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POLSKA 

 

 

TEMAT LEKCJI 
Wielokulturowość - lekcja wychowawcza dla liceum i technikum 

CZAS: 45 minut 

CELE LEKCJI 
- odnalezienie i poznanie różnych przejawów wielokulturowości w naszym 
otoczeniu 

- refleksja nad zjawiskiem wielokulturowości pojmowanej lokalnie; 

- przedyskutowanie aspektów wielokulturowości w naszym codziennym życiu 

 

FORMY PRACY 
Praca grupowa oraz na forum klasy 

MATERIAŁY 

Film przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Salezjańskich w Łodzi; 

Karta pracy (do powielenia dla każdej z grup) 

 



 

PRZEBIEG LEKCJI 
Wstęp: 

„Wielokulturowość w Polsce to zjawisko narastające, coraz bardziej obecne          
w życiu każdego z nas. Badacze wielokulturowości opisują je najczęściej                     
w trzech wymiarach: jako stan faktyczny, rozumiany jako sytuacja obecności 
osób pochodzących z innych kultur; stan społeczny, w którym stosunki                        
i wzajemne relacje ludzi odmiennych kulturowo mają największe znaczenie 
oraz w kontekście politycznym. Ten ostatni obszar dotyczy państwa i regulacji 
polityczno-prawnych związanych z kwestią wielokulturowości. W Polsce 
wielokulturowość odkrywamy od 1989 roku. Początkowo dostrzeżone zostały 
mniejszości narodowe i etniczne zamieszkujące nasze ziemie od co najmniej 
kilku pokoleń. Proces społecznego uznania mniejszości wiąże się dodatkowymi 
prawami i możliwością swobodnego przyznania się do swoich korzeni.                              
Tym samym bycie Niemcem, Ukraińcem czy Romem nabrało głębszego 
znaczenia,      a prawo do kultywowania własnej tradycji, uczenia się języka 
stało się dodatkowym atutem (…)” 

[Wielokulturowość na co dzień. Materiały dla nauczycieli, Kraków 2006] 

 Przykładowe wprowadzenie zasad dyskusji (3 min): 

- słuchamy się nawzajem; 

- jesteśmy aktywni; 

- mamy prawo do błędu; 

- dopytujemy, jeśli coś jest niezrozumiałe; 

- mówię w swoim imieniu o swoich przemyśleniach/doświadczeniach, bez 
uogólniania; 

1) Podział uczniów na grupy 4-6 osobowe (2 min) 

2) Rozdanie kart pracy (1 min) 

3) Praca uczniów w grupach (15 minut) 

4) Projekcja filmu (ok. 10 minut) 

5) Dyskusja na temat obejrzanego filmu (10-15 minut) 

 

Źródła wykorzystane w konspekcie lekcji: 

https://wkreceni.ceo.org.pl/wp-content/uploads/2017/05/scenariusze_wkreceni.pdf 

https://www.fundacja.znak.org.pl/files/wieloscen.pdf 
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STANDARDY EDUKACYJNE 

1. Wpisz tu tekst Wpisz tu tekst Wpisz tu tekst Wpisz tu tekst. 

2. Wpisz tu tekst. 

3. Wpisz tu tekst Wpisz tu tekst Wpisz tu tekst. 

CELE 

1. Wpisz tu tekst Wpisz tu tekst Wpisz tu tekst Wpisz tu tekst. 

2. Wpisz tu tekst Wpisz tu tekst Wpisz tu tekst. 

3. Wpisz tu tekst Wpisz tu tekst. 

POTRZEBNE MATERIAŁY 

1. Wpisz tu tekst (30) 

2. Wpisz tu tekst (5) 

WERYFIKACJA 

Metody sprawdzania wiedzy uczniów 

1. Wpisz tu tekst Wpisz tu tekst Wpisz tu tekst Wpisz tu tekst. 

2. Wpisz tu tekst Wpisz tu tekst Wpisz tu tekst. 

3. Wpisz tu tekst Wpisz tu tekst  

ĆWICZENIA 

Opis ćwiczeń utrwalających zdobytą wiedzę 

Wpisz tu tekst Wpisz tu tekst Wpisz tu tekst Wpisz tu tekst Wpisz tu tekst Wpisz tu 

tekst Wpisz tu tekst Wpisz tu tekst Wpisz tu tekst Wpisz tu tekst Wpisz tu tekst.  


