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Czy warto ufać stereotypom? 

CELE 

 Uświadomienie wpływu stereotypów na postrzeganie obcokrajowców. 

 Refleksja nad utożsamianiem przedstawiciela danego narodu ze stereotypami/opiniami doty-

czącymi tego narodu. 

ZAGADNIENIA 

 Polacy w Wielkiej Brytanii. Jak postrzegają naszych rodaków mieszkańcy Wysp Brytyjskich? 

 Stereotypy o Polakach. Skąd się wzięły i czy się z nimi zgadzamy? 

 Konsekwencje funkcjonowania w społeczeństwie stereotypów w odniesieniu do obcokra-

jowców. 

 Ukraińcy w Polsce. Dlaczego Ukraińcy chcą żyć w Polsce? 

 Jak postrzegają naszych wschodnich sąsiadów Polacy? 

 Stereotypy/opinie o Ukraińcach. 

METODY I FORMY PRACY: 

 wykład, 

 praca w grupach, 

 dyskusja. 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Materiały dydaktyczne dla nauczycieli: 

 Edukacja antydyskryminacyjna. Podręcznik trenerski, pod red. Mai Branki i Dominiki Cieślikow-

skiej, Villa Decius, Kraków 2010. 

 Czy_warto_ufać_stereotypom.pdf, prezentacja PowerPoint, 

 Podział_na_grupy.pdf, materiał do podziału uczniów na grupy, 

 Polak w oczach mieszkańców Wysp Brytyjskich.pdf, plakat, 

 Ukrainiec w oczach Polaków.pdf, plakat, 

 Stereotypy o Ukraińcach.docx, 

 Uchodźcy_statystyki.docx. 

Materiały do pracy w grupach: 

 paski do zapisania opinii o Polakach i Ukraińcach.  

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ:  

 2 godziny dydaktyczne. 
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PRZEBIEG ZAJĘĆ 

Przeprowadzenie zajęć musi być poprzedzone pracą uczniów w domu – wyszukaniem opinii o Pola-

kach mieszkających za granicą, zebraniem materiałów na temat życia Ukraińców w Polsce oraz opinii 

Polaków o Ukraińcach. 

1. Przedstawienie celów zajęć. 

2. Wprowadzenie do tematu: Wyjazd Polaków za granicę. 

3. Dyskusja. Dlaczego na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat Polacy wyjeżdżają do innych kra-

jów?  

4. Prezentacja skali zjawiska. Podsumowanie przyczyn wyjazdu Polaków do krajów Europy Za-

chodniej (slajdy nr 5 i nr 6). 

5. Praca w grupach trzyosobowych. Podział z wykorzystaniem materiału Mapki.pdf 

Każda grupa uzgadnia trzy stereotypy/opinie, jakie ich zdaniem Anglicy mają o Polakach. Na-

stępnie w klasie tworzony jest wspólny plakat (Polak w oczach mieszkańców Wysp Brytyj-

skich.pdf). Każda z grup prezentuje kolejno jedną opinię/stereotyp. Karteczkę z informacją 

umieszcza na plakacie. Prezentacja wszystkich pomysłów. 

6. Pytanie do klasy: Jak sądzicie, jakie są konsekwencje takiego postrzegania Polaków?  

Uczniowie w dotychczasowych grupach wybierają jedną z opinii i określają jej możliwe kon-

sekwencje dla życia Polaków. Prezentują wyniki swoich rozważań. 

7. Pytania do uczniów:  

 dlaczego wybraliście te, a nie inne opinie?  

 jakie emocje wzbudzają w was zaprezentowane opinie?  

 czy ze wszystkimi opiniami się identyfikujecie?  

8. Dyskusja. Dlaczego chętnie posługujemy się stereotypami? 

W przeprowadzeniu dyskusji oraz jej skomentowaniu przydatny będzie rozdział III.2. Stereo-

typy. Źródła. Cechy. Konsekwencje [w:] Edukacja antydyskryminacyjna. Podręcznik trenerski, 

pod red. Mai Branki i Dominiki Cieślikowskiej, Villa Decius, Kraków 2010. 

9. Prezentacja nt. Obcokrajowcy w Polsce. Liczba, przyczyny przyjazdu do Polski. Nastawienie Po-

laków do Ukraińców (slajdy nr 15, nr 16, nr 17). 

10. Dyskusja. Z jakimi opiniami na temat Ukraińców się spotkaliście? Wypowiedzi uczniów zapi-

sywane są na plakacie i wyjaśniane, gdzie młodzież spotkała się z daną opinią. 

11. Praca w grupach. Wybranie jednego ze stereotypów stawiających Ukraińców w negatywnym 

świetle i zastanowienie się, czy uczestnicy zajęć potrafią podać argumenty podważające ten 

stereotyp.  

12. Podsumowanie. Jak możemy dystansować się od stereotypów? 

 

 


