsce – 31,4 proc.
7. Korzystniejszy system podatkowy – 15,6 proc.
8. Bardziej przyjazna administracja publiczna –

11,7 proc.
9. Bezpieczniejsze położenie geopolityczne – 11,4 

proc.
10. Rodzina (bliscy mieszkający lub zamierzający 

zamieszkać za granicą) – 8,0 proc.



POLACY W WIELKIEJ BRYTANII



Stereotypy/opinie o Polakach – praca 
w grupach



Stereotypy/opinie o Polakach

KONSEKWENCJE KONSEKWENCJE



Z którymi z tych opinii się identyfikujecie? Czy 
jesteście z nich dumni? Czy chcielibyście, żeby 
postrzegano Was przez ich pryzmat?



Dyskusja

Dlaczego chętnie posługujemy się stereotypami?



Dlaczego chętnie posługujemy się 
stereotypami?

• Z niewiedzy

• Z powodu widocznych różnic między grupami 
ludzi

• Z powodu rywalizacji

rozdział III.2. Stereotypy. Źródła. Cechy. Konsekwencje w: „Edukacja
antydyskryminacyjna. Podręcznik trenerski”, pod redakcją Mai Branki i Dominiki
Cieślikowskiej, Villa Decius 2010.



Cechy stereotypów

• Są proste i nieskomplikowane

• Są powszechne

• Są dziedziczone

• Zawierają uogólnione sądy

• Są trwałe, trudne do zmiany

• Mają wartościujący charakter

rozdział III.2. Stereotypy. Źródła. Cechy. Konsekwencje w: „Edukacja
antydyskryminacyjna. Podręcznik trenerski”, pod redakcją Mai Branki i Dominiki
Cieślikowskiej, Villa Decius 2010.



OBCOKRAJOWCY W POLSCE



Ile, skąd?
Liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt długoterminowy 
w Polsce osiągnęła 400 tys. osób. 

• Ukraina – 199 tys. osób,
• Białoruś – 23 tys.,
• Niemcy – 21,3 tys.,
• Rosja – 12,2 tys.,
• Wietnam – 12,1 tys.,
• Indie – 9,6 tys.,
• Chiny – 8,7 tys.,
• Włochy – 8,4 tys.,
• Wielka Brytania – 6 tys.,
• Hiszpania – 5,8 tys.

Źródło: https://udsc.gov.pl/400-tys-cudzoziemcow-z-waznymi-zezwoleniami-na-pobyt/ ,

Materiał: Uchoźcy_statystyki.docx

https://udsc.gov.pl/400-tys-cudzoziemcow-z-waznymi-zezwoleniami-na-pobyt/


UKRAIŃCY W POLSCE



DLACZEGO?
• Ukraińcy chętnie przyjeżdżają do Polski, bo nasz kraj ma zdecydowanie 

wyższy poziom życia, lepsze perspektywy, możliwości rozwoju dla nich i ich 
rodzin

• Na brak normalnej pracy, czy niskie zarobki jako bezpośredni powód 
przyjazdu wskazuje jedynie 7 proc.

• Około 5 proc. Ukraińców liczy przede wszystkim na to, że przyjazd do Polski 
pomoże rozwiązać ich problemy finansowe i rodzin. 

• Kolejne 5 proc. wskazuje na względy polityczne – niestabilną sytuację 
gospodarczą i społeczną w kraju.

https://www.forbes.pl/praca/przyczyny-przyjazdu-ukraincow-do-
polski/19b7try?utm_source=pl.search.yahoo.com_viasg_forbes&utm_medium=referal
&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2

https://www.forbes.pl/praca/przyczyny-przyjazdu-ukraincow-do-polski/19b7try?utm_source=pl.search.yahoo.com_viasg_forbes&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2


Dyskusja: Z jakimi opiniami na temat 
Ukraińców się spotkaliście? 



Przykładowe opinie/stereotypy 
na temat Ukraińców

(Materiał Stereotypy_o_Ukraińcach) 

• Ukraińcy nas nienawidzą
• Są mściwi i okrutni
• Są banderowcami
• Kochają Rosję
• Masowo zalewają Polskę
• Handlują na bazarach
• Są zawsze pijani
• Wszyscy są prawosławni



Praca w grupach

• Wybierzcie sobie jeden ze stereotypów 
stawiających Ukraińców w negatywnym 
świetle i zastanówcie się, czy potraficie podać 
argumenty podważające ten stereotyp. 



Podsumowanie

Jak możemy dystansować się od stereotypów?


