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IO 2: Wytyczne dotyczące praktycznego 
zastosowania aspektów międzykulturowych 
w kontekście kształcenia i szkolenia zawodowego 
 

CZĘŚĆ A: Wskazówki dotyczące korzystania 
z Katalogu 

1. Co to jest Otwarty Katalog Internetowy? 
Otwarty Internetowy Katalog Narzędzi Międzykulturowych jest aplikacją on-line dostępną jako 

Otwarte Zasoby Edukacyjne (OER). Zawiera skategoryzowane narzędzia dedykowane edukacji 

międzykulturowej, materiały szkoleniowe na temat kultury oraz przewodnik jak tworzyć 

symulacje dla szkoleń międzykulturowych. 

Otwarty Katalog Online składa się z trzech głównych części: 

1. Baza danych narzędzi międzykulturowych - zbiór różnych narzędzi związanych 

z edukacją międzykulturową. 

2. Materiały szkoleniowe na temat kultury - materiały e-learningowe, z ćwiczeniami 

i testami pozwalającymi na samoocenę. 

3. Przewodnik po symulacjach - zawiera instrukcje dotyczące zastosowania teorii 

w kontekście szkoleniowym oraz informacje na temat projektowania 

międzykulturowych działań szkoleniowych. 
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2. Jak korzystać z Otwartego Katalogu Internetowego? 
Otwarty Internetowy Katalog Narzędzi Międzykulturowych zawiera zbiór przydatnych 
narzędzi. Korzystanie z Otwartego Katalogu Online jest bardzo proste. Poniższe sekcje opisują 
szczegółowo, jak korzystać z katalogu i wszystkich jego funkcji. 

Do korzystania z katalogu online potrzebny jest komputer PC, laptop lub tablet 
z zaktualizowaną przeglądarką internetową. Katalog online można również przeglądać za 
pomocą starszych przeglądarek, ale zalecamy korzystanie z najnowszych, aby zapewnić jak 
najlepsze korzystanie z tego narzędzia. 

Baza danych jest zasobem online, dlatego jeśli chcesz z niej korzystać, musisz mieć połączenie 
internetowe. 

Interfejs jest przyjazny dla użytkownika i dostępny w językach partnerów projektu. 

2.1 Baza danych narzędzi międzykulturowych 

Przeglądanie narzędzi  
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Strona główna Bazy Danych jest tabelą narzędzi online. W górnej części ekranu znajdują się 
dwa przyciski: Wstecz - jeśli chcesz opuścić stronę i Dodaj narzędzie - jeśli chcesz dodać nowe 
narzędzie. 

Baza danych jest dostępna jako Otwarty Zasób Edukacyjny, można z niego korzystać bez 
konieczności logowania się. Jest ona podzielona na następujące kategorie: 

• Nazwa - nazwa / tytuł narzędzia. 

• Sposób interakcji - sposób, w jaki materiał może być zastosowany w szkoleniu: dla 

grupy, dla indywidualnego ucznia lub dla obydwu grup. 

• Nacisk na kulturę - sposób podejścia materiału do tematu "Kultura": poprzez skupienie 

się na konkretnym kraju lub regionie, albo poprzez ogólne odniesienie do kultury. 

• Wiedza / Umiejętności - materiał zawiera wiedzę teoretyczną, albo umiejętności 

praktyczne, albo oba te elementy. 

• Tryb pracy – określa czy materiał jest dostępny online czy jako plik do pobrania. 

• Poziom - poziom użytkownika. 

Poniżej znajduje się strona główna Bazy Danych. 

 

Po kliknięciu na nazwę dowolnego narzędzia pojawi się widok pojedynczego narzędzia. 
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Widok pojedynczego narzędzia 

Każde narzędzie ma swoją własną stronę. Wszystkie strony narzędzi mają taką samą strukturę 
i zawierają te same elementy. Pojedynczy widok narzędzia pokazuje więcej informacji 
o konkretnym narzędziu i obejmuje takie obszary jak: 

• Opis - krótki opis narzędzia z podstawowymi informacjami o jego charakterystyce. 

• W skrócie - ten dział zawiera: 

o Poziom użytkownika. 

o Status prawa autorskiego - czy narzędzie nie jest chronione prawem 

autorskim, chronione lub chronione, ale może być swobodnie 

wykorzystywane. 

o Interakcja - sposób, w jaki materiał może być stosowany podczas szkolenia. 

o Wiedza/umiejętności - materiał zawiera albo wiedzę teoretyczną albo 

umiejętności praktyczne lub oba te elementy. 

o Nacisk na kulturę - sposób, w jaki materiał podchodzi do tematu "Kultury". 

o Tryb pracy - czy materiał może być używany online czy jako plik do pobrania. 

• Szczegóły - ta sekcja zawiera: 

o Tryb nauki - sposób podejścia do treści za pomocą narzędzia: na przykład jako 

tekst, wideo lub ćwiczenia. 

o Sektor - docelowa grupa użytkowników, dla której zostało opracowane 

narzędzie. 

o Języki - języki używane w narzędziu. 

o Rodzaj narzędzia - korzyść dla użytkownika podczas korzystania z narzędzia: 

samorozwój, samoocena i materiały szkoleniowe dla grup. 

• Komentarze - Komentarze innych użytkowników Otwartego Internetowego Katalogu. 

Więcej informacji o tej sekcji znajdziesz w następnym podrozdziale tego przewodnika. 

• Narzędzie oceny - służy do oceny narzędzi. 

 
Przykład widoku pojedynczego narzędzia: 
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Komentarze 

Możesz dodać publiczne i anonimowe komentarze, aby wyrazić swoją opinię na temat 
narzędzia. Ta sekcja jest cennym punkt odniesienia, ponieważ zawiera zweryfikowane 
komentarze innych użytkowników Otwartego Internetowego Katalogu. 

Tutaj możesz wyrazić swoją opinię o narzędziu, stronie internetowej lub przekazać sugestie 
dotyczące treści. Komentarze mogą być krótkie i proste lub długie i mieć formę bardziej 
rozbudowanej oceny. 
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Narzędzie oceny 
 
W tej sekcji możesz ocenić narzędzia. Oceniając narzędzie, musisz wybrać liczbę gwiazdek (od 
1 do 5) dla każdej kategorii, a następnie kliknąć przycisk OCEŃ. Należy pamiętać, że ocena 
narzędzia powinna nastąpić po jego użyciu. Ocena powinna obejmować wszystkie kategorie. 

 
 
Dodanie nowego narzędzia 
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Jako użytkownik, możesz dodać narzędzie; wystarczy nacisnąć przycisk DODAJ NARZĘDZIE nad 
tabelą z listą narzędzi. 

 
 
Po kliknięciu na przycisk, przechodzimy do strony z formularzem dodawania narzędzi. Musisz 
podać wszystkie wymagane informacje, opisane w sekcji "pojedynczy widok" powyżej. Po 
zakończeniu należy nacisnąć przycisk DODAJ, co spowoduje wysłanie formularza i zapisanie 
narzędzia w bazie danych. 

Pamiętaj! 

Jeśli chcesz dodać nowe narzędzie, musisz wypełnić wszystkie pola! Jeśli jedno pole jest puste, 
formularz nie zostanie wysłany. Użytkownik zostanie poinformowany o pustym polu: na dole 
pustego pola pojawi się wiadomość: "Pole nie może być puste".  

2.2 Materiały szkoleniowe na temat kultury 

Sekcja ta składa się z materiałów e-learningowych, z ćwiczeniami i testami pozwalającymi na 
samoocenę. Moduły szkoleniowe online mają na celu pomóc trenerom VET w lepszym 
zrozumieniu własnej kultury, jak również ich uczniów. Moduły te pomogą trenerom VET lepiej 
zrozumieć swoje własne i kulturowe pochodzenie poprzez dostarczenie podstawowych 
informacji międzykulturowych, aktualnych modeli międzykulturowych, wypróbowanych 
ćwiczeń oraz ważnych i wiarygodnych kwestionariuszy pozwalających na samoocenę własnych 
orientacji wartości i kompetencji międzykulturowych. 
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Materiał szkoleniowy podzielony jest na cztery moduły, które stanowią wprowadzenie do 
istotnych tematów międzykulturowych: 

• Koncepcja kultury, zawiera definicje terminu "kultura" i różne podejścia do niej. 

• Modele kultury, z wizualizacją pojęcia "kultura" oraz aktualne modele podejścia do 

kultury. 

• Wpływ kultury w szkolnictwie zawodowym, pokazujący jak "kultura" może wpływać na 

zróżnicowaną kulturowo klasę. 

• Trendy w tej dziedzinie, zawierające nowe tendencje w postrzeganiu 

międzykulturowości w społeczeństwie i w biznesie. 

Każdy moduł jest skonstruowany w ten sam sposób: składa się z krótkiego wprowadzenia, 
treści i ćwiczeń sprawdzających postępy w nauce. 

Kliknij "OTWÓRZ MODUŁ", aby przejść do modułu. 

Jeśli chcesz przejść do następnej strony, wystarczy, że wciśniesz przycisk "NASTĘPNA STRONA" 
na dole strony. 
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Po prawej stronie znajduje się tabela z spisem treści. Wybierz temat, który Cię interesuje 
i zacznij czytać! 

 

2.3 Przewodnik po symulacjach na potrzeby szkoleń międzykulturowych 

Moduł ten zawiera instrukcje dotyczące zastosowania teorii w kontekście szkoleniowym oraz 
informacje o tym, jak ją zaprojektować. Dowiesz się tutaj, jakie czynniki mają wpływ na 
użyteczne metodologie, czym jest symulacja, jaka jest jej struktura, jak można zaprojektować 
symulację i jak zastosować przydatne wskazówki dotyczące symulacji i ćwiczeń w swoim 
szkoleniu. Po prawej stronie znajduje się tabela z spisem treści. Wybierz temat, który Cię 
interesuje i zacznij czytać! 

Jeśli chcesz przejść do następnej strony, wystarczy, że wciśniesz przycisk "NASTĘPNA STRONA" 
na dole strony. 
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