
różnice
kulturowe

jak się nauczyć 
i nie zwariować

Agnieszka Tambor - Polska Półka Filmowa



Różnica kulturowa – wartość? przeszkoda?
 

Znajomość odbiorcy – 
jakie jego cechy powinniśmy wziąć pod uwagę

 
różnica kulturowa jako treść nauczania



Uczyć się kultury –
uczyć się o kulturze

 
 
 

Czy kultury mają narodowości? 

Na ile zasadne jest mówienie o polskim sposobie

życia, który będąc innym od czeskiego czy

niemieckiego, jest własnością jakiegoś wyraźnie

wyodrębnionego podmiotu społecznego? W jakim

stopniu uniwersa podzielanych znaczeń 

i wspólnoty komunikacyjne pokrywają się 

 z podziałami narodowymi? Czy sposób życia

»podług wartości« może mieć irlandzki,

angielski,  czy amerykański charakter?



Różnice kulturowe 
(Uwarunkowania kulturowe)

 
mowa, zachowania niewerbalne,

przyzwyczajenia, system edukacyjny,
tradycje, kontakt wzrokowy,
wystąpienia publiczne, mimika,

postawa ciała, dystans społeczny  
 
 

www.polskapolkafilmowa.pl





przywiązanie
do kuchni
- nie ma "chińskiej kuchni"

- wszystko załatwia się "przy

posiłku"

- obowiązkowe trzy posiłki

dziennie

- ŚWIĘTA GODZINA POSIŁKU



kolektywnie 
nie gadaj

nie wyrywaj się

nie mów, że nie rozumiesz

nie trać twarzy

siedź w ławce



uważaj, co
pokazujesz





nie rób drugiemu...



Różnica kulturowa 
= różnica językowa
= różnica edukacyjna
Napoleon
Czyngis-chan - Dżingis-chan
ukraińska podstawa programowa



nie chodzi o to, czego się uczymy...
często chodzi o to jak...



punkt widzenia zależy
od punktu siedzenia

nauczane treści - np. nazwy narodowości
stereotypy
zawłaszczenie/przywłaszczenie kulturowe



JA I  MÓJ (!)  ŚWIAT
O SWOIM OPOWIADAJ SOBIE SAM



Karzeł czy niskorosły

Gej czy osoba ze społeczności

LGBTQIA (LGBTQ+)

Niepełnosprawny czy osoba

z niepełnosprawnością

schizofrenik czy osoba

Bojownik czy terrorysta

student czy osoba studencka

 z diagnozą schizofrenii

 

Coraz większa dbałość
 o kulturę języka i

poprawność polityczną 



 
nike Asia: Wideo opiera się na
opowieściach prawdziwych

sportowców, którzy,
podobnie jak wielu

współczesnych młodych
ludzi, walczą o akceptację
tego, kim są. Dyskryminacja
jest problemem globalnym i

istnieje na całym świecie.

wychowanie - walka z dyskryminacją 
o krok za daleko?

 
 

#youcantstopus



doświadcznie migracyjne



W wyższej szkole lub na uczelni 
nazwisko + sensei (studenci do profesorów) 

 
•tytuły naukowe (mgr, inż., dr)

–nigdy nie pojawiają się w potocznym użyciu
 
 

sensei (studenci do profesorów) 
nazwisko + kun/san (profesorowie do studentów

obu płci)
 imię/nazwisko (między studentami) 

skrót imienia lub pseudonim (między kolegami) 



Tworzone przed realnym

poznaniem grup narodowych,

społecznych religijnych

(podobnie do stereotypu).

 

 Uprzedzenia motywują do

działania, stymulują agresję

oraz dyskryminację.

 

POZNAJ ZANIM ODRZUCISZ

- FILMY/SERIALE

- PIOSENKI

- KSIĄŻKI

- PREZENTACJE O KRAJACH

- OGLĄDANIE PRZEWODNIKÓW

- BLOGI INTERNETOWE

- BLOGI I VLOGI O KUCHNI

- WPÓLNE GOTOWANIE

- PROFILE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH (INSTAGRAM)

 











BARIERA
 JĘZYKOWA

UNIEMOŻL IW IA
PEŁNE

UCZESTN ICTWO
 "W ŻYC IU"

obniża oceny
obniża możliwości zarobkowe

HAMUJE  PROCESY
POZNAWCZE

mniej wiem, mniej mogę

UTRUDNIA
ADAPTACJĘ

utrudnia nawiązywanie
znajomości

źle wpływa na motywację 
obniża poczucie własnej

wartości



SZERSZE PODEJŚCIE
DO NAUCZANIA
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