AGENDA SZKOLENIA
Tytuł szkolenia

Różnice międzykulturowe a relacje z cudzoziemcami na uczelni

Data szkolenia

24 lipca lub 6 września 2017 r.

Miejsce szkolenia

Gmach Pałacyk Rektorski (ul. Koszykowa 80)

Trener

Malwina Bakalarska

Organizator

Politechnika Warszawska, Dział ds. Szkoleń; www.szkolenia.pw.edu.pl

PROGRAM SZKOLENIA
HARMONOGRAM
CZASOWY

PLAN ZAJĘĆ

8:30 – 8:40

Dyskusja wprowadzająca, rozpoznanie oczekiwań i potrzeb uczestników
szkolenia. Krótka analiza panujących relacji z cudzoziemcami na uczelni.

8:40 - 9.00

Prezentacja multimedialna.
Polacy w oczach cudzoziemców z poszczególnych kręgów kulturowych,
czyli jak nasze zachowania i postawy wpływają na negatywne reakcje
przedstawicieli innych kultur.
Motywacje i cel podjęcia studiów w Polsce u studentów z Ukrainy, Białorusi,
Indii, Nigerii lub Chin, czyli na co zwracać uwagę w komunikacji
z obcokrajowcami.

9:00-10:00

Wprowadzenie do wiedzy o różnicach kulturowych (wykład).
Skąd się biorą różnice kulturowe: normy, wartości, światopogląd i religie –
przegląd podstawowych założeń: Europa Zachodnia; Europa Środkowa;
Europa Wschodnia; Afryka; Bliski Wschód, Azja Centralna, Daleki Wschód.
Jak zrozumieć zagranicznego studenta/pracownika: etapy adaptacji, szok
kulturowy, akulturacja, procesy inkluzji.

10:00-10:10

przerwa kawowa

10:10–11:00

Zjawiska występujące na styku kultur, czyli stereotypy, uprzedzenia i ich
przezwyciężanie w relacjach z zagranicznymi studentami.
Ćwiczenie grupowe według scenariusza: (równolegle dla dwóch grup):
- pracownicy administracyjni
- nauczyciele akademiccy.
Słowa klucze i słowa pułapki w odniesieniu do wybranych kultur.
Zwyczajowe formy powitalne, style podtrzymywania kontaktu
i odpowiednie zakończenie rozmowy lub spotkania, preferowane
w danych kulturach.
Prelekcja i scenki symulacyjne z elementami dramy.
podsumowanie i wnioski z ćwiczeń.

11:00-11:50

11:50–12:00
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12:00–12:15
12:15–13:15

13:15-13:45

13:45-13:55
13:55-14:00
ok. 14:00

PLAN ZAJĘĆ

przerwa kawowa
Jak odczytywać kody komunikacji niewerbalnej i werbalnej w przestrzeni
akademickiej? Analiza zachowań proksemicznych wpływających na proces
komunikacyjny.
Warsztat dotyczący wybranych kręgów kulturowych w odniesieniu
do kwestii: płci, wieku, pozycji społecznej, stanowiska zawodowego
- sytuacje z sali wykładowej
- sytuacje z pokoi administracyjnych.
Jak organizować czas i jak stworzyć przestrzeń przyjazną efektywnym
relacjom z obcokrajowcami na uczelni wyższej?
Włączanie elementów edukacji międzykulturowej w proces edukacyjny.
Pytania i odpowiedzi.
Podsumowanie szkolenia.
Rozdanie i wypełnienie ankiet ewaluacyjnych.
Zakończenie i rozdanie certyfikatów.

Dr Malwina Bakalarska – trener międzykulturowy współpracujący m.in. Europejską
Akademią Dyplomacji; adiunkt w Instytucie Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych
Polskiej Akademii Nauk; konsultant ds. zarządzania różnorodnością kulturową dla Diversity
Hub, indeksowana w polskiej bazie kobiet ekspertek ZnaneEkspertki.pl.
Profilowe doświadczenie (selekcja): W latach 2013-2016 była kierownikiem projektu
badawczego pt. „Afrykanie w Azji. Chiny i Malezja jako nowe kierunki migracji
Nigeryjczyków”. Była autorką programów dwusemestralnych studiów podyplomowych:
„Polityka i kultura krajów Azji i Afryki” przy IKŚiO PAN (dwie edycje) oraz dwusemestralnych
studiów podyplomowych na UKSW dla Polskiej Straży Granicznej, pt.: „Identyfikacja
wybranych grup kulturowych w kontekście problemów z ich powrotami”.
Wykładała w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Uniwersytecie Jagiellońskim, a
także na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytecie Warszawskim,
gościnnie na University of Usman Danfodio, Sokoto, Nigeria.
Studiowała w Wielkiej Brytanii, mieszkała przez pół roku w południowej Nigerii, odbywała
staże w lokalnych fundacjach w afrykańskim Lagos.
Ukończyła liczne treningi dotyczące mentoringu cudzoziemców (m.in. ICYE Berlin 2008, FIYE
Warszawa 2009), komunikacji bez przemocy (Centre for Noviolent Communication,
Warszawa 2005) jak też szkolenie pt.: ”Teams and Groups” na temat psychologii pracy
zespołowej i grupowej, University of Kent, Canterbury, 2010). Brała udział w dwóch
długofalowych projektach poświęconych integracji obcokrajowców w Polsce: Program
„Living Together” (2009) oraz „Intercultural Navigators” (2008-2009), organizowanych przez
British Council, Poland. Komentuje w polskich mediach wydarzenia z krajów afrykańskich.
Autorska licznych publikacji z zakresu wielokulturowości.

ul. Polna 50/1
00-644 Warszawa
tel.: 0 22 234 59 57

szkolenia@ca.pw.edu.pl
www.szkolenia.pw.edu.pl

