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IM. PROFESORA JANA SZCZEPAŃSKIEGO
warsztaty 10 września 2014 – Cieszyn, 11 września – Ustroń
Temat:
Kompetencje międzykulturowe nauczyciela
„Wydaje się, że fundamentem głupoty jest brak wyobraźni, arogancja, zbytnia pewność siebie,
zarozumialstwo. Cechami i podstawami mądrości są: staranność w obserwacji, dokładność w opisywaniu stanu
rzeczy, na który mamy działać, liczenie się ze wszystkimi elementami sytuacji, dążenie do zrozumienia innych
ludzi uwikłanych w te same sytuacje, w których znajduje się działający, ostrożne okazywanie posiadanych
środków i możliwości, skromne odnoszenie się do ludzi, okazywanie sympatii, zabieganie o współpracę,
a równocześnie działanie konsekwentne, uporczywe, ale stale kontrolowane przez krytyczną wyobraźnię”.
Jan Szczepański, Zapytaj samego siebie, Warszawa 1983, s. 122.

Prowadzący:
dr hab. Barbara Grabowska, dr Łukasz Kwadrans
Opis:
Wprowadzenie w problematykę stereotypów, wykluczenia, dyskryminacji; podjęte będą
również treści związane ze zróżnicowaniem kulturowym, potrzebą akceptacji i
przynależności do grupy.
Cel:
Celem warsztatu jest kształtowanie emancypacyjnej i krytycznej kompetencji społecznej
u nauczycieli oraz budowanie świadomości międzykulturowej, wyobraźni i kultury
pedagogicznej, uświadomienie wartości jaką jest różnorodność kulturowa, a także
rozwijanie kompetencji międzykulturowych nauczycieli niezbędnych w procesie
kształtowania tożsamości wielowymiarowej.
Adresaci:
Nauczyciele ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Prowadzący:
dr hab. Barbara Grabowska - adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Edukacji
Międzykulturowej na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach.
Dysertację doktorską na temat Przemian świadomości społecznej młodzieży na
pograniczu polsko-czeskim (na przykładzie Cieszyna) napisała pod kierunkiem prof. zw. dr
hab. Tadeusza Lewowickiego. Doktorat sfinalizowała w roku 2000 w Instytucie Badań
Edukacyjnych w Warszawie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na
problematyce edukacji międzykulturowej, a zwłaszcza na kwestiach poczucia tożsamości
młodzieży. Współredaktorka siedmiu prac zbiorowych. Autorka monografii Poczucie
tożsamości młodzieży uczącej się w szkołach z polskim językiem nauczania na Białorusi,

Ukrainie i w Republice Czeskiej – studium porównawcze oraz ponad siedemdziesięciu
artykułów poświęconych głównie problematyce wielokulturowości, polskiej mniejszości
narodowej w Czechach oraz edukacji międzykulturowej. Opiekunka Koła Naukowego
Edukacji
Międzykulturowej,
członkini
Stowarzyszenia
Wspierania
Edukacji
Międzykulturowej oraz Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego.

dr Łukasz Kwadrans - politolog, pedagog, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej
i Metodologii Badań, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Uniwersytet Śląski
w Katowicach, kurator specjalista Sądu Rejonowego w Świdnicy, delegat okręgu
świdnickiego do Krajowej Rady Kuratorów, w latach 2007-2013 kierownik Ośrodka
Kuratorskiego w Świebodzicach, przewodniczący Rady Miejskiej w Świebodzicach,
członek zarządu Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji PROBARE, Przewodniczy Radzie
Wydawniczej Wydawnictwa Fundacji Integracji Społecznej PROM. Członek Rady
Programowo-Naukowej kwartalnika „Probacja”. Członek Stowarzyszenia Wspierania
Edukacji Międzykulturowej. Dwukrotny stypendysta International Visegrad Fund oraz
ERASMUS Individual Teaching Programme. Koordynował bądź brał udział w grantach
krajowych i międzynarodowych. Współpracuje z uniwersytetami w Czechach i na
Słowacji. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Autor
kilkudziesięciu tekstów naukowych i artykułów popularyzatorskich w czasopismach
naukowych i pracach zbiorowych dotyczących Cyganów/Romów, resocjalizacji i probacji.
Autor książek: Edukacja Romów. Studium porównawcze na przykładzie Czech, Polski
i Słowacji (Wrocław-Wałbrzych 2008) i Education of the Roma in the Czech Republic,
Poland and Slovakia - gap confrontation between expectations and reality – comparative
research, Wrocław 2011. Współredaktor: Situation of Roma Minority in Czech, Poland
and Slovakia (Wroclaw 2009), Situation of Roma Minority in Czech, Hungary, Poland and
Slovakia (Wroclaw 2010), Situation of Roma Minority in the Czech Republic, Hungary,
Poland and Slovakia. Vol. 2, (Wroclaw 2011), Roma in Visegrad Countries: History,
Culture, Social Integration, Social Work and Education, (Wroclaw 2013).

Lista uczestników:
Cieszyn-Ustroń: 15-20 osób (imię i nazwisko, szkoła)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

