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

CZĘŚĆ B: Wskazówki dotyczące radzenia sobie 
z różnorodnością kulturową w trakcie szkolenia 

0. Wprowadzenie 
1. Definiowanie kultury: Wprowadzenie kluczowych terminów 
2. Świadomość kulturowa: Praca z symulacjami 
3. Kompetencje międzykulturowe: Ocena i rozwój w zakresie szkoleń VET 
4. Porównanie kultur: Zrozumienie różnorodności kulturowej 
5. Nauka w zakresie kultury 

0. Wprowadzenie 

Jako prowadzący lub trener, często możesz chcieć wiedzieć więcej o kulturze i jej wpływie na 
zachowanie ludzi. Być może prowadzisz szkolenia w zakresie umiejętności komunikacyjnych dla 
grup zróżnicowanych kulturowo i zastanawiasz się, jak możesz sprawić, by wszyscy czuli się 
komfortowo zadając pytania i angażując się w dyskusje. Być może pracujesz jako trener 
zespołu w sektorze IT, a w niektórych z twoich zespołów powstały grupy ludzi z tych samych 
krajów. Być może pracujesz w sektorze opieki zdrowotnej, a twoi współpracownicy potrzebują 
lepszej komunikacji z pacjentami z innych kultur. Kształcenie i szkolenie zawodowe 
w dzisiejszym zróżnicowanym kulturowo środowisku pracy wiąże się na przykład z szeregiem 
nowych wyzwań i pytań: 

• Jak mogę zapewnić każdemu pozytywne doświadczenia edukacyjne? Czynniki kulturowe 
nie powinny stać na przeszkodzie. 

• Grupa uczestników ma problemy z różnorodnością kulturową. Jak mogę ich wesprzeć 
w radzeniu sobie z ich różnicami?  

• Uczestnicy są świadomi, że tło kulturowe może być bardzo zróżnicowane, ale nie wiedzą, 
jak sobie z nimi poradzić. W jaki sposób mogę pomóc im poczuć się bardziej komfortowo 
w radzeniu sobie z tymi różnicami?  

• Chciałbym wesprzeć mojego klienta szkoleniem z zakresu konstruktywnego radzenia sobie 
z różnicami kulturowymi - jak mogę to zrobić?  
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Platforma CIT4VET oferuje pomysły i spostrzeżenia, narzędzia i teorię, które pomogą Ci 
poradzić sobie z powyższymi pytaniami. W tej części materiału CIT4VET znajdziesz wskazówki, 
jak odnieść się do roli kultury i różnorodności kulturowej w swoim szkoleniu.  

Struktura wytycznych została zainspirowana SuGar Funnel opracowanym przez Gary'ego 
Thomasa i Susanne Dranaz (2019) w celu zapewnienia systematycznego przeglądu typowych 
metod i treści szkoleń międzykulturowych. Jest to narzędzie do projektowania szkoleń 
międzykulturowych, łączące cele, treści i metody szkolenia oraz sugerujące sekwencję, w której 
można się nimi zająć. SuGar Funnel zaczyna się od ogólnych tematów kulturowych jako 
materiału wprowadzającego, pasującego do różnych celów i formatów szkoleniowych, 
a kończy na tematach specyficznych dla kultury. 

 

 

1. Definiowanie kultury: Wprowadzenie kluczowych terminów 
Prowadząc szkolenie międzykulturowe, trzeba będzie wprowadzić kilka kluczowych pojęć 
i założeń teoretycznych. W tej części przedstawiamy różne sposoby, w jaki można wprowadzić 
pojęcia i teorię w angażujący, interaktywny sposób.  

2. Świadomość kulturowa: Praca z symulacjami  
Ta część wyjaśnia pojęcie świadomości kulturowej. Poznasz symulacje kulturowe jako ciekawą 
i wymagającą metodę podnoszenia świadomości kulturowej uczniów w ramach szkolenia 
międzykulturowego. Omówimy zagrożenia związane z pracą z symulacjami, sposoby 
zarządzania tymi zagrożeniami oraz przedstawimy listę kontrolną do pracy z symulacjami 
i ćwiczeniami. Ponadto, znajdziecie Państwo szczegółowy przykład konkretnej symulacji 
kulturowej oraz odniesienia do dodatkowych symulacji, które zostały opracowane przez 
specjalistów w dziedzinie międzykulturowości.  

1. Definiowanie kultury: Wprowadzenie kluczowych terminów

2. Świadomość kulturowa: Praca z symulacjami

3. Kompetencje międzykulturowe: 
Ocena i rozwój w zakresie szkoleń VET

4. Porównanie kultur: 
Zrozumienie 

różnorodności kulturowej

5. Nauka w zakresie 
kultury
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3. Kompetencje międzykulturowe: Ocena i rozwój w zakresie szkoleń VET 
W tej części omawiamy znaczenie kompetencji międzykulturowych w szkoleniu 
międzykulturowym: Rozwijając te kompetencje, Twoi uczniowie mogą zacząć przekładać swoją 
zwiększoną świadomość kulturową i wiedzę o kulturach na konkretne działania. Sekcja ta 
pomoże Ci zdecydować, na których kompetencjach międzykulturowych powinieneś skupić się 
podczas szkolenia i jak wybrać spośród dostępnych instrumentów oceny kompetencji 
międzykulturowych. W stosownych przypadkach wskażemy ćwiczenia i materiały szkoleniowe 
służące szkoleniu tych kompetencji, które znajdują się w bazie danych CIT4VET. 

4. Porównanie kultur: Zrozumienie różnorodności kulturowej  
Ta sekcja zawiera przykłady, w jaki sposób można przedstawić kulturowe koncepcje modeli 
kultury "cebuli" lub "góry lodowej" grupie uczniów w interaktywny, angażujący sposób, który 
zwraca ich uwagę na praktyczne konsekwencje sesji. Znajdziesz tam również pomocne 
wskazówki, jak wprowadzić bardziej wymagające modele wymiaru różnic kulturowych, 
z których najlepsze oparte są na dokładnych badaniach. Ilustrujemy również praktyczne 
implikacje modeli teoretycznych na przykładzie kulturowego wymiaru zaproponowanego przez 
Geerta Hofstede'a (2005; Hofstede, Hofstede i Minkov, 2017). Znajdziesz tu linki do 
kwestionariuszy dla swoich uczniów, aby bardziej szczegółowo zbadać wymiary kulturowe, 
a także przykład krytycznego incydentu, z pytaniami, ilustrującymi wpływ wymiarów 
kulturowych.  

5. Nauka w zakresie kultury 
Ta sekcja będzie dla Ciebie interesująca, jeśli Twoi uczniowie chcą pogłębić swoją wiedzę na 
temat jednego lub kilku konkretnych krajów i ich kontekstów kulturowych. Informacje 
specyficzne dla danej kultury są pomocne w zdobywaniu wiedzy na temat uwarunkowań 
religijnych, rozwoju historycznego, a także instytucji politycznych i społecznych oraz ich 
funkcjonowania. Istnieją różne metody opracowania takiego szkolenia, w tym studia 
przypadków i krytycznych zdarzeń (omówione pokrótce w rozdziale 4) oraz techniki oparte na 
podejściu standardów kulturowych (zob. np. Kinast, Schroll-Machl, Thomas i Weston-
Horsmann, 2010). Często osoby uczące się oczekują, że otrzymają listę "co robić a czego nie 
robić" w danym kraju. Dlatego w tej części omawiamy, jak w sensowny i konstruktywny sposób 
radzić sobie z listą "co robić a czego nie robić". 

Życzymy Państwu przyjemnej nauki!  
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Kinast, E., Schroll-Machl, S., Thomas, A. i Weston-Horsmann, C., 2010. Podręcznik komunikacji 
i współpracy międzykulturowej. Göttingen, Niedersachsen: Vandenhoeck et Ruprecht 

1. Definiowanie kultury: Wprowadzenie kluczowych terminów  

Jako trener VET prowadzący szkolenia międzykulturowe, skupiający się na podnoszeniu 
umiejętności i kompetencji międzykulturowych swoich uczestników, możesz zauważyć, że 
pomocne może być wprowadzenie kluczowych terminów, definicji i teorii dla uczestników, aby 
uzyskać głębsze zrozumienie tematu, nad którym pracują. W tym miejscu opiszemy trzy 
interaktywne sposoby wprowadzenia terminów.  

1. Odwrócona sala lekcyjna 

Wprowadzenie kluczowego terminu XXXX (np. "kultura").  

1. Podziel uczestników w pary lub małe grupy.  

2. Poproś uczestników o omówienie w swojej grupie, co oznacza dla nich XXXX (na 

przykład "kultura").  

3. Poproś ich o krótkie zapisanie na jednej lub dwóch karteczkach (wystarczy jedno słowo 

lub krótkie zdanie), jakie jest ich wspólne rozumienie - a może inne rozumienie tego 

terminu. Uczestnicy mogą się podzielić ze wszystkimi swoimi przemyśleniami, gdy 

skończą dyskusje w swoich grupach. 

4. Powiedz uczestnikom, aby byli przygotowani do podzielenia się swoimi przemyśleniami 

z całą grupą. 

5. Kiedy uważasz, że uczestnicy doszli do wniosków, poproś ich, aby podzielili się swoimi 

przemyśleniami z całą grupą.  

6. Pozwól uczestnikom pokazać swoją kartkę (kartki) i wyjaśnić, co napisali. Alternatywną 

metodą jest zebranie kartki od uczestnika i przypięcie jej na tablicy. Uczestnik wyjaśnia, 

co napisał podczas przypinania kartki. Powtarzasz tę procedurę do momentu, aż 

wszyscy uczestnicy podzielą się swoimi kartkami.  

7. Podziękuj uczestnikom za ich wkład.  

8. Powiedz uczestnikom, że przedstawisz teraz jedną (lub więcej) dobrze znaną definicję 

(definicje) tego terminu. Wyjaśnij, że aspekty tego, co zebrali, są zawarte w definicji, 

którą zaprezentujesz.  

9. Jeśli masz różne grupy uczestników szkolenia, możesz poprosić ich, aby najpierw 

zdefiniowali pojęcie kultury, a następnie dodali kilka konkretnych przykładów 

z własnego zaplecza kulturowego; na przykład, konkretnych tradycji, zwyczajów 

i wartości. W ten sposób teoria staje się bardziej praktyczną opcją. 

Czasami uczestnicy szkoleń mogą czuć się przytłoczeni zbyt dużą ilością teorii. Wprowadzenie 
definicji kluczowych terminów lub innych części teorii w "aktywny sposób", angażując 
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uczestników, prosząc ich o podzielenie się swoimi przemyśleniami i uwagami, pomaga 
zmniejszyć negatywne nastawienie niektórych uczestników. To dydaktyczne podejście 
odzwierciedla ideę "odwróconej klasy": kontynuuje się pracę nad teorią po omówieniu jej 
przez uczestników Po podzieleniu się swoimi przemyśleniami, uczestnicy będą ciekawi i gotowi 
do porównania swojego wkładu z innymi.  

2. Podziel się swoimi historiami 

Wprowadź pojęcie kultury, poproś uczniów aby podzielili się na małe grupy i opowiedzieli 
sobie nawzajem o sytuacji, w której chcieliby wiedzieć więcej o kulturze. Następnie, poproś ich 
o wybranie najlepszej historii do sprawozdania. Grupa ma na to około 15 minut.  

Po 15 minutach zbierasz od każdej grupy historie, które najbardziej im się podobają. Możesz 
również poprosić ich o zapisanie tytułu ich opowieści na dużej kartce lub na flipcharcie, aby 
mogli się do niej później odwołać.  

Następnie pytasz grupę, jak zdefiniowaliby kulturę. Zazwyczaj wymieniają takie aspekty kultury 
jak religia, tradycja, normy i wartości, zapisz je na flipcharcie. Kiedy już wymienią wystarczająco 
dużo aspektów, możesz wprowadzić definicję kultury, którą uważasz za najbardziej 
odpowiednią. Oczekuj od nich, że zapytają, do jakiej grupy odnosi się twoja definicja kultury. 
W materiałach szkoleniowych na stronie internetowej CIT4VET, w Moduł 1: Koncepcje kultury, 
znajdziesz, różne sposoby, aby poradzić sobie z tym  pytaniem 
[https://cit4vet.erasmus.site/module-1-the-concept-of-culture/]. 

Dzięki opowiadaniu historii, uczniowie mogą poznawać i uczyć się od siebie nawzajem o swoich 
międzykulturowych doświadczeniach i refleksjach na temat różnorodności kulturowej. 
Wybrane przez nich historie dostarczą interesujących przykładów, do których będą mogli 
powrócić w dalszej części kursu, a także pomogą ocenić, jak szybko można poprowadzić grupę 
do bardziej wymagających i złożonych tematów treningu międzykulturowego. 

2. Świadomość kulturowa: Praca z symulacjami  

Wprowadzenie 

Termin "świadomość kulturowa" odnosi się do rozumienia różnic kulturowych i podobieństw 
między ludźmi. Świadomość międzykulturowa nie jest u wszystkich jednakowa ale można ją 
ćwiczyć.  

Termin ten wiąże się z koncepcją Miltona J. Bennetta (model DMIS), która mówi, że ludzie 
przechodzą różne etapy od "etnocentrycznego" do "etnorelacyjnego" w procesie uczenia się 
w kierunku większej wrażliwości międzykulturowej. W pierwszych trzech etapach 
"etnocentrycznych" ludzie nie znają innych kultur lub znają je w niewielkim stopniu, a tym 
samym nie są (pierwszy etap) lub są tylko w niewielkim stopniu świadomi różnic między 

https://cit4vet.erasmus.site/module-1-the-concept-of-culture/
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kulturami. W kolejnych trzech etapach "etnocentrycznych", inność jest coraz częściej 
postrzegana, akceptowana i integrowana (Ang-Stein 2015).  

Dlaczego miałbyś wykorzystywać symulacje w swoich szkoleniach jako trener 
międzykulturowy? 
W szkoleniach symulacje mogą pełnić rolę klamki do drzwi, pomagając uczestnikom postrzegać 
doświadczenia międzykulturowe w nowy sposób. Symulacje są często wykorzystywane jako 
narzędzie w szkoleniach międzykulturowych w celu angażowania uczestników i zwiększania 
świadomości międzykulturowej. Symulacje są wbudowane w teorię uczenia się przez 
doświadczenie i dlatego uważa się je za odpowiednią metodę, ponieważ poznawcze 
i emocjonalne uczenie łączy się w celu wspierania efektów uczenia się zorientowanego na 
działanie. Zob. Przewodnik po symulacjach https://cit4vet.erasmus.site/developing-
simulations-for-intercultural-trainings 

Zastosowanie symulacji w szkoleniach generuje często silny "Efekt AHA!" (zob. Behrnd 2010), 
ponieważ symulacje mają tę zaletę, że w sposób niezamierzony pokazują różnice 
i podobieństwa w wartościach kulturowych, zasadach, postawach itp.  

Dlatego też symulacje są często wykonywane na początku szkolenia, aby zwiększyć ciekawość 
uczestników. Mogą one być również stosowane w drugiej połowie szkolenia, jeśli chodzi 
o przedstawianie różnych sposobów działania i postaw pomiędzy kulturami.  

Jakie są zagrożenia związane z wdrożeniem symulacji w szkoleniach 
międzykulturowych? 
Symulacje są bardzo potężnym narzędziem, które obejmuje naukę na poziomie poznawczym 
i emocjonalnym, ale nie zawsze działają. Oto kilka powodów: 

1. W zależności od własnego zaplecza kulturowego, uczestnicy mogą łatwo angażować się 

w interaktywne ćwiczenia. Należy wziąć pod uwagę, że niektóre kultury są 

przyzwyczajone do bardziej formalnej interakcji uczeń-nauczyciel niż inne (patrz 

Hofstede 1999; Moduł 3 [Połączenie z Modułem 3]).  

2. Jako trener bądź przygotowany, aby zrekompensować reakcje emocjonalne. Musisz 

zrozumieć, że wszelkie zachowania i reakcje uczestników są dopuszczalne i możliwe do 

zaakceptowania. Uczestnicy określają, na ile się zaangażują i jak intensywne powinno 

być doświadczenie. Hofstede (1999) przestrzega, że "symulacje przynoszą efekt 

przeciwny do zamierzonego, jeśli ich obiektywne opinie są sprzeczne z silnymi opiniami 

uczestników" (patrz również Ang-Stein 2015). Bądź świadomy, że emocje Twoich 

uczestników mogą odbijać się również na Tobie jako prowadzącym. Przygotuj się na 

konfrontację z uczuciami, które Twoi uczestnicy w sobie wzbudzili.  

3. Symulacje mogą być nieskuteczne, gdy scenariusz, role uczestników, zadanie są albo 

zbyt złożone, albo zbyt proste, albo nieodpowiednie dla uczestników (patrz Hofstede 

1999, Ang-Stein 2015). Uczestnicy mogą uważać, że w takich przypadkach scenariusz 

nie jest realistyczny.  

https://cit4vet.erasmus.site/developing-simulations-for-intercultural-trainings
https://cit4vet.erasmus.site/developing-simulations-for-intercultural-trainings
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4. Symulacje mogą nie działać, gdy uczestnicy nie identyfikują się wystarczająco dobrze ze 

swoimi rolami. W takich przypadkach nie będą "czuć" symulacji. Oznacza to, że uczenie 

się nie będzie wystarczająco intensywne na poziomie emocjonalnym.  

Jak można zapobiec ryzyku/nieefektywności? 
1. Aby mieć pewność, że uczestnicy zaangażują się w działanie symulacyjne, należy 

w miarę możliwości zapytać o ich pochodzenie kulturowe. Jeśli nie są przyzwyczajeni 

do interaktywnego środowiska uczenia się, daj sobie czas na wyjaśnienie, dlaczego 

takie doświadczenie edukacyjne może być pomocne w przyszłych spotkaniach 

międzykulturowych. 

2. Aby zaangażować uczestników w symulację, zainwestuj czas jako trener w gruntowne 

opracowanie pomysłu, scenariusza, ról itp. Dostosuj go do potrzeb uczestników (patrz 

Behrnd 2010). 

3. Upewnij się, że uczestnicy zaangażują się w symulację, udzielą jasnych instrukcji, będą 

podążać za uczestnikami w fazie przygotowania ich ról, utożsamią się z ich rolą 

(Hofstede 1999). 

4. Pomyśl z wyprzedzeniem o emocjach, jakie może wzbudzić twoja symulacja.  

5. Aby symulacja była skuteczna, upewnij się, że Twoje pytania w formie sprawozdania są 

odpowiednie dla uczestników. Upewnij się również, że dajesz pole do wyrażania emocji 

(Hofstede 1999) i pobudzasz zainteresowanie uczestników innymi kulturami (Ang-Stein 

2015).  

Jakie są korzyści dla uczestników?  
Technika uczenia się poprzez symulacje, sprawia że uczniowie mogą dokonywać nowych 
doświadczeń międzykulturowych w bezpiecznym otoczeniu (Hofstede/Pedersen 1999). 
Uczestnicy mogą uczyć się na różnych poziomach:  

Symulacje mogą wzmocnić rozwój osobisty, dając możliwość zmiany wzorców zachowań 
i postaw wobec innych kultur. Uczestnicy symulacji doświadczają, że takie postawy jak 
otwartość, tolerancja, elastyczność i empatia mogą być pomocne w spotkaniu 
międzykulturowym (zob. Behrnd 2010).  

Uczestnicy symulacji mogą również ćwiczyć umiejętności komunikacyjne ważne w spotkaniu 
międzykulturowym, takie jak techniki zadawania pytań i słuchania, informacje zwrotne, 
strategie komunikacji bezpośredniej i pośredniej itp. (patrz Hofstede 1999). 

Uczestnik może również przetestować i przećwiczyć nowe strategie działania, takie jak 
rozwiązywanie problemów bez obawy o sankcje społeczne (zob. Behrnd 2010). 

Dzięki prostemu sposobowi tworzenia możliwości nowych spotkań międzykulturowych, 
symulacje są pomocnym narzędziem w szkoleniu międzykulturowym. Prawidłowo opracowane 
i dostosowane do potrzeb i celów symulacje grup docelowych działają dla prawie wszystkich 
rodzajów grup.  



 

 

CIT4VET - Otwarty Internetowy 
Katalog Międzykulturowych Narzędzi 

do Kształcenia i Szkolenia 
Zawodowego 

2018-1-DE02-KA202-005051 

 

 

8 
Projekt ten został sfinansowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejszy komunikat odzwierciedla 
jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie 
zawartych w nim informacji. 
 

Kilka przykładów niektórych dobrze znanych symulacji, na przykład BAFA BAFA lub Derdians, 
można znaleźć w bazie danych CIT4VET: 

• Derdians https://cit4vet.erasmus.site/Derdians 

• BAFA BAFA https://cit4vet.erasmus.site/BAFA 

Oto kilka bardziej znanych symulacji:  

AFTER NAFTA - ćwiczenie z zakresu negocjacji międzykulturowych (Butler, 1996): odgrywanie 
ról przez co najmniej 2 uczestników. Jak mówi tytuł, symulacja może być wykorzystana w celu 
umożliwienia uczestnikom doświadczenia różnych stylów negocjacji w zależności od różnych 
środowisk kulturowych.  
ALBATROS (Gochenour, 1993): gra fabularna dla grup. Uczestnicy wyobrażają sobie wizytę na 
"Wyspie Albatros" i są zapraszani do obserwowania zwyczajów mieszkańców, podczas gdy 
mieszkańcy witają ich.  
BARNGA (Thiagarajan & Steinwachs, 1990): gra karciana dla grup. Uczestnicy doświadczają, jak 
ludzie postępują i reagują zgodnie z różnymi wartościami i zasadami.  
ECOTONOS - Symulacja współpracy między kulturami (1995): 
Odgrywanie złożonej roli, która pozwala doświadczyć nowych 
zasad zachowania, wartości i opcji kulturowych.  

Fowler, S. M. i Pusch, M. D. (2010). 

Lista kontrolna dla symulacji i ćwiczeń  

1. Czy wybrałeś i przygotowałeś symulacje, odgrywanie ról i ćwiczenia, które są 

odpowiednie dla osiągnięcia celu nauki? 

2. Czy wybrałeś i przygotowałeś symulacje, odgrywanie ról i ćwiczenia, które są 

odpowiednie dla Twojej grupy docelowej? 

3. Czy przygotowałeś materiały potrzebne do symulacji lub innych ćwiczeń? 

4. Czy przygotowałeś instrukcje do rozdania swoim uczestnikom? 

5. Czy dokładnie przygotowałeś swoją fazę odprawy? Czy jesteś gotowy do pomocy 

w analizie międzykulturowych elementów symulacji lub ćwiczenia i do pomocy 

uczestnikom w wyciągnięciu wniosków? 

6. Czy jesteś przygotowany do ciągłego obserwowania i postrzegania procesu 

grupowego?  

7. Czy jesteś przygotowany do zachęcania uczestników do wzięcia udziału w ćwiczeniu? 

https://cit4vet.erasmus.site/tool/?id=5
https://cit4vet.erasmus.site/tool/?id=15
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1046878109352204
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1046878109352204
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8. Czy jesteś gotowy pomóc swoim uczestnikom w zdobyciu świadomości na temat siebie 

samych, swoich zwyczajowych zachowań i postaw? 

9. Czy pozwolisz na autentyczne samostanowienie uczestników, nawet gdy uczestnicy 

wykażą wątpliwości, rezygnację lub odmowę podczas uczestnictwa w ćwiczeniu? Te 

reakcje są również pomocne w ilustrowaniu zachowań kulturowych. 

10. Czy jesteś gotowy odpowiedzieć na pytania, w jaki sposób uczestnicy mogą integrować 

się w swoim kontekście kulturowym i spotkaniach międzykulturowych? 

Przykład symulacji 

1. Tytuł: Modis i Trados 

2. Cel symulacji:  

Celem tej symulacji jest podniesienie i zwiększenie świadomości i współpracy 
międzykulturowej. 

Ten rodzaj aktywności skłania uczestników do refleksji i odkrywania nowych rodzajów 
zachowań, aby mogli lepiej zrozumieć inne kultury. Uczestnicy muszą być postawieni 
w sytuacji, w której muszą spontanicznie wchodzić w interakcje, aby mogli 
doświadczyć nowych wzorców zachowań. Zadanie to skłania uczestników do 
poszukiwania nowych sposobów łatwiejszego rozpoznawania i pokonywania wyzwań 
międzykulturowych.  

3. Scenariusz międzykulturowy: 

Podstawowa koncepcja symulacji składa się z jednej grupy uczestników 
reprezentujących jedną kulturę i drugiej grupy reprezentującej inną kulturę, gdzie obie 
powinny się zrozumieć. 

Alfa i Beta reprezentują dwie różne kultury. Obie grupy odwiedzają się i próbują 
rozumieć zasady współdziałania ze sobą. Kultura Alfa jest wysoce hierarchiczna i 
zorientowana na rodzinę. Relacje i fizyczne kontakt są bardzo ważne. Członkowie Alfa 
nie zwracają dużej uwagi na konkurencję. 

Kultura Beta jest bardzo konkurencyjna. Ich filozofia to „czas to pieniądz”. Status 
każdej osoby wyraża się w dobrobycie osiągniętym poprzez pracę. Członkowie Beta 
handlują i negocjują, stworzyli nawet specyficzny język handlowy.   

W przypadku naruszenia norm społecznych nakładane są kary.  

4. Zadania dla uczestników/zespołów/trenerów: 
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Dla zespołów: Podczas przygotowań do negocjacji, grupy nie mogą się widzieć, 
ponieważ nie mogą poznać celów strategii negocjacyjnej drugiej strony ani jej 
międzykulturowego scenariusza. Każda grupa otrzymuje pisemne zadanie i czas na 
przeczytanie instrukcji i podjęcie decyzji o najlepszym sposobie postępowania. 
 
Symulacja kończy się gdy członkowie obu grup weszli ze sobą w interakcję.  
 
Zadaniem trenera nadzorującego jest:  

• Pomoc w podziale uczestników na 2 grupy 

• Dystrybucja skryptów dla grupy A i B 

• Krótkie wprowadzenie do sytuacji 

• Upewnienie się, że uczestnicy zachowują się zgodnie ze swoimi standardami 

kulturowymi 

• Moderowanie ewaluacji po symulacji 

• Zestawienie wyników w formie pisemnej.  

5. Skrypt dla zespołu lub osoby A: 

Kulturowy skrypt dla przedstawicieli Alfa:  

• Kontakt fizyczny: Przedstawiciele Alfa dotykają się, gdy ze sobą rozmawiają. 

Nie dotykanie oznacza "nie lubię Cię". 

• Wewnętrzne relacje społeczne i hierarchie: Ranga społeczna jest bardzo ważna 

dla przedstawicieli Alfa. 

• Powitanie: Pomiędzy sobą witają się ze sobą przytrzymując lewą ręką łokieć 

lewego ramienia drugiej osoby i mówią „Jak ma się Twoja rodzina?”. Nigdy nie 

robią tak z obcymi. Obcy są dotykani w prawe ramię.  

• Relacje z obcymi: Przedstawiciele Alfa są przyjaźni i grzeczni dla obcych.  

• Nawyki komunikacyjne i językowe: Przedstawiciele Alfa muszą dotknąć się 

przed rozpoczęciem rozmowy. Lubią rozmawiać na temat rodziny. Starsi 

członkowi grupy prowadzą rozmowę.   

• Relacje między płciami: Kobiety Alfa mogą pozdrawiać tylko inne kobiet Alfa. 

Mężczyźni mogą pozdrawiać kobiety i mężczyzn. Złamanie tej reguły jest 

obraźliwe.  

• Cele Alfa: Alfa lubią zbierać i handlować małymi rzeczami. Rzeczy te pełnią rolę 

waluty grupy.   

 
6. Skrypt dla zespołu lub osoby B: 

Kulturowy skrypt dla przedstawicieli Beta:  
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• Kontakt fizyczny: Przedstawiciele Beta unikają kontaktu fizycznego i uważają go za 

nieprzyjemny.  

• Powitanie: Beta witają przyjaznym skinieniem głowy.  

• Wewnętrzne relacje społeczne i hierarchie: Dla Beta, ranga społeczna nie odgrywa 

wielkiej roli. Mężczyźni i kobiety są sobie równi. Beta przykładają dużą wagę do 

konkurencji. Wartości społeczne i osobiste wiążą się z posiadaniem uzyskanym 

przez ciężką pracę.   

• Relacje z obcymi: Beta nie zachowują się inaczej wobec obcych niż wobec siebie 

nawzajem. Obcy są mile widziani.  

• Nawyki komunikacyjne i językowe: Beta lubią rozmawiać o pracy.  

• Relacje między płciami: Nie ma różnic pomiędzy płciami. 

• Cele Beta: Beta lubią handlować. Są zainteresowani małymi rzeczami podobnie jak 

grupa Alfa. Beta posiada podobne.   

 
7. (W razie potrzeby) Skrypt dla zespołu lub osoby C: 

 

8. Zasady interakcji: 

 
Zgodnie z opisem w scenariuszu zespołu lub osoby A i B 
 

9. Komentarze: 

Najważniejsza jest ocena doświadczeń poznawczych i emocjonalnych w dyskusji po 
symulacji, w którą powinni zaangażować się wszyscy uczestnicy. Poniższe tematy mogą 
być punktami do refleksji: 

• Osobiste doświadczenie kulturowe z kulturą Modis i Trados: Czy można było 

identyfikować się z różnymi rolami?  

• Doświadczenie obcej kultury: Jak przebiegał proces rozumienia nowej kultury. 

• Doświadczenie w interakcji: przez jakie fazy przebiegał ten proces? 

• Konfliktowe doświadczenia: Jakie konflikty powstały i jak można je rozwiązać? 

 
10. Źródło: 

Niniejsza symulacja dostępna jest w różnych adaptacjach. Oryginalna pochodzi od 

Garry’ego Shirts’a. Można ją znaleźć w Shirts, Garry (1977). BAFA BAFA: A Cross-

cultural Simulation. Simulation Training Systems: Del Mar.   

Symulacja przedstawiona tutaj została zainspirowana poprzez następujący tekst: 

http://intercultural-learning.eu/Portfolio-Item/bafa-bafa/ 

Wideo objaśniające można znaleźć tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=vi4nVs077Rc 

 

http://intercultural-learning.eu/Portfolio-Item/bafa-bafa/
https://www.youtube.com/watch?v=vi4nVs077Rc
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3. Kompetencje międzykulturowe: Ocena i rozwój w zakresie 
szkoleń VET 

Wprowadzenie 

W części 1-3 zbadaliśmy, w jaki sposób uczniowie mogą stać się bardziej świadomi różnic 
kulturowych i zapoznać się z modelami różnic kulturowych. W tej części omawiamy 
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CIT4VET - Otwarty Internetowy 
Katalog Międzykulturowych Narzędzi 

do Kształcenia i Szkolenia 
Zawodowego 

2018-1-DE02-KA202-005051 

 

 

13 
Projekt ten został sfinansowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejszy komunikat odzwierciedla 
jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie 
zawartych w nim informacji. 
 

kompetencje międzykulturowe w ramach szkoleń VET. Kompetencje międzykulturowe 
pomagają w przełożeniu świadomości i wiedzy kulturowej na konkretne działania.  

Kompetencje to klastry wiedzy, umiejętności i postaw (KSA). Modele kompetencyjne są 
popularne w doborze i rozwoju personelu od lat 80., kiedy to coraz wyraźniej widać było, że 
zapotrzebowanie na pracę zmienia się tak szybko, że nie wystarcza już dogłębna wiedza 
o pracy: Wcześniejsza wiedza na temat pracy zdezaktualizowała się zbyt szybko. Dlatego 
oprócz wiedzy na temat pracy, pracownicy musieli umieć reagować na nowe sytuacje i radzić 
sobie z dynamicznym, nieprzewidywalnym i złożonym charakterem swojej pracy. Potrzebowali 
oni konkretnych zestawów kompetencji, aby móc reagować na te ciągle zmieniające się 
sytuacje.  

Dyskutując o zaradności menedżerskiej, Kanungo i Misra (1992) definiują kompetencje jako 
"zdolności do angażowania się w działania kognitywne, które wzmacniają adaptacyjne 
funkcjonowanie w obliczu złożonego i nieprzewidywalnego środowiska pracy". Pomagają one 
zdecydować, co, kiedy i jak wykorzystać umiejętności, by zaangażować się w kognitywne, 
samokontrolujące się odpowiedzi adaptacyjne" (s. 1322).  

Kompetencje międzykulturowe służą podobnemu celowi: Co ludzie muszą wiedzieć i umieć 
robić, aby być skutecznymi w interakcjach międzykulturowych? Zaproponowano ponad 200 
kompetencji międzykulturowych (patrz Spitzberg i Changnon, 2009, w celu dokonania 
przeglądu) oraz napisano wiele artykułów, książek i rozdziałów książkowych na ten temat; na 
końcu tego rozdziału wymieniliśmy kilka ostatnich wywiadów. Być może zainteresuje Państwa 
również dyskusja na temat sprawdzonych empirycznie międzykulturowych metod 
treningowych autorstwa Mazziotty, Rohmanna i Pipera (2016).  

Celem tej części jest pomoc w podjęciu decyzji, na których kompetencjach międzykulturowych 
należy skoncentrować się w trakcie szkolenia i w jaki sposób dokonać wyboru pomiędzy 
dostępnymi instrumentami ich oceny. Tam, gdzie to możliwe, odniesiemy się do ćwiczeń 
i materiałów edukacyjnych zamieszczonych w bazie danych CIT4VET.  

Jak możesz systematycznie wybierać kompetencje międzykulturowe istotne dla 
Twojego szkolenia? 

Porównując różne podejścia do kompetencji międzykulturowych i ich rozwoju, należy 
pamiętać, że kompetencje międzykulturowe są środkiem do osiągnięcia celu, a nie celem 
samym w sobie: Pomagają one uczącym się być bardziej efektywnymi w ich interakcjach 
międzykulturowych, to znaczy osiągać cele i rozwiązywać problemy wspólnie z ludźmi z innych 
kultur. Aby być efektywnym międzykulturowo, musimy zwrócić uwagę na trzy kryteria (Kealey, 
1989; Thomas i Fitzsimmons, 2008):  

1. Potrzeba nawiązywania i rozwijania znaczących relacji z innymi osobami o odmiennej 
kulturze 
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2. Potrzeba realizacji celów specyficznych dla danego zadania w nowym otoczeniu 
kulturowym i/lub w środowiskach zróżnicowanych kulturowo 

3. Potrzeba dostosowania się do nowego środowiska kulturowego, aby czuć się 
swobodnie i w równowadze 

Te trzy kryteria zostały również określone jako łączenie, wykonywanie i cieszenie się 
(Brinkmann i van Weerdenburg 2014). W dalszej części będziemy używać tych terminów.  

Kompetencje międzykulturowe niezbędne do łączenia się z innymi osobami 
o odmiennej kulturze 

Aby nawiązać kontakt z ludźmi, których pochodzenie kulturowe różni się od naszego, 
niezbędne są takie kompetencje jak wrażliwość międzykulturowa i komunikacja 
międzykulturowa. Wrażliwość międzykulturowa - i związane z nią kompetencje, takie jak 
empatia kulturowa - odnoszą się do świadomości własnej i innych kultur, zdolności do empatii 
z ludźmi z innych kultur oraz do spojrzenia na wydarzenie lub zachowanie z jednej lub kilku 
perspektyw kulturowych. Kompetencja ta może być rozwijana poprzez elementy szkoleniowe, 
które omawiamy w rozdziale 1, 2 i 3 wytycznych. W bazie danych CIT4VET znajdują się również 
liczne linki do ćwiczeń i podręczników krok po kroku służących zwiększeniu wrażliwości 
międzykulturowej uczniów. Jednym z ćwiczeń, które uznaliśmy za szczególnie przydatne, jest 
Ćwiczenie na temat wartości rodziców i zachowania w pracy, opracowane przez dr Douglasa 
Stuarta. Być może zainteresuje Cię również klasa Jigsaw opracowana przez Eliota Aronsona 
(zob. np. Aronson, Blaney, Stephin, Sikes and Snapp, 1978), realizacja zainteresowań 
kulturowych (Brannon i Walton, 2013) oraz Fast Friends (Page-Gould, Mendoza-Denton 
i Tropp, 2008) jako metody, które okazały się zwiększać zdolność danej osoby do łączenia się 
z innymi kulturowo. Wszystkie cztery ćwiczenia są wymienione w bazie danych CIT4VET.  

Komunikacja międzykulturowa może odnosić się do wielu różnych aspektów pracy 
międzykulturowej (Thomas and Fitzsimmons, 2008): do metody stosowanej w antropologii, do 
całych podejść i filozofii dotyczących tego, na czym polega interakcja międzykulturowa, do 
procesu komunikowania się z innymi ludźmi odmiennymi kulturowo oraz do kompetencji, 
która pomaga uczącym się być efektywnym międzykulturowo. Używamy tutaj terminu 
komunikacja międzykulturowa w odniesieniu do kompetencji międzykulturowej. Baza danych 
CIT4VET prezentuje szereg metod, które mają pomóc uczniom rozwijać tę kompetencję. 
Klasyczne i cenne ćwiczenie zostało opracowane przez dr Janet Bennett (Institute for 
Intercultural Communication Portland, Oregon), Opis Ewaluacji Interpretacji lub ćwiczenie D-I-
E. Dodatkowe narzędzia to np. Humour Profiler® i Feedback Profiler® opracowane przez 
Intercultures (Berlin, Niemcy).  

Kompetencje międzykulturowe w zakresie pełnienia roli międzykulturowej 

Badania empiryczne pokazują, że wrażliwość międzykulturowa, komunikacja międzykulturowa 
i podobne kompetencje również pomagają uczącym się spełnić kryterium efektywności 
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międzykulturowej (zob. na przykład meta-analizę efektywności ekspatriantów Mol, Born, 
Willemsen i van der Molen, 2005, oraz przegląd Thomas and Fitzsimmons, 2008). Wczesne 
badania nad negocjacjami międzykulturowymi i zarządzaniem konfliktami pokazują również, że 
sukces zależy od umiejętnego wykorzystania różnych strategii uprzejmości w zarządzaniu 
dystansem społecznym oraz od zarządzania "twarzowymi" potrzebami drugiej strony (zob. np. 
Ting-Toomey, 1994, i van der Wijst, 1996).  
 
Oprócz tych zorientowanych na inne aspekty kompetencji międzykulturowych, cechy 
osobowości, takie jak stabilność emocjonalna, elastyczność i sumienność, zwiększają wydajność 
w środowisku międzykulturowym (Mol i in., 2005). Cechy te mogą być oceniane za pomocą 
instrumentów oceny osobowości opartych na tzw. modelu osobowości "wielkiej piątki". 
Stabilność emocjonalną i elastyczność można również ocenić za pomocą międzykulturowego 
narzędzia oceny, Wielokulturowego kwestionariusza osobowości (van der Zee i van 
Oudenhoven, 2000, 2001; van Oudenhoven i van der Zee, 2002; van der Zee, van Oudenhoven, 
Ponterotto i Fietzer, 2013), który omówimy bardziej szczegółowo poniżej. Ponieważ są to 
cechy osobowości, a nie kompetencje międzykulturowe, uczący się mogą interpretować swoje 
wyniki w taki sposób, że nie mogą ich zmienić lub rozwinąć i nie mogą być dłużej motywowani 
do podejmowania prób zmiany swojego zachowania. Jeśli chcesz ocenić cechy osobowości 
w swoim szkoleniu międzykulturowym, musisz więc dokładnie zaplanować sposób, w jaki 
podsumujesz wyniki i zintegrujesz ocenę z celami i projektem szkolenia.  

Hampden-Turner i Trompenaars (2002) stosują spostrzeżenia z teorii zarządzania konfliktem 
do dylematów wynikających z różnych orientacji wartości kulturowych. Opracowali technikę 
pojednania dylematów w celu przeszkolenia swoich klientów w opracowywaniu 
zrównoważonych rozwiązań dla ich dylematów kulturowych. Zaangażowanie w budowanie 
kompetencji, zaproponowane przez Brinkmanna i van Weerdenburga (2014) i ocenione przez 
opracowaną przez nich Międzykulturową Kontrolę Gotowości (Intercultural Readiness Check), 
również koncentruje się na kryterium efektywności międzykulturowej; ich Międzykulturowy 
Suit-Case© Zarządzania Konfliktami, również wymieniony w bazie danych CIT4VET, ma na celu 
pomóc uczniom w rozwijaniu tej kompetencji. Ponadto przydatne może okazać się 
zaznajomienie uczniów z różnymi technikami podejmowania decyzji, tak by mogli zbadać, które 
techniki najlepiej sprawdzają się w ich zróżnicowanych kulturowo grupach i zespołach (patrz 
np. link do technik podejmowania decyzji dla grup w bazie danych).  
 
Baza danych CIT4VET zawiera również linki do programów, stron internetowych i metod 
opracowanych dla konkretnych zawodów i branż, które mogą okazać się przydatne do 
zaprojektowania szkolenia międzykulturowego, odpowiadającego na przykład specyficznym 
potrzebom wydajnościowym grup klientów: 
 

• Wsparcie w pracy z uchodźcami  
https://cit4vet.erasmus.site/Working wspierająco 

• InterMobil - Szkolenie w zakresie kompetencji międzykulturowych dla MŚP 
przyjmujących mobilność europejską https://cit4vet.erasmus.site/Intermobil 

• Interhealth: Kompetencje międzykulturowe pracowników służby zdrowia: 
https://cit4vet.erasmus.site/Interhealth 

https://cit4vet.erasmus.site/tool/?id=20
https://cit4vet.erasmus.site/tool/?id=21
https://cit4vet.erasmus.site/tool/?id=25
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• Vocal in Need - moduły online dla osób mających do czynienia z uchodźcami 
https://vocal.erasmus.site/. 

• Medycyna głosowa: personel służby zdrowia zajmujący się sprawami 
międzykulturowymi: http://vocal-medical.eu/ 

Kompetencje międzykulturowe w zakresie korzystania z interakcji 
międzykulturowych 

Kryterium przyjemności ma swoje korzenie w badaniach ekspatrialnych. Przeprowadzając się 
do innego kraju, ekspatrianci oraz ich partnerzy i rodziny mogą mieć trudności 
z dostosowaniem się do nowego otoczenia. Cechy osobowości i kompetencje, takie jak 
tolerancja, otwartość umysłu, empatia kulturowa, wrażliwość międzykulturowa, komunikacja 
międzykulturowa, ekstrawersja, stabilność emocjonalna, samokontrola, elastyczność, 
zarządzanie niepewnością i złożonością atrybutów, zostały uznane za pomocne ekspatriantom 
w przystosowaniu się do nowego miejsca (Brinkmann i van Weerdenburg, 2014; Hechanova, 
Beehr i Christiansen, 2003; Thomas i Fitzsimmons, 2008; van Bakel, 2012; van Oudenhoven 
i van der Zee, 2002; van der Zee i van Oudenhoven, 2000, 2001). Jeśli uczący się stykają się 
z różnicami kulturowymi w połączeniu z istotną zmianą w swoim życiu (jak ma to miejsce 
w przypadku emigrantów, którzy przenoszą się do nowego kraju), wówczas może warto 
zastanowić się, którą z tych kompetencji chciałbyś uwzględnić w swoim szkoleniu 
międzykulturowym. W końcu, zanim będziemy mogli cieszyć się interakcją międzykulturową, 
musimy najpierw poczuć się wystarczająco pewnie, że jesteśmy w stanie dostosować się do 
wszelkich zmian, z którymi mamy do czynienia.  

Niektóre z tych kompetencji są regularnie poruszane w ramach szkoleń międzykulturowych, na 
przykład wrażliwość międzykulturowa i komunikacja międzykulturowa; wspomnieliśmy już 
o powiązaniach w bazie danych z ćwiczeniami i programami proponowanymi w celu rozwijania 
tych kompetencji. Kompetencje takie jak otwartość umysłu, tolerancja dla różnorodności 
i złożoność atrybucyjna również otrzymały znaczną uwagę w szkoleniach międzykulturowych. 
Jedną z pierwszych technik opracowanych w celu zwiększenia złożoności atrybucyjnej były 
asymilatory kulturowe lub incydenty krytyczne (Fiedler, Mitchell i Triandis, 1971; nowsze 
badania zob. Herfst, van Oudenhoven i Timmerman, 2008). Incydenty krytyczne to krótkie 
scenariusze międzykulturowe, zachęcające uczniów do podjęcia decyzji o sposobie podejścia 
do sytuacji. Im więcej wiedzą o zaangażowanych kulturach i im dokładniej potrafią ocenić 
intencje i motywy fikcyjnych stron w scenariuszu, tym bardziej odpowiednie będzie ich 
podejście.  

Ocena kompetencji międzykulturowych  

Opracowano wiele instrumentów do oceny kompetencji międzykulturowych. Fantini (2009), 
Matsumoto i Hwang (2013), Thomas (2015), Thomas i Fitzsimmons (2008), Wiersinga (2003) 
oraz specjalne wydania dotyczące kompetencji międzykulturowych w International Journal of 
Intercultural Relations (Arasaratnam i Deardorff, 2015) i European Journal of International 
Management (Richter, van Bakel, Schlaegel i Lemmergaard, 2020). W bazie danych CIT4VET 

https://vocal.erasmus.site/
http://vocal-medical.eu/
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wybraliśmy cztery instrumenty ilustrujące różne aspekty funkcjonowania danej osoby, które 
mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności międzykulturowej. Poniższa tabela 
przedstawia w skrócie każdy z instrumentów wraz z linkiem do bazy danych CIT4VET. Podobnie 
jak w przypadku większości (międzykulturowych) instrumentów oceny, korzystanie z nich nie 
jest bezpłatne. Koszty mogą być związane zarówno z uzyskaniem certyfikatu, jak 
i z korzystaniem z instrumentów po ich certyfikacji.  

Inwentaryzacja rozwoju międzykulturowego (IDI; Hammer, 2011) pomaga uczniom zrozumieć, jak 
podchodzą obecnie do różnic kulturowych. W oparciu o model rozwoju wrażliwości 
międzykulturowej Miltona Bennetta (1986, 1993), IDI zakłada szereg etapów rozwoju kompetencji 
międzykulturowych, od etnocentrycznego do etnorelatywnego. Z każdym kolejnym etapem uczący 
się rozwijają bogatsze i bardziej zróżnicowane rozumienie własnego i cudzego pochodzenia 
kulturowego.  

Baza danych CIT4VET: https://cit4vet.erasmus.site/tool/?id=104  

 

Inteligencja kulturowa (CQ) odnosi się do specyficznego podejścia do kompetencji 
międzykulturowych, tzn. takiego, które wyraźnie obejmuje metapoznanie jako część zestawu 
kompetencji (Ang i in., 2007). Najpopularniejszą wersją kwestionariuszy przeznaczonych do 
pomiaru CQ jest 20-pozycyjny kwestionariusz opracowany przez Soon Ang i Linn van Dyne, który 
włączyliśmy do bazy danych. Ostatnio jeszcze krótszy, 10-pozycyjny kwestionariusz został 
opracowany przez Davida C. Thomasa i in. Według naszej wiedzy, wersja dziesięciopunktowa jest 
używana tylko do celów badawczych. 

Baza danych CIT4VET: https://cit4vet.erasmus.site/tool/?id=96 

 

The Intercultural Readiness Check (IRC) został opracowany przez Brinkmanna i van Weerdenburga 
(2014; van der Zee i Brinkmann, 2004) w celu oceny czterech kompetencji międzykulturowych 
(wrażliwość międzykulturowa, komunikacja międzykulturowa, budowanie zaangażowania 
i zarządzanie niepewnością). Poszczególne osoby otrzymują indywidualny, pisemny raport zwrotny 
z punktacją każdej z kompetencji, podkreślający potencjalne pułapki i propozycje dalszego rozwoju 
zgodnie z wynikowym poziomem kompetencji. Baza danych CIT4VET: 
https://cit4vet.erasmus.site/tool/?id=106 

 

Wielokulturowy kwestionariusz osobowości (MPQ) został opracowany przez van der Zee i van 
Oudenhovena (2000, 2001; van Oudenhoven i van der Zee, 2002) w celu oceny pięciu wymiarów 
zachowań istotnych dla skutecznej interakcji międzykulturowej: empatii kulturowej, otwartości 
umysłu, inicjatywy społecznej, stabilności emocjonalnej i elastyczności. Pierwotnie MPQ był 

https://cit4vet.erasmus.site/tool/?id=104
https://cit4vet.erasmus.site/tool/?id=96
https://cit4vet.erasmus.site/tool/?id=106
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przeznaczony do badań ekspatriantów i coachingu, ale obecnie jest również szerzej stosowany 
w międzykulturowych programach szkoleniowych.  

Baza danych CIT4VET: https://cit4vet.erasmus.site/tool/?id=109 

Kryteria wyboru instrumentu oceny międzykulturowej 

Korzystając z instrumentu oceny międzykulturowej na szkoleniu międzykulturowym, należy 
zrozumieć wpływ, jaki może on wywierać na uczących się (dotyczy to oczywiście każdego 
instrumentu oceny, z którego można korzystać). Otrzymywanie informacji zwrotnych na temat 
oceny kompetencji może być dla osób uczących się kwestią delikatną, ponieważ są oni 
informowani o tym, jak dobrze radzą sobie obecnie z interakcjami międzykulturowymi. Ich 
wyniki mogą być przeciętne lub nawet niższe od przeciętnych; uczniowie mogą oczekiwać 
wyższych wyników, niż wynika to z raportu z oceny. Uczniowie mogą również obawiać się 
wyników, ponieważ zakładają, że nie mogą rozwinąć tych kompetencji lub nie wiedzą, jak to 
zrobić. Z procesowego punktu widzenia w szkoleniu międzykulturowym może być również 
trudno zintegrować osobiste, poufne informacje zwrotne dotyczące kompetencji 
międzykulturowych z utrzymaniem całej grupy uczniów skupionych i zainteresowanych 
szkoleniem: Niektórzy uczniowie mogą nadal chcieć przeanalizować te informacje zwrotne, 
podczas gdy inni odłożyli już raport na bok i z niecierpliwością oczekują kolejnego ćwiczenia. 
W zależności od celów szkolenia, potrzeb osób uczących się i treści informacji zwrotnej, 
konieczne może być również zarezerwowanie czasu na przekazanie indywidualnej informacji 
zwrotnej każdemu uczącemu się indywidualnie, a więc trzeba będzie zaplanować 
z wyprzedzeniem, kiedy to nastąpi i czy dodatkowy czas potrzebny na to szkolenie został 
wynegocjowany z organizacją klienta.  

Jednakże, jeśli są dobrze wykorzystywane, instrumenty oceny międzykulturowej pozwalają na 
uczynienie interwencji międzykulturowej bardziej wnikliwą i osobiście adekwatną dla uczących 
się oraz na dostosowanie szkolenia do unikalnych potrzeb różnych uczniów i grup uczniów. 
Jeśli chcesz pracować z instrumentami oceny międzykulturowej, poniższe kryteria pomogą Ci 
wybrać spośród dostępnych instrumentów.  

Solidność i przydatność 
Instrumenty oceny muszą odpowiadać celowi, do którego się dąży, i solidnie oceniać to, co 
według nich ma zostać ocenione. Więc zadaj sobie pytanie: Jakie kompetencje muszą być 
skuteczne w międzykulturowym kontekście pracy i jaki jest instrument oceny tych 
kompetencji? Dla kogo ten instrument jest odpowiedni, na przykład dla studentów, 
uchodźców, pracowników służby zdrowia lub menedżerów międzynarodowych? Czy terminy 
i pojęcia są jasno zdefiniowane i czy jest jasne i empirycznie sprawdzone, w jaki sposób 
instrument przyczynia się do rozwoju międzykulturowego? Czy autorzy podają informacje 
o wiarygodności skali oceniającej daną kompetencję, a także o konstrukcji i przewidywalności 
instrumentu? Czy instrument został wykorzystany w badaniach opublikowanych 
w czasopismach typu peer review? 

https://cit4vet.erasmus.site/tool/?id=109
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Przyjazność dla użytkownika 
Poproś o przykładowe raporty z różnych instrumentów i porównaj je pod względem jasności, 
jakości i głębokości pisemnej informacji zwrotnej. Czy raporty zachęcą uczniów do rozwijania 
kompetencji i jakie kroki mogą w tym celu podjąć? W jakich językach dostępny jest 
kwestionariusz i raport, jak drogi jest kurs certyfikacyjny i indywidualne oceny, które można 
później zakupić? Czy otrzymasz dodatkowe narzędzia edukacyjne, które pomogą Ci 
w wykorzystaniu tego instrumentu w Twoim szkoleniu międzykulturowym? Czy możesz 
wygenerować raport dla całej grupy, np. w celu zrozumienia specyficznych potrzeb i mocnych 
stron Twoich uczących się i organizacji klienta? Jakie jest Twoje wrażenie na temat usługi 
świadczonej dla Ciebie jako potencjalnego klienta? Czy będziesz w stanie dołączyć do grup 
innych użytkowników w celu wspólnej nauki i wymiany?  

Mamy nadzieję, że powyższa dyskusja wesprze Cię w podjęciu decyzji, którymi kompetencjami 
międzykulturowymi chcesz się zająć w ramach Twojego szkolenia i jakie instrumenty możesz 
zainwestować w celu oceny potrzeb rozwojowych Twoich uczniów.  
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4. Porównując kultury: Zrozumienie różnorodności kulturowej 

1. Wprowadzenie 

Dlaczego miałbyś używać modeli kulturowych w swoim szkoleniu jako trener 
międzykulturowy? 
Model góry lodowej, model cebuli i wymiary kulturowe są niezbędne w każdym kursie 
międzykulturowym, ponieważ modele te pozwalają na porównanie różnych kultur. Wszystkie 
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te modele można wykorzystać do wyjaśnienia różnic i podobieństw podczas porównywania 
kultur. Różnorodność kultur można wyjaśnić tym, że wszyscy mamy do czynienia z tymi samymi 
wyzwaniami: jak znaleźć pożywienie i schronienie, jak zorganizować nasze społeczeństwo, itp. 
Rozwiązania, które może zastosować konkretna grupa ludzi, będą się różnić w zależności od 
grupy.  

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi 
https://cit4vet.erasmus.site/training-materials "Modele kulturowe" w celu uzyskania dalszych 
informacji. 

Jakie są zagrożenia związane z wykorzystaniem modeli kulturowych w szkoleniach 
międzykulturowych? 
1. Modele kulturowe góry lodowej i model cebulowy mogą zostać źle zrozumiane, jeśli na 
początku treningu nie podasz jasnych instrukcji i wyjaśnień.  

2. Model góry lodowej nie dotyczy tego, które aspekty kulturowe są widoczne i niewidoczne, 
ale tych aspektów kulturowych, o których jesteśmy świadomi i których nie jesteśmy świadomi. 

3. Wymiary kulturowe muszą być postrzegane w krytycznej perspektywie i nie mogą być 
stosowane w sposób "absolutny". 

Jak można zapobiec ryzyku/nieefektywności? 
1. Upewnij się, że wyjaśnisz ćwiczenia na początku sesji treningowej - jakie są efekty uczenia 
się i co chciałbyś osiągnąć?  

2. Odprawa po sesji szkoleniowej jest dla Ciebie bardzo ważna - jako moderator musisz pomóc 
uczestnikom zastanowić się nad ich doświadczeniami. 

Jakie są korzyści dla uczestników? 
Sesje szkoleniowe krok po kroku ilustrują, jak można zastosować teoretyczną wiedzę 
o modelach/wymiarach kulturowych w praktyczny sposób, wykorzystując pracę w grupach, 
dyskusje, refleksje i prezentacje jako istotne narzędzia. Teoria jest cenna tylko wtedy, gdy 
uczestnicy potrafią ją zrozumieć i zastosować w swoich codziennych interakcjach. 

Modele te próbują wyjaśnić różnice i podobieństwa przy porównywaniu różnych kultur, 
podnosząc świadomość różnorodności kulturowej i znaczenia, jakie mają dla nas interakcje 
z innymi ludźmi. 

2. Konkretne przykłady szkoleń: 

Oto trzy konkretne przykłady, w jaki sposób można wprowadzić modele i wymiary do swojego 
szkolenia. 

https://cit4vet.erasmus.site/training-materials
https://cit4vet.erasmus.site/training-materials
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A) Model góry lodowej 
1. Pierwszym krokiem może być wyjaśnienie podstaw teoretycznych tych modeli - kliknij 
materiały szkoleniowe https://cit4vet.erasmus.site/training-materials "Modele 
kulturowe", aby uzyskać więcej szczegółów. 

2. Drugim krokiem jest sesja praktyczna w celu wykorzystania wiedzy teoretycznej; może 
to nastąpić na przykład w pracy grupowej. Należy podzielić uczniów na grupy, aby zachęcić 
ich do poruszania się poza ich strefą komfortu, a następnie dać im x ilość karteczek 
z numerami i poprosić resztę grupy o policzenie. Jeśli masz grupę 30 uczniów, a celem jest 
10 grup z trzema uczniami, wówczas dajesz 10 uczniom kartę z numerami, a reszta grupy 
zostanie przydzielona do każdej z nich, licząc od 1 do 10. To zachęca do pracy z nowymi 
ludźmi, a nie "tylko" ze znajomymi lub przyjaciółmi. 

3. Trzecim krokiem jest wyjaśnienie celów tej sesji: Modele te są przydatne w celu 
zwiększenia naszej wrażliwości na wartości kulturowe i pokazania, że nie wszyscy mają te 
same wartości, a także umożliwiają porównywanie i kontrastowanie różnych kultur. 

4. Podczas szkolenia na temat modelu góry lodowej koncentrujesz dyskusję każdej z grup 
na kategoryzacji różnych aspektów kulturowych albo powyżej linii wody (aspekty 
kulturowe, o których jesteśmy świadomi) albo pod nią (aspekty kulturowe, których 
jesteśmy nieświadomi). Może być dostarczony flipchart. Najlepiej jest zacząć dyskusję od 
przykładu; możemy być świadomi zwyczajów w konkretnej kulturze i umieścić je powyżej 
linii wodnej, ale wartości i normy są ukrytymi aspektami kulturowymi pod linią wodną. 

5. Kiedy uczniowie skończą swoje zadanie, poprosimy każdą z grup o pokazanie 
i podzielenie się swoimi spostrzeżeniami oraz szczegółowe wyjaśnienie, dlaczego 
zdecydowali się umieścić konkretny aspekt kulturowy nad lub pod linią wodną. Omów 
wyniki z wszystkimi uczniami. 

6. Ostatni krok to sesja podsumowująca z udziałem wszystkich i podsumowanie możliwych 
efektów uczenia się.  

Ewentualne pytania, które można by zadać podczas tej sesji: Czy wszyscy zgodzili się 
z wynikami dyskusji w grupach? Jeśli nie, proszę podać powód swojej opinii. Czy istnieją 
przykłady, które można umieścić zarówno nad, jak i pod linią wodną? Czego nauczyliście 
się Państwo podczas tej sesji? Z jakich praktycznych wskazówek możecie skorzystać, gdy 
pracujecie w różnych zespołach lub macie do czynienia z ludźmi z innych środowisk 
kulturowych niż wasze? 

Należy omówić z uczniami możliwe efekty uczenia się przed i po zakończeniu ćwiczenia: 

Pod koniec tej sesji, dowiesz się: 

• jak docenić różnorodność kulturową, 

• jak porównywać różne kultury, 

• jak zrozumieć swoje własne pochodzenie kulturowe, 

https://cit4vet.erasmus.site/training-materials
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• jak przydatne jest zastosowanie "wymiaru kulturowego" w twoich relacjach z innymi 
ludźmi. 

Możesz zakończyć tę sesję, pokazując niektóre z linków w materiałach dydaktycznych 
i wykorzystać to podsumowanie, aby pokazać, jak duży wpływ na nasze zachowanie mogą mieć 
aspekty kulturowe: "Istotne jest, że na aspekty kulturowe w widocznej części góry lodowej 
mają wpływ wartości pod powierzchnią, przekonania, pojęcia, postawy i założenia". 
(http://opengecko.com/interculturalism/visualising-the-iceberg-model-of-culture/) 

B) Model cebuli 
Możesz w podobny sposób wyjaśnić uczniom model cebuli, wykorzystując pracę grupową jako 
metodologię i postępując zgodnie z instrukcjami z powyższej sesji szkoleniowej.  

Na koniec możesz zapytać uczniów, czy uważają, że model góry lodowej i model cebuli dają to 
samo przesłanie o wartościach kulturowych. Zapytaj też uczniów, który model preferują 
i dlaczego. 

C) Wymiary kulturowe 
1. Pierwszym krokiem jest wyjaśnienie teoretycznych podstaw wymiaru kulturowego - patrz 
materiały szkoleniowe https://cit4vet.erasmus.site/training-materials/ "Modele kulturowe", 
aby uzyskać więcej szczegółów. 

2. Drugim krokiem jest ułatwienie sesji praktycznej w celu wykorzystania wiedzy teoretycznej; 
może to nastąpić na przykład w pracy grupowej. Szczegółowy opis modelu góry lodowej 
znajduje się powyżej. 

3. Trzecim krokiem jest wyjaśnienie celów tej sesji: i pokazanie, że nie wszyscy mają te same 
wartości.  

Sesję szkoleniową można rozpocząć za pomocą kwestionariusza: 
http://archive.ecml.at/mtp2/icopromo/results/Lucru/Files/1%20Awareness%20of%20the%20s
elf%20and%20the%20other/d%20Preferences%202.pdf 

Prosimy uczniów w grupach o wypełnienie własnej ankiety i porównanie jej wyników. Kiedy 
uczniowie skończą wypełnianie własnego kwestionariusza, poprosi się każdą grupę o pokazanie 
i podzielenie się swoimi wynikami oraz szczegółowe wyjaśnienie, dlaczego wybrali określone 
preferencje. Omówisz wyniki ze wszystkimi uczniami.  

Następnie można by przeprowadzić szczegółową dyskusję na temat niektórych konkretnych 
przykładów wymiaru kulturowego i jeszcze raz omówić "preferencje" uczących się i powody, 
dla których tak się dzieje. 

Na przykład, zrozumienie przez uczniów "Dystansu władzy" i ich stosunku do autorytetu może 
być dyskusją ułatwioną przez pracę w grupie. (Dalsze przykłady znajdują się w materiałach 
dydaktycznych https://cit4vet.erasmus.site/training-materials/ "Modele"). 

http://opengecko.com/interculturalism/visualising-the-iceberg-model-of-culture/
https://cit4vet.erasmus.site/training-materials/
http://archive.ecml.at/mtp2/icopromo/results/Lucru/Files/1%20Awareness%20of%20the%20self%20and%20the%20other/d%20Preferences%202.pdf
http://archive.ecml.at/mtp2/icopromo/results/Lucru/Files/1%20Awareness%20of%20the%20self%20and%20the%20other/d%20Preferences%202.pdf
https://cit4vet.erasmus.site/training-materials/
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Mały wpływ: 

• Minimalizacja różnicy mocy i statusu 

• Osoby na wyższych stanowiskach mogą być kwestionowane 

• Duża rodzina może nie odgrywać znaczącej roli 

Duży wpływ: 

• Odległość pomiędzy silnym a mniej silnym jest akceptowana jako "naturalna". 

• Jasne zasady dotyczące porządku zależności i odpowiedzialności władzy w przypadku 
osób pozostających na utrzymaniu. 

• Hierarchiczne nierówności są niezbędne dla społeczeństwa i jego dobrobytu 

Ostatnim krokiem jest sesja podsumowująca z wszystkimi i podsumowaniem możliwych 
efektów uczenia się. Ewentualne pytania, które możesz zadać: W jaki sposób członkowie 
Twojej grupy zgadzali się lub nie zgadzali z "Twoimi" preferencjami. Czy wiesz, dlaczego to 
podobieństwo mogło mieć miejsce? Czy uważasz, że kwestionariusz jest użytecznym 
narzędziem? Czego dowiedziałeś/aś się z tej sesji? Jakich praktycznych wskazówek możesz 
użyć, gdy pracujesz w różnych zespołach lub masz do czynienia z ludźmi z innych środowisk 
kulturowych niż twoje? 

Należy omówić z uczniami możliwe efekty uczenia się przed i po zakończeniu ćwiczenia: 

Pod koniec tej sesji, dowiesz się: 

• jak docenić różnorodność kulturową, 

• jak porównywać różne kultury, 

• jak zrozumieć swoje własne pochodzenie kulturowe, 

• jak przydatne jest zastosowanie "wymiaru kulturowego" w twoich relacjach z innymi 
ludźmi. 

Możesz zakończyć tę sesję, pokazując niektóre z linków w materiałach dydaktycznych 
i wykorzystać to podsumowanie, aby pokazać, jak duży wpływ na nasze zachowanie mogą mieć 
aspekty kulturowe: "...wie, że różnice kulturowe mogą stanowić przeszkodę w komunikacji i że 
mogą wpływać na jego zdolność do budowania więzi i motywowania ludzi". 
https://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_66.htm 

Ważnym aspektem podsumowującym jest przypomnienie uczniom pod koniec tej sesji, aby 
zachowali krytyczne spojrzenie na wymiar kulturowy i nie stosowali go w sposób "absolutny": 
Musisz podkreślić, że wymiary wartości kulturowych są tylko narzędziem do porównywania 
i kontrastowania różnych kultur; powiedz uczestnikom, że muszą zachować elastyczność, 
ponieważ umieszczenie innych osób w ścisłych kategoriach pokonałoby cel ćwiczenia 
i skończyłoby się aktem stereotypów. Zawsze istnieją wyjątki od głównego nurtu zachowań 
i myślenia. 

Wykorzystanie studiów przypadku jest doskonałym narzędziem do zbadania praktycznej 
wartości wymiaru kulturowego. Poniżej znajduje się jeden przykład, który ilustruje, jak można 
wykorzystać studium przypadku do dyskusji.  
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Przykład incydentu krytycznego 

Umiejętności komunikacyjne 
Daichi Sato, japoński student w Irlandii, spotkał się ze swoim doradcą, aby omówić swój kurs 
nauk społecznych. Pół godziny przed spotkaniem zadzwonił przyjaciel i potrzebował podwózki 
na dworzec kolejowy. Daichi zabrał swojego przyjaciela na dworzec kolejowy i spóźnił się na 
spotkanie o pół godziny. Na szczęście jego doradca, pan Moylan, wciąż był w swoim biurze. 
Daichi zapukał do drzwi, przedstawił się i wszedł. Pan Moylan zaoferował mu miejsce, ale nie 
był przyjazny ani rozmowny. Daichi nie miał wcześniej doradcy i nie wiedział, czego się 
spodziewać, więc czekał, aż doradca rozpocznie rozmowę. 
Po kilku minutach rozmowy o pogodzie i okolicy, pan Moylan zapytał Daichi, co chciałby zrobić 
ze swoim kursem. Było to dziwne pytanie do Daichiego, ponieważ oczywiście chciał zdobyć 
stopień naukowy. Następnie pan Moylan zapytał Daichi'ego, czy przeczytał ulotkę 
departamentu, w której wymienione są wszystkie wymagania dla absolwentów. Daichi nie był 
pewien, która to jest praca, więc powiedział "Tak". Pan Moylan czekał, Daichi również. Po kilku 
minutach doradca zapytał, czy Daichi sporządził swoją kartę wyborczą. Następnym krokiem, jak 
wyjaśnił pan Moylan, było podpisanie przez niego arkusza, aby Daichi mógł się zarejestrować. 
Daichi odpowiedział: "Tak", choć nie miał pojęcia, który to jest papier. Pan Moylan wyciągnął 
jednak rękę i oczywiście oczekiwał, że Daichi coś w nią włoży. Daichi nie wiedział, czy dać mu 
coś, czy uścisnąć mu dłoń, więc przekazał doradcy całą rękę papierów, które otrzymał od 
różnych osób od momentu przybycia na uniwersytet. W tym momencie pan Moylan wydawał 
głośne odgłosy wydechu. Oddał papiery Daichi'emu.  
Pan Moylan szukał coś w swoim biurku i znalazł małą kartkę papieru, o której powiedział 
Daichi, że jest kartą wyborczą. Daichi miał wybrać kierunek, który chciałby obrać, wypełnić 
kartkę i wrócić po podpis doradcy. Następnie pan Moylan wręczył Daichi'emu zszyty dokument, 
który, jak powiedział, odpowiadał na jego wymagania co do stopnia naukowego. Powiedział, że 
Daichi powinien to przeczytać przed wypełnieniem kartki wyborczej i przed kolejnym 
spotkaniem z nim. Doradca wstał i Daichi poprawnie zinterpretował to jako wskazówkę, że to 
koniec spotkania. Wstał, uścisnął rękę panu Moylanowi i opuścił biuro. Obaj uważali, że 
spotkanie było niezadowalające. Daichi powiedział później swoim przyjaciołom, że jego 
doradca nie był zbyt przyjazny ani pomocny i że będzie się z nim widywał w jak najmniejszym 
stopniu. Doradca powiedział swojemu przewodniczącemu wydziału, że naprawdę nie chce mieć 
zbyt wielu zagranicznych studentów, ponieważ zajmują oni zbyt wiele czasu. (Źródło: Warsztaty 
Debry Ali-Lawson na Uniwersytecie w Bernie, Szwajcaria - adaptacja)  

 

Pytania, które możesz zadać: 
1. Określ, które wymiary wartości kulturowych są wyrażane w tym krytycznym incydencie 
i omów powody swojego wyboru.       
2. Jakie założenia i zachowania przyczyniły się do powstania błędnej komunikacji?  
3. Co mogli zrobić inaczej, aby zapobiec błędom w komunikacji?  
 

Możliwe odpowiedzi: 
1) Duży dystans władzy: kto przejmuje inicjatywę? Niezależne zachowanie oczekiwane przez 
pana Moylana 
Styl komunikacji: bezpośredni (pan Moylan) - pośredni (Daichi) 
Styl komunikacji: specyficzne / rozproszenie (Daichi) 
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Ukierunkowanie: mały nacisk na działanie (Daichi) 
Czas polichromii: spóźnienie na spotkanie (Daichi) 
Kolektywizm: ważniejszy jest przyjaciel (Daichi) 
 
2) Źle rozumiany, ponieważ doradca nie reaguje na wyzwania związane z różnicami 
kulturowymi w swoim podejściu do rozwiązywania problemu. 
 
3) Doradca musi być lepiej poinformowany o zróżnicowanym pochodzeniu międzynarodowych 
studentów. W zamian za to studenci muszą nauczyć się lepiej komunikować swoje potrzeby 
z kimś, kto nie ma tego samego pochodzenia kulturowego.   

5.  Nauka w zakresie kultury 

Jako trener VET prowadzący szkolenie międzykulturowe możesz podzielić się z uczestnikami 
kilkoma pojęciami na temat kultury danego kraju, np. Niemiec, Polski czy Włoch. Informacje na 
temat kultury są pomocne w zdobywaniu wiedzy na temat danego kraju, na przykład na temat 
pochodzenia religijnego, rozwoju historycznego, a także instytucji politycznych i społecznych 
oraz ich funkcjonalności (Barmeyer 2012, Lüsebrink 2016).  

Istnieją różne metody dostarczania wkładu specyficznego dla danej kultury. W zależności od 
wymaganej złożoności ćwiczenia, niektórzy trenerzy mogą wybrać bardziej rozbudowane 
podejście, takie jak studia przypadków lub incydenty krytyczne (więcej szczegółów w sekcji 
4 wytycznych). Bezpośrednim i łatwym sposobem na ujawnienie pojęć dotyczących aspektów 
kulturowych danego kraju jest rozdanie listy.  

Lista co zrobić a czego nie? 
Kiedy mówi się co "zrobić", a czego "nie robić" w szkoleniu międzykulturowym, myśli się o liście 
zawierającej zasady zachowania i porady dotyczące pewnych aspektów życia codziennego 
i rutyny pracy w obcym kraju. Na przykład w Niemczech mogą to być bardzo krótkie zdania, 
takie jak: "Nie spóźniaj się na spotkania biznesowe", "Bądź przygotowany na zdejmowanie 
butów przy wejściu do domu", "Utrzymuj bezpośredni kontakt wzrokowy również przy 
spotkaniach z ludźmi, których nie znasz" itp. Takie listy mają na celu skłonienie ludzi do 
unikania nieodpowiednich zachowań, które mogą prowadzić do nieporozumień 
międzykulturowych, a w najgorszym przypadku do zerwania komunikacji.  

Dlaczego pomocne może być rozdanie listy? 
Wielu uczestników szkoleń międzykulturowych docenia otrzymanie listy. Listy co robić a czego 
nie robić dostarczają uczestnikom bezpieczeństwo w kontakcie z nowymi i nieznanymi 
kulturami. Daje im to poczucie, że są w stanie poradzić sobie z odmiennością i poznać inny kraj 
tylko poprzez przestrzeganie zasad podanych na liście. 

Dla trenerów lista „co robić” a czego „nie robić” może być przydatnym sposobem dostarczenia 
uczestnikom informacji związanych z tematem międzykulturowym omawianym podczas 
szkolenia. Zwłaszcza dla kultur i osób o niskiej tolerancji dla różnorodności. 
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Jakie jest ryzyko związane z listą? 
O ile z jednej strony dostarczenie listy może być przydatne dla uczestników, o tyle z drugiej 
strony takie listy powinny być traktowane z ostrożnością. Zachowanie zgodne z listą może 
zapobiec niewłaściwemu zachowaniu się w obcym kraju, ale nie pozwoli na głębsze 
zrozumienie tej kultury. Nie mają one na celu ukazania złożoności kultury i nie pokazują 
sposobów na zwiększenie jej rzeczywistego zrozumienia. Istnieje więc ryzyko, że jako trener 
będziesz wzmacniał wspólne miejsca i stereotypy. Trzeba też wziąć pod uwagę, że nie wszyscy 
ludzie w danej kulturze zachowują się w ten sam sposób. Zawsze są wyjątki, na przykład 
w Niemczech są ludzie, którzy mają tendencję do spóźniania się na swoje spotkania.  

Jak można zapobiec ryzyku? 
W ramach szkolenia międzykulturowego, listy nie powinny być połączone z innymi działaniami 
podnoszącymi świadomość. Zacznij szkolenie od symulacji (zob. Przewodnik po symulacjach 
i wytycznych), przedstaw, czym jest kultura (zob. materiały szkoleniowe i wytyczne), pokaż 
podobieństwa i różnice między kulturami (zob. XXX) i przeanalizuj z uczestnikami kilka 
krytycznych zdarzeń w różnych kulturach. Na koniec szkolenia możesz rozdać listę. Pod koniec 
szkolenia uczestnicy powinni być wystarczająco uwrażliwieni i świadomi kulturowo, aby 
zrozumieć odpowiednie znaczenie listy, nadal istnieje ryzyko powstania stereotypów. Podczas 
szkolenia powinni jednak mieć wystarczająco dużo doświadczeń międzykulturowych, aby 
wiedzieć, że kompetencji międzykulturowych nie można utożsamiać z listą zasad zachowania. 
Niemniej jednak należy pamiętać, że w spotkaniu międzykulturowym lepiej jest próbować 
kontrolować swoje emocje, obserwować nieznane zachowania i zadawać pytania, niż od razu 
oceniać i interpretować zachowania, które mogą wydawać się "dziwne" lub "niezręczne" dla 
ciebie. Dla innej osoby to obserwowalne zachowanie może być interpretowane w inny sposób.  

Uwaga: Listy są przydatne, jeśli rozważysz ryzyko, opracujesz je prawidłowo i osadzisz je 
w innych działaniach podnoszących świadomość. 
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