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Kinga Anna Gajda, Aneta Pazik 

Seminarium wyjazdowe jako projektowa metoda nauczania 

kompetencji międzykulturowych na przykładzie projektu „Podróż 

młodzieży do Miejsca Pamięci Dachau w listopadzie 2013 roku” 

Francuski filozof, Paul Ricoeur, w tekście Jaki ma być nowy etos 

Europy przedstawia trzy modele połączenia tożsamości i odmienności. 

Pierwszy z nich to model przekładu, który jest wynikiem wielojęzyczności 

Europy oraz świata i równocześnie zachętą do uczenia przynajmniej dwóch 

żywych języków dla zapewnienia odbiorców każdemu językowi
1
. Model ten 

polega nie tylko na biernym przekładzie tekstu z języka na język, ale także 

na aktywnej interpretacji kultury, na tłumaczeniu kultury na kulturę. Model 

ten dotyczy zatem nie tyle przekładu słów, ile treści znaczeniowej i kodów 

kulturowych. Kolejny model, który opisuje Ricoeur, to model, który stał się 

inspiracją projektu „Podróż młodzieży do Miejsca Pamięci Dachau              

w listopadzie 2013 roku” - model wymiany wspomnień. Jest on 

konsekwencją różnicy pamięciowej między kulturami dotyczącej 

zwyczajów, zasad, norm, wierzeń, przekonań, które składają się na kulturę. 

Ale także różnicy pamięciowej i interpretacyjnej między kulturami w opisie 

faktów historycznych. Francuski filozof podkreśla, iż „tym, co rzeczywiście 

sprawia, że o kulturach nie da się opowiadać w inny sposób, jest wpływ 

wywierany na zbiorową pamięć przez to, co nazywamy kluczowymi 

wydarzeniami, których powtarzające się wspominanie i świętowanie 

prowadzi do skostnienia historii każdej grupy kulturowej w tożsamości nie 

tylko niezmiennej, lecz także dobrowolnie i systematycznie pozbawianej 

                                                 
1
 P. Ricoeur, Jaki ma być nowy etos Europy?, [w:] Komunikacja międzykulturowa. 

Zderzenia i spotkania, red. A. Kapciak, L. Korporowicz, A. Tyszka, Warszawa 1996, s. 98. 
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możliwości przekazu”
2
. Takim kluczowym wydarzeniem była z pewnością 

II wojna światowa oraz fakt obozów koncentracyjnych. Celem projektu jest 

ponowne opowiedzenie o tych wydarzeniach przez młode osoby                   

w koegzystencji z opowiadaniem osób, które przeżyły te doświadczenia. To 

zatem zderzenie dwóch odmiennych sposobów narracji, które tworzą nową 

pamięć – pamięć zbiorową. Celem projektu jest zatem zwielokrotnienie 

lektury tamtych wydarzeń i opowiadanie inaczej, nowym językiem, pod 

wpływem nowych doświadczeń, z nowej perspektywy. „Ta zdolność 

opowiadania w inny sposób o kluczowych wydarzeniach (…) historii – 

powiada Ricoeur – znajduje wsparcie w wymianie kulturowych wspomnień. 

Kamieniem probierczym tej zdolności wymiany jest chęć wiążącego się ze 

zrozumieniem symboli i pełnego szacunku uczestnictwa w upamiętaniu 

kluczowych wydarzeń  należących do [różnych] (…) narodowych kultur”
3
. 

Ricoeur podkreśla narracyjny charakter przechowywania i wskrzeszania 

faktów. To opowieści, wspomnienia – jego zdaniem – wyrażają i kształtują 

czasowość. To wreszcie sposób kreowania, budowania tożsamości. „Każdy 

– podkreśla Ricoeur – przejmuje pewną narracyjną tożsamość z historii, 

które są mu opowiadane albo które opowiada o sobie samym, to ta 

tożsamość miesza się z tożsamością innych tak, aby powstawały historie 

drugiego stopnia, które pochodzą właśnie z przecinania się różnorodnych 

historii”
4
. Powtórne opowiadanie historii to uwikłanie się w historię, 

czynienie swojej historii odgałęzieniem historii innych. I właśnie taki cel 

przyświecał projektowi „Podróż młodzieży do Miejsca Pamięci Dachau            

w listopadzie 2013 roku”. To próba powtórnego opowiedzenia historii               

II wojny światowej i obozów koncentracyjnych, aby stworzyć wspólną 

                                                 
2
 Ibidem, s. 135-136. 

3
 Ibidem, s. 136. 

4
 Ibidem, s. 134. 
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pamięć – wspólną dla osób młodych, które poznają fakty za pośrednictwem 

czyjejś pamięci i interpretacji, oraz dla osób starszych, takich jak Lidia 

Skibicka-Maksymowicz
5
, która przeżyła obóz, a która była gościem grupy 

młodzieży podczas seminarium przygotowawczego czy Abba Naor, który 

spotkał się z młodzieżą w Dachau. Wreszcie to próba stworzenia wspólnej 

pamięci obozów koncentracyjnych w Polsce i w Niemczech. Takie 

chwilowe, nietrwałe utożsamienie się z historią i pamięcią przyczynia się – 

zdaniem Ricoeura – do „ponownego uzmysłowienia sobie (…) przeszłości                   

i przyszłości innych przez bezustanne przemodelowanie historii, które 

wzajemnie o sobie opowiadamy”
6
. Celem projektu jest zatem wymiana 

wspomnień na poziomie narracyjnym, który służy do zrozumienia ich. To 

poddanie się krzyżującej lekturze kluczowych wydarzeń dla kilku kultur              

i wzajemna pomoc w wyzwoleniu żywej i przynoszącej odrodzenie cząstki 

kostycznych wspomnień. Bardzo istotną rolę w odrodzeniu tychże 

wspomnień i udowodnieniu, że wydarzenia te dotyczyły wielu kultur, pełnią 

świadectwa Naora, litewskiego Żyda, który przetrwał getto w Kownie                 

a następnie pobyt w trzech obozach: w obozie koncentracyjnym Stutthof,              

i podobozach obozu koncentracyjnego w  Dachau: obozie pracy Utting oraz 

obozie Kaufering I oraz Skibickiej-Maksymowicz, która trafiła do obozu 

jako dziecko białoruskie. W obozie jej kulturą była „kultura” obozu oraz 

kultura hebrajska, albowiem uczyła się od żydowskich dzieci ich kultury              

i religii, następnie po wojnie została adoptowana przez polską rodzinę – 

ochrzczona w religii katolickiej i wychowywana w kulturze polskiej. Po 

wielu latach udało się jej odnaleźć swoją rodzinę mieszkającą w Rosji. 

                                                 
5
 Zobacz: http://gosc.pl/doc/1454082.Dziewczynka-z-Auschwitz;  

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Byla-wiezniarka-obozu-Auschwitz-Lidia-Skibicka-

Maksymowicz-rany-nigdy-sie-nie-zabliznia,wid,15286675,wiadomosc.html (dostęp 

22.10.2013). 
6
 P. Ricouer, op. cit., s. 135. 
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Zdecydowała się jednak zostać przy polskim imieniu i nazwisku, polskiej 

rodzinie oraz dacie urodzenia podanej w przybliżeniu przez lekarza 

leczącego ją po wojnie. Historia opowiedziana przez Skibicką-

Maksymowicz to nie tylko historia wspomnień z wydarzeń kluczowych, ale 

także historia przenikania wielu kultur i wyboru jednej z nich lub też 

stworzenia własnej wersji łączącej elementy kilku. Jej świadectwo dowodzi, 

że tradycja stoi po stronie długu wobec przeszłości i przypomina, że nikt 

niczego nie zaczyna od zera, nawet jeżeli tak się wydaje. Kultura zatem 

pozostaje żywa tylko wówczas, gdy wciąż jest poddawana nieprzerwanemu 

procesowi interpretacji.  

Projekt zatem składa się na wzór modeli opisanych przez Ricoeura         

z dwóch zadań: przekładu kultury na kulturę, pamięci faktów na pamięć 

młodych osób, wspomnień ludzi starych na wspomnienia młodzieży. To 

zatem projekt wymiany, który dowodzi, iż wymiana wspomnień, pamięci          

i kultury to sposób na kształtowanie współczesnej transkulturowej 

tożsamości. Pracowanie nad własną tożsamością coraz częściej staje się 

pracą nad integracją wielu komponentów o różnym pochodzeniu 

kulturowym i czasowym. Celem jednostki jest zatem odkrycie                          

i zaakceptowanie swojej transkulturowości oraz transkulturowego 

pojmowania samych siebie a także nauczenie się kreowania nowego typu 

różnorodności interpretowanego oraz stwarzanego z subiektywnego punktu 

widzenia jednostki. Transkulturowa tożsamość, o której pisze Wolfgang 

Welsch, skupia się na prawie jednostki do dowolnego tworzenia czy też 

kreowania swojej przynależności, która nie jest prostą przynależnością do 

kultury narodowej, etnicznej czy lokalnej, ale jest  nietypowym miksem ich 

wszystkich czynionym z własnej perspektywy oraz poddanym tylko                  

i wyłącznie indywidualnej ocenie. To także krzyżowanie się wspomnień             
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i wymiana opowieści, krytyczne odczytanie kluczowych wydarzeń oraz 

świadome tworzenie własnej tożsamości w oparciu o proces poznawania 

kultury przeszłości i dzisiejszych kultur. „Tożsamość transkulturowa – pisze 

Welsch – pociąga za sobą świadomość przygodności i zgodę na alternatywne 

elementy tożsamości”
7
. To zatem tożsamość zdobywana w trakcie podróży 

przez różne kultury, różne opowieści i wspomnienia oraz poprzez nakładanie 

się różnych wpływów, którym podlega jednostka. Co więcej, wydaje się, iż 

tożsamość ta jest ściśle powiązana z kompetencjami międzykulturowymi. Im 

większa świadomość transkulturowości oraz większe kompetencje, które 

należałoby określić mianem transkulturowych, tym łatwiejszy proces 

kształtowania się transkulturowej tożsamości.  

Kompetencje międzykulturowe są kształtowane pod wpływem 

różnych procesów. Szczególne znaczenie dla ich rozwoju ma edukacja 

formalna i pozaformalna, w ramach których nauczanie kompetencji 

międzykulturowych polega na przekazywaniu uczniom pewnego rodzaju 

wiedzy, jak również pogłębianie pewnych umiejętności w oparciu o kilka 

fundamentalnych wartości. Zakres nauczania kompetencji międzykulturowej 

określa, m.in. definicja kompetencji międzykulturowej skonstruowana przez 

Michaela Byram’a, która należy do jednych z najczęściej przywoływanych 

w literaturze naukowej. Zgodnie z nią, kompetencja międzykulturowa składa 

się z kilku komponentów, które dzieli się na następujące kategorie: postawy, 

wiedza, umiejętności, wartości. Pierwsza z nich ma celu rozwinięcie postaw 

otwartości i ciekawości u uczniów. Wiedza ma nie odnosić się tylko               

i wyłącznie do partykularnego kontekstu kulturowego. W ramach tego 

komponentu należy uczyć procesów społecznych, ale również reprezentacji 

                                                 
7
 W. Welsch, Transkulturalność. Nowa koncepcja kultury,  „Studia Kulturoznawcze”, 

Poznań 1998, s. 221. 
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tych procesów oraz ich produktów. Oznacza to przekazywanie wiedzy                

o tym, jak ludzie widzą samych siebie i jaką mają wiedzę o innych. W skład 

umiejętności wchodzą trzy główne elementy: umiejętność porównywania, 

interpretacji i narracji. W ten sposób uczniowie dowiadują się, jak prowadzić 

dialog z osobami żyjącymi w odmiennej kulturze oraz zadawać im pytania            

o ich przekonania i poglądy. W odniesieniu do ostatniej z wymienionych 

powyżej kategorii komponentów kompetencji międzykulturowej należy 

zwrócić uwagę, że celem jej nauczania nie jest zmiana wartości u uczniów. 

W procesie nauczania należy jednak położyć nacisk na to, by uczniowie 

działali zgodnie z podstawowymi wartościami, takimi jak: poszanowanie 

ludzkiej godności, równość praw człowieka oraz demokratyczne podstawy 

społecznych interakcji
8
. 

Istnieją różne metody nauczania kompetencji międzykulturowej. 

Jedną z najbardziej efektywnych, a zarazem dających wiele możliwości 

współpracy z uczniami jest metoda nauczania projektowego. Z jednej strony, 

pozwala ona w elastyczny sposób dostosować plan zajęć oraz 

wykorzystywane techniki nauczania do danej grupy uczniów i jej potrzeb, 

jak również uwzględnić specyfikę danej grupy. Z drugiej strony, metoda ta 

oferuje także możliwości kontrolowanego udziału uczniów w procesie 

przygotowywania zajęć. Metodę nauczania projektowego jako pierwszy 

zdefiniował i opisał w 1918 roku amerykański pedagog, William Heard 

Kilpatrick w tekście The Project Method
9
. Opisywał on metodę projektu 

                                                 
8
 M. Byram, B. Gribkova, H. Starkey, Developing the Intercultural Dimension in Language 

Teaching. A practical Introduction for Teachers,  Strasbourg 2002, s. 20. 
9
 W. H. Kilpatrick, The Project Method: The Use of the Purposeful Act in the Educative 

Process, New York 1918; http://people.umass.edu/~rwellman/Philosophy/Kilpatrick.pdf 

(dostęp 22.01.2013). 
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jako ,,zamierzone działanie wykonywane z całego serca w środowisku’’
10

. 

W Polsce metoda projektów została wprowadzona w latach 

międzywojennych, choć początkowo nie była zalecaną metodą. Zgodnie             

z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.08.2010 roku (§ 

21a.2) projekt edukacyjny  „jest zespołowym, planowym działaniem 

uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu,                         

z zastosowaniem różnorodnych metod”
11

. Metoda projektu jest poczytywana 

za jedną z najbardziej atrakcyjnych metod nauczania. „Sprowadza się do 

tego, że zespół osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje 

pewne przedsięwzięcie oraz ocenia jego wykonanie. Najlepiej jeśli źródłem 

projektu jest świat życia codziennego, a nie abstrakcyjna nauka. Punktem 

wyjścia jest jakaś sytuacja problemowa, zamierzenie, podjęcie jakieś 

inicjatywy, wytyczenie celu, punktem dojścia zaś szeroko rozumiany 

projekt”
12

. Mirosław S. Szymański wymienia cztery podstawowe cechy 

metody projektu: progresywistyczna rola nauczyciela, podmiotowość ucznia, 

całościowość oraz odejście od tradycyjnego oceniania uczniów
13

. 

Istotne jest zatem, aby projekt ten był realizowany zarówno przez 

nauczycieli, jak i uczniów/studentów
14

. Uczniowie powinni być 

zaangażowani we wspólne tworzenie projektu od momentu jego tworzenia 

aż do etapu ewaluacji. Metoda ta łączy tradycyjny model przekazywania 

wiedzy z możliwością aktywnego uczestnictwa młodzieży w działaniach,            

                                                 
10

 Cytat za: M.S. Szymański, O metodzie projektów: z historii, teorii i praktyki pewnej 

metody kształcenia, Warszawa 2000. 
11

 http://www.znp.edu.pl/media/files/76a5a452775e256f336bdeed0b41e107.pdf (dostęp 

12.08.2013). 
12

 M.S. Szymański, op. cit., s. 61. 
13

 Ibidem. 
14

 Por: J. Królikowski,  Projekt edukacyjny: materiały dla zespołów międzyprzedmiotowych,  

Warszawa 2000.  
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a co za tym idzie wiedzę teoretyczną z praktycznym jej zastosowaniem. 

Pozwala zatem na zacieranie granic między sztywnie wytyczonymi 

przedmiotami, umożliwia współpracę specjalistów z kilku dziedzin                     

i wieloperspektywiczny oraz interdyscyplinarny ogląd, jak i wieloaspektowe 

podejście do zadanego problemu. Ponadto opiera się ona na dialogu między 

uczniem a nauczycielem, wymianie informacji i poglądów. Istotnym 

elementem tego typu pracy jest fakt, że uczniowie/studenci uzyskują 

namacalne efekty swoich działań. Zaletą metody projektowej jest również 

możliwość współpracy nauczycieli ze specjalistami z danej dziedziny, 

wyjście poza gmach szkoły/uczelni oraz realizowanie projektu                       

w instytucjach zajmujących się danym problemem. Metoda ta opiera się na 

założeniu z góry zarówno celów projektu, terminów jego realizacji, 

kryterium oceny, jak i używanej metodologii. Praca projektem  umożliwia 

wykorzystanie różnych podejść dydaktycznych, szczególnie elementów 

aktywnego nauczania - od metod eksponujących, podających (anegdota, 

objaśnienia, odczyt, opis, pogadanka, prelekcja, prezentacja multimedialna, 

wykład informacyjny), praktycznych (ćwiczenia przedmiotowe, metoda 

projektów, metoda przewodniego tekstu, pokaz), metod problemowych 

(metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna, gry dydaktyczne, m.in. 

symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne, czy drama), wykładu 

konwersatoryjnego, aż do pedagogiki twórczości, twórczego myślenia oraz 

do podstawy programowej. Metoda projektowa umożliwia młodzieży 

realizowanie własnego projektu badawczego polegającego na zbieraniu, 

systematyzowaniu wiedzy oraz jej interpretacji. Na początku nauczyciel 

powinien opracować metodę pracy z uczniami dostosowaną do możliwości 

intelektualnych i finansowych grupy oraz celów kształcenia a także swojej 

wiedzy. Ponadto nauczyciel wybiera temat i określa cele projektu.
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 System nauczania projektowego został zastosowany w pracy              

z uczniami uniwersyteckiej klasy kompetencji międzykulturowych. 

Nadrzędnym celem klasy jest rozwinięcie u uczniów umiejętności 

niezbędnych do pracy i komunikacji w międzynarodowym zespole. A zatem 

pogłębienie ich znajomości kultury Europy, rozszerzenie horyzontów 

myślowych, zapoznanie uczniów z różnymi europejskimi stylami 

rozumowania, wyrażania uczuć, porozumiewania się i współpracy w celu 

zrealizowania wspólnego projektu. Ponadto wdrażanie uczniów do śledzenia 

bieżących wydarzeń i korzystania z różnych źródeł informacji oraz 

kształtowanie świadomości wspólnej kultury europejskiej a równocześnie 

umiejętności promowania swojego regionu. Ważnymi założeniami są także 

rozwijanie u uczniów tolerancji i szacunku wobec innych kultur i wartości           

a także kreatywności, przedsiębiorczości oraz odpowiedzialności za grupę           

i wykonywane zadanie, umiejętności oceniania i wyciągania wniosków ze 

współpracy międzynarodowej, dostrzegania przykładów dobrej praktyki              

i błędów, których należy w przyszłości unikać. Celem powołania klasy jest 

również dostosowanie programu szkolnego do standardów europejskich               

i wymagań zglobalizowanego świata, nadanie nauczanym przedmiotom 

wymiaru europejskiego, wzbogacenie procesu nauczania przez 

wprowadzenie cyklu wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez nauczycieli 

uniwersyteckich oraz doktorantów Instytutu Europeistyki Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, jak i poprawienie jakości nauczania przez wprowadzenie 

elementu praktycznej nauki w zakresie nauczania języków obcych i edukacji 

międzykulturowej. Bardzo ważny jest również sposób uczenia – chodzi nie 

tylko o przekazanie rzetelnej wiedzy, ale również, a może przede wszystkim, 

naukę rozwiązywania problemów w oparciu o case studies, naukę twórczego 

myślenia oraz przełożenia teorii na praktykę. Aby nie tylko zwiększyć 
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kompetencje uczniów, ale również uczyć ich myślenia kreatywnego, 

pobudzić zainteresowanie sztuką, dostarczyć umiejętności łączenia różnych 

elementów tej samej dyscypliny, znajdywania podobieństw i różnic między 

kulturami krajów UE, uczyć młodzież nowych umiejętności, zachęcać ich do 

własnej twórczej pracy, samodzielnego szukania nowatorskich rozwiązań 

oraz do dialogu wewnątrz- i międzykulturowego, uczyć umiejętności pracy 

w grupie, konfrontowania swojej wiedzy z rzeczywistością, sprawnej analizy 

(również komparatystycznej) i interpretacji zjawisk społecznych oraz 

sprawnego komunikowania się w ramach różnych kultur, jak i nawiązywania 

dialogu z rówieśnikami oraz osobami starszymi, a także dostrzegania różnic 

i podobieństw interkulturowych i wreszcie szacunku wobec własnego 

dziedzictwa kulturowego. Zajęcia z danego tematu są uprzednio wyłożone 

podczas wykładu (2 jednostki lekcyjne) a następnie przećwiczone w ramach 

warsztatów w grupach (4 jednostki lekcyjne). Podczas pierwszego roku 

nauki (nauka trwa dwa i pół roku) uczniowie realizują program wstępu do 

studiów europeistycznych. Od drugiej klasy rozpoczynają naukę modułową. 

W ramach uniwersyteckiej klasy kompetencji międzykulturowej 

został zrealizowany projekt „Podróż młodzieży do Miejsca Pamięci Dachau 

w listopadzie 2013 roku”. Miał on stanowić komplementarną metodę 

pogłębiania kompetencji międzykulturowej uczniów. Jako temat przewodni 

został wybrany problem pamięci, która, z jednej strony, stanowi czynnik 

kształtujący tożsamość jednostkową i grupową, a z drugiej – jest 

potencjalnym czynnikiem konfliktogennym w sytuacjach, gdy mamy do 

czynienia z silnie zestereotypizowanymi obrazami w relacjach pomiędzy 

przedstawicielami narodów, które były skonfliktowane w przeszłości. 

Projekt „Podróż młodzieży do Miejsca Pamięci Dachau w listopadzie 2013 

roku” miał uwrażliwić uczestników na kwestie związane z pamięcią 
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jednostkową i zbiorową. Temu też miał służyć cykl zajęć realizowanych 

zarówno na miejscu (w szkole i na uniwersytecie), jak również w czasie 

seminarium wyjazdowego do Dachau, niewielkiego miasta w Niemczech, 

które zapisano na kartach historii po 1933 roku jako miejsce, w którym 

znajdował się modelowy obóz koncentracyjny. Spotkania z gośćmi, ofiarami 

obozów koncentracyjnych w Polsce i w Niemczech miały z kolei 

uświadomić uczestnikom projektu mechanizmy kształtowania się pamięci 

jednostkowej i rozwinąć umiejętności uczniów w zakresie odniesienia jej do 

pamięci zbiorowej. Realizacja projektu przebiegała na kilku etapach. Jego 

inicjacja nastąpiła w wyniku obserwacji pracy uczniów biorących udział           

w projekcie uniwersyteckiej klasy kompetencji międzykulturowej, jak 

również pod wpływem świadomości, że kompetencji międzykulturowych 

należy nauczać nie tylko w sposób teoretyczny, ale przede wszystkim 

praktyczny – poprzez zderzenie z odmienną kulturą. Jak stwierdzają Arno 

Ken Kumagai i Monica L. Lypson rozwój kompetencji międzykulturowych 

nie polega na statycznej weryfikacji listy nabytych/rozwiniętych 

umiejętności, ale jest to ciągłe krytyczne dostosowywanie i kształtowanie 

pewnego sposobu myślenia, pewnej wiedzy. Stąd też ważne jest, by na 

etapie nauczania kompetencji międzykulturowych zapewnić bieżącą 

praktykę, stwarzać różnorodne możliwości pogłębiania kompetencji                

w nowych i zmiennych kontekstach
15

. Jedną z tak rozumianych metod 

rozwijania kompetencji międzykulturowej są wyjazdy naukowo-edukacyjne 

za granicę. Rada Europy podkreśla, że nawet krótkie wizyty studyjne 

stanowią coś więcej niż tylko możliwość ćwiczenia języka obcego, gdyż jest 

to „holistyczne doświadczenie edukacyjne, które zapewnia środki użycia 

                                                 
15

 Zobacz: A. Lee, R. Poch, M. Shaw, R. Williams, Engaging Diversity in Undergraduate 

Classrooms: A Pedagogy that supports Intercultural Competence: ASHE Higher Education 

Report, Vol. 38, No. 2, s. 45. 
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umiejętności międzykulturowych i nabywania nowych postaw oraz 

wartości”
16

. W przypadku projektu „Podróż młodzieży do Miejsca Pamięci 

Dachau w listopadzie 2013 roku” pod pojęciem wyjazdu studyjnego 

rozumiano seminarium, tj. zaplanowany cykl zajęć prowadzony przez 

wyszkoloną kadrę stosującą różne metody i techniki dydaktyczne oraz 

angażujący uczestników poprzez nakłanianie ich do refleksji i do wyrażania 

własnych przemyśleń.  W trakcie takiego wyjazdu zajęcia (wykłady               

i warsztaty) stanowią jego główną część pod względem ilościowym                

i jakościowym, co ma zapewnić uczestnikom czas i warunki na refleksję. 

Stąd też w przypadku wycieczki do miejsc pamięci, tak jak są one 

definiowane, np. przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży należy 

wziąć pod uwagę to, aby krajoznawcza część programu wyjazdu nie 

powodowała, że uczestnicy będą odsuwali na dalszy plan pytania i refleksje 

związane z daną wizytą. Stąd też należy unikać łączenia tych dwóch 

kategorii aktywności
17

. Te zalecenia były uwzględniane na etapie 

formułowania celów i wstępnego programu projektu „Podróż młodzieży do 

Miejsca Pamięci Dachau w listopadzie 2013 roku”. Wybór kraju, w którym 

miało odbyć się seminarium z zakresu pamięci determinowały różnego 

rodzaju czynniki. Zajęcia, które były realizowane dla uczniów w Instytucie 

Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach klasy kompetencji 

międzykulturowej dotyczyły, m.in. tożsamości, sposobów jej kreowania, 

pamięci historycznej i zbiorowej, jej znaczenia w procesie konstruowania 

tożsamości. Z drugiej strony prowadzone były również zajęcia dotyczące 

historii relacji Polaków z Niemcami w XX wieku. Niemcy stanowili dla 

                                                 
16

 M. Byram, B. Gribkova, H. Starkey, op. cit.,  s. 20.  
17

 Wizyty w Miejscach Pamięci. Wskazówki PNWM dla organizatorów Polsko-Niemieckiej 

Współpracy Młodzieży, red. D. Bastos, H. Ziesing, Warszawa/Poczdam 2012, s. 5; 

http://www.pnwm.org/fileadmin/user_upload/publication/1347617160_end_gedenkstaette_3

_pl_web_nichtantragsbezogen.pdf (dostęp 08.09.2013). 
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Polaków ważną funkcję „znaczącego innego”, w odniesieniu do którego 

tworzona była tożsamość narodowa, często na zasadzie negatywnej, co 

miało miejsce zwłaszcza po zakończeniu II wojny światowej. Wówczas to 

władze komunistyczne w swoim przekazie propagandowym konstruowały 

jednoznacznie negatywny wizerunek Niemiec i Niemców, który był 

rozpowszechniany nie tylko w mediach, ale również w podręcznikach do 

historii co miało służyć pokazaniu niezmiennej agresywnej                                 

i imperialistycznej natury zachodnich sąsiadów
18

. Po 1990 roku czynniki 

kształtujące obraz Niemców w Polsce były bardziej zróżnicowane, co 

spowodowało, że w świetle badań naukowych przeprowadzonych                 

w okresie po akcesji Polski do Unii Europejskiej, Niemcy byli postrzegani 

przez Polaków w sposób relatywnie pozytywny
19

. Z drugiej jednak strony, 

wciąż pojawiają się przeszkody w prowadzeniu dialogu dotyczącego 

trudnych wydarzeń w historii, w tym zwłaszcza II wojny światowej                

i problemu wysiedleń Niemców z Polski po 1945 roku. Kwestie te wywołują 

wiele kontrowersji, są również wykorzystywane w emocjonalnej polityce 

historycznej w Polsce i w Niemczech, co może utrudniać proces 

wzajemnego zrozumienia się między młodymi ludźmi. Istotnym czynnikiem 

w pogłębianiu kompetencji międzykulturowych w tym zakresie jest 

przedstawienie polskiej młodzieży trudności związanych z konstruowaniem 

pamięci historycznej i zbiorowej w Niemczech w odniesieniu do wydarzeń 

związanych z II wojną światową. Ze względu na specyfikę problemu podjęta 

została decyzja o współpracy z niemiecką instytucją edukacyjną posiadającą 

doświadczenie w nauczaniu i wyjaśnianiu złożonych procesów związanych           

                                                 
18

 Z. Mazur, Obraz Niemiec w polskich podręcznikach do nauczania historii (1945 – 1989), 

Poznań 1996. 
19

 Zobacz:  M. Fałkowski, Polska – Niemcy. Wzajemne postrzeganie Polaków i Niemców w 

obliczu wspólnej obecności w Unii Europejskiej, http://www.isp.org.pl/site.php?id=299 

(dostęp 06.11.2013).  
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z pamięcią Niemców, a także znaczeniem i funkcjonowaniem obozów 

koncentracyjnych oraz systemu nazistowskiego w ich pamięci. Stąd też              

w ramach projektu nawiązano kontakt z Max Mannheimer Studienzentrum          

z Dachau. Biorąc pod uwagę funkcję, jaką pełnił obóz w Dachau w okresie 

od 1933 do 1945 roku w polityce prowadzonej przez nazistów, zajęcia               

w jego obrębie miały stanowić możliwość wyjaśnienia skomplikowanych 

procesów tworzenia pamięci historycznej i zbiorowej tworzonej w wyniku 

debaty dotyczącej powojennej funkcji obozów w społeczeństwie. 

W drugim etapie pracy projektem mogą uczestniczyć uczniowie 

poddając pomysły, pomagając nauczycielowi formułować temat i cele.             

W czasie dyskusji przeprowadzonej z uczniami można zweryfikować ich 

poziom wiedzy ogólnej dotyczącej podejmowanego problemu a także 

dokonać wstępnej analizy ich postaw wobec zjawisk i procesów związanych 

z pamięcią w odniesieniu do formułowanych celów projektu. Rezultaty 

obserwacji zostały uwzględnione w trakcie opracowywania tematyki 

poszczególnych warsztatów, a także seminarium przygotowawczego. 

Ciekawym pomysłem wydaje się zlecenie uczniom/studentom 

przeprowadzenie badań pilotażowych, cząstkowych. Kolejny etap to 

przygotowanie harmonogramu projektu. Harmonogram projektu należy 

opracować w oparciu o konsultacje z uczniami. Prace nad harmonogramem 

projektu „Podróż młodzieży do Miejsca Pamięci Dachau w listopadzie 2013 

roku” opierały się generalnie na standardach Rady Europy oraz Polsko-

Niemieckiej Współpracy Młodzieży w odniesieniu do zajęć za granicą (tzw. 

study abroad) tak, aby przyniosły one oczekiwane efekty w postaci 

zwiększenia kompetencji międzykulturowej uczestników projektu. Obie te 

organizacje zalecają, aby seminaria wyjazdowe były realizowane w trzech 

etapach: fazie przygotowawczej (ang. preparatory phase), fazie pracy 
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terenowej (ang. fieldwork phase) oraz fazie podsumowującej (ang. follow-up 

phase)
20

. Zajęcia przygotowawcze miały na celu wprowadzenie do tematyki 

- co jest istotne w sytuacji, gdy należy wyposażyć uczestników                        

w odpowiednią aparaturę pojęciową, gdyż nie stanowi ona podstawy 

programowej w procesie nauczania szkolnego. Praca terenowa, jak to zostało 

już przedstawione powyżej, ma stanowić dla uczestników możliwość 

kontaktu z odmiennym kontekstem kulturowym (również w sposób 

pośredni). W ramach trzeciej fazy – podsumowania projektu można oprzeć 

się o metodę Reflective Model of Intercultural Competence (Refleksyjny 

Model Kompetencji Międzykulturowej), która pozwala na ocenę poziomu 

kompetencji międzykulturowej u uczestników. Z drugiej strony, nakłania 

ona także młodzież do refleksji i kontekstualizacji swojego doświadczenia, 

dzięki czemu mogą oni samodzielnie określić i wyrazić, w jakim stopniu 

doszło do zwiększenia u nich kompetencji międzykulturowych
21

. W ramach 

tej metody można, m.in. zorganizować konferencję uczniowską, w trakcie 

której młodzież w sposób ustny opisuje swoje doświadczenia oraz wydać 

publikację zawierającą wypowiedzi uczniów. W przypadku tego ostatniego 

należy mieć na uwadze, by w procesie korekty językowej (edycja 

stylistyczna) nie ingerować w jakość wypowiedzi i zachować pierwotne 

intencje ucznia.  

Czwarty etap to realizacja projektu. Realizację projektu „Podróż 

młodzieży do Miejsca Pamięci Dachau w listopadzie 2013 roku” rozpoczęło 

seminarium przygotowawcze dla uczniów, które zostało zorganizowane               

i poprowadzone przez kadrę dydaktyczną Instytutu Europeistyki oraz 

                                                 
20

 M. Byram, B. Gribkova, H. Starkey, op. cit., s. 19-20. 
21

 T. R. Williams, The Reflective Model of Intercultural Competency: A Multidemensional, 

Qualitative Approach to Study Abroad Assessment, “Frontiers. The Interdisciplinary Journal 

of Study Abroad”, Vol. 18, Fall 2009, s. 289. 
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Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbyło się ono 

dwa tygodnie przed główną częścią projektu – wyjazdem do Dachau. Zajęcia 

miały charakter wykładowy, stosowano również metody aktywizujące 

młodzież (m.in. poprzez zachęcanie do grupowych prac polegających na 

analizie dokumentów). W części wprowadzającej przedstawiono uczniom 

wytyczne dobrze skonstruowanej pisemnej wypowiedzi pseudonaukowej             

i prezentacji ustnej. Wykłady dotyczyły wprowadzenia do systemu 

totalitarnego, wyjaśnienia jego pojęcia, przyczyn powstawania oraz 

znaczenia obozów koncentracyjnych w tym systemie. Następna część 

wykładów została poświęcona zagadnieniom znaczenia pamięci                    

w konstruowaniu tożsamości. Do udziału w ostatniej części zajęć została 

zaproszona wspomniana we wstępie niniejszego artykułu Pani Lidia 

Skibicka-Maksymowicz – świadek, ofiara systemu totalitarnego. Jej 

wypowiedź została poprzedzona wprowadzeniem – omówieniem życia 

dzieci w obozach koncentracyjnych na przykładzie Auschwitz. Główną 

część projektu stanowił wyjazd uczestników wraz z opiekunami do Dachau. 

Tutaj w dniach od 04 do 07 listopada 2013 roku odbywały się codziennie 

zajęcia, które były przeprowadzone we współpracy z Max Mannheimer 

Studienzentrum. W ramach zajęć zorganizowano dwie wizyty w Miejscu 

Pamięci Dachau, które były poprzedzone zajęciami wprowadzającymi. Po 

każdej wizycie odbywało się również podsumowanie, w trakcie którego 

młodzież przedstawiała swoje przemyślenia. Pozostałe zajęcia były 

podzielone w sposób blokowy. Miały one formę warsztatową, pracowano              

w małych grupach, które liczyły maksymalnie 12 uczestników. Warsztaty 

dotyczyły tematu związków między miastem i obozem, dyskursów pamięci 

wokół byłego obozu koncentracyjnego w Dachau po 1945 roku, procesu 

„Dachau” z przełomu lat 1945-1946. W ostatnim dniu odbyło się spotkanie  



 

 

24 

 

z gośćmi: ze świadkiem (Abba Naor) oraz z politykiem (Tobias Schneider).              

W trakcie warsztatów wykorzystano różne metody i techniki dydaktyczne: 

biograficzną, pracę z wykorzystaniem materiałów pierwotnych 

pochodzących z procesów sądowych dotyczących obozu koncentracyjnego 

Dachau, pracę z wykorzystaniem filmów dotyczących obozu 

koncentracyjnego w Dachau, rozmowę ze świadkiem. Jednym z zadań, jakie 

postawiono przed uczestnikami projektu w ramach pracy terenowej, było 

przedstawienie swoich przemyśleń (w formie artykułu i wypowiedzi ustnej) 

na temat dotyczący pamięci wobec totalitaryzmu w różnych kontekstach 

społeczno-historycznych, następnie uczestnicy w ramach dyskusji 

wewnątrzgrupowych mieli za zadanie samodzielnie sformułować problem 

badawczy i realizować go w trakcie warsztatów wyjazdowych.  

Najlepiej, aby rezultaty pracy metodą projektu były prezentowane 

publicznie na przykład podczas konferencji uczniowskiej. Taka forma 

pozwala uczestnikom na konfrontację swoich pomysłów i idei oraz 

otrzymanie oceny nie tylko od nauczyciela, ale również od rówieśników. 

Ważne jest, aby nauczyciel na samym początku wyjaśnił 

uczniom/studentom, jakie warunki musi spełnić ich prezentacja oraz 

wcześniej dał im narzędzia do stworzenia własnej wypowiedzi pseudo-

naukowej. Ostatni etap to ocenienie uczestników projektu. Nauczanie 

projektowe pozwala rozszerzyć tradycyjne ocenianie i stosować poza 

systemem stopni, który niewątpliwie jest przez uczniów pożądany, także 

opisowy sposób oceniania przez określenie postępów poszczególnych 

uczniów, ale i całej grupy. Na tym etapie ocenie winien podlegać nie tylko 

uczeń/student – jego praca, zaangażowanie, kreatywność, ale także sam 

projekt. Można zatem przygotować ankietę ewaluacyjną dla uczestników,           

w której uczniowie ocenią ideę projektu, sposób jego realizacji oraz wskażą 
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najmocniejsze i najsłabsze elementy projektu. Ich uwagi umożliwią 

udoskonalenie pracy projektowej.  

Metoda projektów to współczesna metoda praktycznego nauczania
22

. 

Nauczanie projektowe poszerza wiedzę uczestników poprzez aktywną 

partycypację w pracach. Jej efektywny i efektowny sposób przekazywania 

wiedzy przekłada się na rezultaty uczniów. Uczniowie/studenci nie tylko 

gromadzą wiedzę, ale również uczą się planowania, organizacji oraz 

dyscypliny pracy - dostając do nauczyciela konkretne zadania oraz termin 

jego realizacji sami muszą podzielić pracę, wyznaczyć sobie zadania                   

i opracować metody pracy. Podczas wspólnej pracy uczą się współdziałania, 

kompromisu, efektywnego rozwiązywania konfliktów, argumentowania 

swoich racji, kreatywnej dyskusji. Samodzielnie muszą przydzielić sobie 

zadania i opracować sposób ich wykonania. Taki sposób nauczania 

przekłada się zatem nie tylko na naukę teorii, ale również praktyczne 

zastosowanie teorii oraz praktykę, która posłuży im potem w życiu 

zawodowym. Aktywne uczestnictwo w projekcie, poczucie się podmiotem 

wspólnego działania, samo-motywowanie się do działania, korzystanie                

z własnego doświadczenia, odwoływanie się do swojego i kulturowego 

poczucia wartości i estetyki, możliwość wypowiadania własnych racji                  

i sądów wzmacnia także zainteresowanie nauką  ze strony uczniów. 

Istotniejszy od samej wiedzy jest zatem rozwój ucznia/studenta, jego 

umiejętności i kompetencji. Ta metoda wpisuje się w nauczanie modułowe, 

w ramach którego można realizować szersze projekty nadrzędne (tak jak 

przedstawiony w artykule projekt „Podróż młodzieży do Miejsca Pamięci 

Dachau w listopadzie 2013 roku”), a z kolei w ich zakresie – mniejsze 

                                                 
22

 Zobacz: L. Krzyżaniak, Metoda projektów w ujęciu teoretycznym, [w:]  Mali badacze: 

metoda projektu w edukacji elementarnej, red. J.H. Helm, L.G. Kat, Warszawa 2003.  
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projekty naukowe. Na każdym z tych szczebli istotny jest udział uczniów, 

którego zasięg różni się w zależności od poziomu projektu. W przypadku 

projektów nadrzędnych rola uczniów polega na przedstawieniu sugestii              

w odniesieniu do tematu ogólnego projektu, jak również jego zawartości 

merytorycznej. W projekcie analizowanym w artykule zainteresowania 

uczniów tematyką pamięci zbiorowej determinowały wybór problematyki 

projektu. Również zakres omawianych zagadnień został opracowany przez 

nauczycieli na podstawie konsultacji przeprowadzonych z uczniami. 

Nauczyciele weryfikowali wówczas pomysły uczniów, ich możliwości 

realizacji, a następnie przygotowywali założenia projektu w oparciu                   

o metodyki zarządzania projektami. W ramach projektu nadrzędnego, 

uczniowie podzieleni na grupy realizowali swoje własne projekty badawcze, 

które zostały udokumentowane, m.in. w formie artykułu czy prezentacji.            

W ten sposób musieli samodzielnie określić szczegółowy temat badawczy, 

podzielić zadania w grupie, a także przygotować harmonogram prac kierując 

się ograniczeniami wynikającymi z projektu nadrzędnego. Stąd też 

przygotowany w oparciu o metodę projektową wyjazd seminaryjny za 

granicę może przyczynić się do rozwinięcia dwóch kategorii kompetencji 

nabywanych przez uczniów: w obszarze kompetencji międzykulturowej,            

a także komplementarnych względem nich kompetencji w zakresie 

organizacji i realizacji w określonym czasie prac grupowych. 
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