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

Słowniczek 

Aplikacja (aplikacja 
mobilna) 

Aplikacja (aplikacja mobilna) to program komputerowy, ktory 

uruchamiany jest na urządzeniu mobilnym, takim jak telefon 

lub tablet. Aplikacje obejmują wszystkie dziedziny 

i zastosowania: są to aplikacje do gier, aplikacje 

społecznościowe, aplikacje biurowe, itp. Można je pobierać 

bezpłatnie lub za opłatą na platformach internetowych 

zwanych sklepami z aplikacjami. Aplikacja pozwala na 

personalizację urządzenia elektronicznego zgodnie z 

osobistymi gustami i potrzebami. 

Aplikacja internetowa (web 
app) 

Aplikacja internetowa (web app) to oprogramowanie, które 

działa w sieci i jest używane w intranecie, w firmach i 

szkołach. Aplikacje te nie muszą być instalowane.  Kilka 

przykładów: Facebook, Flickr, Mibbit i Wikipedia. 

Baza danych Baza danych jest zbiorem danych należących do tego samego 

kontekstu. Dane są systematycznie przechowywane w celu 

późniejszego wykorzystania. 

Dyskryminacja kulturowa Dyskryminacja kulturowa polega na stwierdzeniu 

nierównego traktowania jednostek ze względu na ich 

wykształcenie, wychowanie, rozwój, wartości, sposób życia, 

tradycje, przekonania itp. 

Efektywność szkolenia Efektywność szkolenia koncentruje się na osiąganiu 

pożądanych wyników w zakresie zachowań, umiejętności 
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i wdrażania wiedzy. Wyróżnia się trzy etapy szkolenia: 

szkolenie wstępne - w dużym stopniu wpływa na motywację 

uczącego się; szkolenie - nabywanie nowych postaw i 

umiejętności; a po szkoleniu - wykorzystanie tego, czego 

dana osoba się nauczyła. 

Gamifikacja Gamifikacja to zastosowanie elementów projektowania gier 

i zasad gry w kontekstach niezwiązanych z grami - zestaw 

działań i procesów mających na celu rozwiązywanie 

problemów poprzez wykorzystanie lub zastosowanie cech z 

dziedziny edukacji i szkoleń. 

Grupa dominująca/nie 
dominująca 

Grupy dominujące i nie dominujące są definiowane przez 

bogactwo, władzę i status społeczny, który posiadają. 

Członkowie grupy dominującej mają dostęp do bogactwa, 

władzy i statusu, ponieważ ich członkostwo automatycznie 

daje im ten przywilej. 

Hasło Hasło to zestaw znaków, zwykle używany przy logowaniu do 

różnego rodzaju zasobów, w tym systemów operacyjnych, 

baz danych, portali, poczty elektronicznej itp. Mogą one 

składać się z liter, cyfr, a także znaków specjalnych, czyli 

symboli. Wiele systemów uwzględnia również wielkość liter 

lub wymaga klucza zewnętrznego do odszyfrowania danych. 

Indywidualizm/kolektywizm Indywidualizm i kolektywizm odnoszą się do stopnia 

współzależności pomiędzy członkami społeczeństwa. 

Założenia dotyczące jaźni, innych i współzależności różnią się 

w zależności od kultury. Założenia te wpływają na 

doświadczenia ludzi na poziomie poznawczym, 

emocjonalnym i behawioralnym. Indywidualizm i 

kolektywizm są reprezentowane w literaturze empirycznej 

pod różnymi nazwami, gdzie terminy "niezależność" i 

"współzależność" są często używane zamiennie. 
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Informacja zwrotna Informacja zwrotna to system polegający na przekazaniu 

reakcji lub odpowiedzi odbiorcy do słuchacza po interpretacji 

przesłania. Jest on niezbędny, aby komunikacja była 

skuteczna i dawała nadawcy cenne informacje na temat 

tego, jak został odebrany. Informacja zwrotna jest 

przekazywana jako informacja ewaluacyjna lub korekcyjna o 

działaniu, zdarzeniu lub procesie, jako szansa na poprawę. 

Kompetencje kulturowe Kompetencje kulturowe to zdolność, oparta na wiedzy 

zdobytej o historii, cywilizacji i kulturze danego kraju lub 

grupy krajów o przynajmniej częściowo wspólnej historii, do 

identyfikowania, rozumienia i szanowania odniesień 

wspólnych dla mieszkańców danego obszaru kulturowego, 

ich wspólnych zachowań i sposobów wspólnego życia, które 

tam dominują. Gdy ludzie posiadają kompetencje kulturowe 

związane z kilkoma różnymi obszarami, posiadają oni 

kompetencję plurykulturową, która pozwala im również 

spojrzeć na tę wiedzę z relatywnej perspektywy. 

Kompetencje 
międzykulturowe 

Kompetencje międzykulturowe to zbiory wiedzy, 

umiejętności i  postaw, które przyczyniają się do 

pozytywnego, tzn. krytycznego i empatycznego 

współdziałania z ludźmi, których pochodzenie kulturowe 

różni się od naszego. Kompetencje międzykulturowe można 

odróżnić od tak zwanej kompetencji kulturowej, która skupia 

się bardziej na tym, co dana osoba wie o jednej lub kilku 

konkretnych innych kulturach (patrz wyżej, kompetencja 

kulturowa). 

Konto Konto to zestaw danych uwierzytelniających, zazwyczaj 

nazwa użytkownika lub e-mail i hasło, zapewniających 

dostęp do określonych, niepublicznych danych. 

Kultura rozmyta (Bolten) Podejście "Fuzzy culture" Jürgena Boltena opisuje 

wielopłaszczyznową obserwację interakcji pomiędzy osobami 
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o różnym stopniu socjalizacji. Bolten opracował model 

kompetencji do działania międzykulturowego, który 

uwzględnia skuteczne zintegrowane oddziaływanie pomiędzy 

kompetencjami osobistymi, społecznymi, metodologicznymi 

i zawodowymi w kontekście międzykulturowym. 

Kurs mieszany online Kurs mieszany online to metoda szkolenia, oparta na 

nowoczesnych koncepcjach nauczania, która polega na 

wykorzystaniu różnych mediów w procesie szkolenia 

(najczęściej połączenie szkolenia w klasie z nauczaniem 

online). 

Mediacja kulturowa Mediacja kulturowa jest działalnością poznawczą 

i komunikacyjną, która z jednej strony polega na dążeniu do 

zmniejszenia wszelkich możliwych napięć między kilkoma 

osobami lub grupami osób posiadających różne odniesienia 

kulturowe, a z drugiej strony na promowaniu wzajemnej 

znajomości i zrozumienia tych odniesień w celu wspierania 

spójności i współpracy między tymi osobami lub grupami. 

Międzykulturowość Międzykulturowość pociąga za sobą interakcje między ludźmi 

z różnych środowisk kulturowych w celu promowania dialogu 

i świadomości zachowania wzajemnej tożsamości kulturowej. 

Dotyczy to nie tylko relacji między osobami należącymi do 

różnych krajów lub regionów, ale także do tych, którzy należą 

do tego samego społeczeństwa i mają różne cechy etniczne 

i społeczne. 

M-learning (mobile 
learning) 

M-learning (mobile learning) jest formą kształcenia na 

odległość opartą na osobistych urządzeniach 

elektronicznych, takich jak komputer osobisty, smartfon, 

tablet. Ludzie mogą uczyć się dowolnego interesującego ich 

tematu wszędzie, ponieważ treści i materiały - dostępne są 

online i do pobrania. 
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Modele kultury Modele kultury są definiowane jako organizacje wiedzy. 

Modele te są narzędziami, które wyjaśniają pojęcie kultury.  

Odgrywają one ważną rolę w generowaniu zachowań 

jednostki, dlatego też są ważne podczas refleksji nad swoim 

zachowaniem w porównaniu z innymi. 

Nauka eksperymentalna Uczenie się przez doświadczenie oznacza proces uczenia się 

poprzez doświadczenie i późniejszą refleksję nad tym 

działaniem. Jest to forma aktywnego uczenia się, angażująca 

uczących się, zamiast jedynie prezentować im wiedzę, którą 

przyjmują w sposób bierny. Jest to starożytna koncepcja, 

która była już stosowana za czasów Arystotelesa. Mówi się, 

że ta forma uczenia się ma istotne zalety edukacyjne, 

ponieważ motywuje uczniów poprzez przedstawianie 

doświadczeń wykraczających poza klasę. 

Nauka mieszana Nauka mieszana to system nauki/uczenia się, który łączy 

w sobie inspirację i motywację tradycyjnego nauczania w 

klasie z zabawą i elastycznością e-learningu, tworząc kursy 

dostępne i motywujące dla dzisiejszych uczniów. 

Neuronauka kulturowa Neuronauka kulturowa jest interdyscyplinarną dziedziną 

badań, która koncentruje się na relacji między środowiskiem 

kulturowym człowieka a systemami neurobiologicznymi, 

łącząc psychologię kulturową i neuronaukę poznawczą. 

Opiera się ona na wykorzystaniu instrumentów neuronauki 

kognitywnej w celu wyjaśnienia pytań dotyczących różnic 

kulturowych w funkcjonowaniu i zachowaniu mózgu. 

Nieświadoma stronniczość Nieświadome uprzedzenia są głęboko zakorzenionymi 

wątpliwymi osądami i wyuczonymi stereotypami, które 

występują automatycznie i faworyzują jedną osobę lub grupę 

nad innymi. Na wiele nieświadomych uprzedzeń mają wpływ 

takie aspekty, jak wiek, płeć, narodowość, pochodzenie 

etniczne, klasa, religia, orientacja seksualna, 

niepełnosprawność, itp. 
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Normy społeczne Normy społeczne to zasady, którymi grupa posługuje się, by 

odróżnić to, co jest uznawane za właściwe od niewłaściwych 

wartości, przekonań, postaw i zachowań. Mogą one być 

jawne lub ukryte. Niezastosowanie się do norm społecznych 

może prowadzić do negatywnych reakcji, a nawet do karania, 

na przykład w postaci wykluczenia z grupy. 

Nowy paradygmat myślenia Nowy paradygmat myślenia to koncepcja zaproponowana 

przez Jürgena Boltena. Proponuje on nowe spojrzenie na 

kulturę. Kultura jest traktowana jako aspekt nieustannie 

przekształcający się, o wielowarstwowej naturze, która nie 

może być wyraźnie graniczona. Kultura jest postrzegana jako 

splatające się i otwarte sieci, ukształtowane przez 

dynamiczne powiązania między jednostkami. Ludzie z 

łatwością mogliby wnikać w uogólnienia i stereotypy, 

postrzegając kulturę w sposób uniwersalny. 

Odzyskiwanie hasła  Odzyskiwanie hasła jest procedurą stosowaną w przypadku 

zapomnienia hasła. W celu odzyskania hasła używany jest 

specjalny program komputerowy, który resetuje hasło i 

wysyła je ponownie do użytkownika za pośrednictwem 

określonego kanału (np. telefonu). 

OER OER to skrót od Open Educational Resources (Otwarte 

zasoby edukacyjne). Są to bezpłatne i otwarcie 

licencjonowane materiały edukacyjne, które mogą być 

wykorzystywane do nauczania, uczenia się, badań i innych 

celów. 

Peer-coaching Peer-coaching to specjalna forma wymiany między 

współpracownikami, w parach lub małych grupach. W 

procesie peer-coachingu współpracownicy konsultują się ze 

sobą, zastanawiają, budują i doskonalą umiejętności, dzielą 

się pomysłami, rozwiązują problemy i opracowują strategie 

rozwoju zawodowego i osobistego. Obok peer-coachingu 

używa się innych terminów, takich jak: peer support, 

konsultacje z kolegami i peer sharing. Niezależnie od nazwy, 
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wszyscy oni koncentrują się na wspólnym rozwoju, 

doskonaleniu i dzieleniu się wiedzą. Peer coaching nie ma nic 

wspólnego z ewaluacją i jest procesem indywidualnym 

i wyjątkowym. 

Plugin do przeglądarki 
internetowej 

Wtyczka do przeglądarki internetowej jest specjalnym 

dodatkiem, który usprawnia pracę w przeglądarkach bez 

konieczności instalowania zewnętrznych aplikacji. 

Wprowadza ona nowe funkcjonalności do przeglądarek 

internetowych. 

Podobieństwo 
przyciagające stronniczość 

Podobieństwo przyciągające stronniczość to sytuacja, gdy 

ludzie aprobują innych, którzy mają te same cechy i 

właściwości co oni, co wynika z ich naturalnej skłonności do 

zaufania i otaczania się jednostkami, które są do nich 

podobne. 

Portal internetowy Portal internetowy to specjalnie zaprojektowany serwis 

internetowy, który w jednolity sposób przekazuje informacje 

z różnych źródeł, takich jak poczta elektroniczna, fora 

internetowe i wyszukiwarki internetowe. Jest to strona 

internetowa, która służy jako główny punkt wejścia 

w Internecie do konkretnej dziedziny zainteresowań. Na 

przykład, strona edukacyjna służy jako portal do innych 

zasobów edukacyjnych, takich jak gry online, ćwiczenia, 

arkusze do druku, lekcje. 

Przeglądarka internetowa Przeglądarka internetowa to program komputerowy, który 

służy do pobierania i wyświetlania stron internetowych 

udostępnianych za pośrednictwem serwerów WWW. 

Psychologia kulturowa Psychologia kulturowa bada wzajemne powiązania między 

kulturą a procesami psychicznymi jej członków. Jest ona 
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postrzegana jako ciągły proces, w którym ludzie kształtują 

swoją kulturę. Psychologia kulturowa jest powszechnie 

mylona z psychologią międzykulturową. Dla porównania, 

psychologia kulturowa ma bardziej ogólne podejście i bada 

związek między procesami psychicznymi a zachowaniem, 

podczas gdy psychologia międzykulturowa skupia się na 

różnicach w procesach psychicznych i zachowaniach między 

kulturami. 

Psychologia 
międzykulturowa 

Psychologia międzykulturowa bada różnice w 

funkcjonowaniu psychologicznym człowieka w różnych 

warunkach kulturowych. Bada związek i zachodzące zmiany 

pomiędzy zmiennymi psychologicznymi i społeczno-

kulturowymi, biologicznymi i ekologicznymi. Bierze pod 

uwagę zarówno unikalne kulturowo, jak i możliwe 

uniwersalne aspekty funkcjonowania psychicznego 

człowieka. 

Różnorodność Czy definicja ta różni się wystarczająco od tej oferowanej na 

stronie internetowej, o której mowa na końcu? Koncepcja 

różnorodności obejmuje akceptację i szacunek. Oznacza to, 

że każdy człowiek jest wyjątkowy, oraz konieczne jest 

uznanie naszych indywidualnych różnic. Mogą one dotyczyć 

wymiarów rasy, pochodzenia etnicznego, płci, orientacji 

seksualnej, statusu społeczno-ekonomicznego, wieku, 

zdolności fizycznych, przekonań religijnych, politycznych i 

innych zbiorów przekonań. Jest to badanie różnic w 

bezpiecznym i pozytywnym środowisku. Chodzi o 

zrozumienie siebie nawzajem i wyjście poza zwykłą 

tolerancję do przyjęcia i celebrowania bogatych wymiarów 

różnorodności zawartych w każdej jednostce. Źródło: 

http://www.qcc.cuny.edu/diversity/definition.html 

Różnorodność i włączenie 
społeczne (D&I) 

Różnorodność odnosi się do szeregu cech, które sprawiają, 

że ludzie są wyjątkowi i rozpoznawalni, podczas gdy 

integracja skupia się na zachowaniach i normach 

społecznych, które zapewniają wszystkim równe traktowanie 
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i dostęp do zasobów i możliwości. Włączenie ma zasadnicze 

znaczenie dla sukcesu różnorodności w miejscu pracy. 

Skuteczność 
międzykulturowa 

Efektywność międzykulturowa jest zdeterminowana przez 

czynniki behawioralne, poznawcze i interpersonalne. 

Występuje ona pod kilkoma warunkami: skuteczne 

dostosowanie osobiste, charakteryzujące się poczuciem 

spełnienia; ustanowienie pozytywnych relacji z ludźmi 

z różnych środowisk kulturowych; oraz pomyślna realizacja 

celów związanych z zadaniami. 

Sposób interakcji Sposób interakcji to kontekst/ustawienie, w którym 

użytkownik wykorzystuje materiały/źródła/produkty (może 

to być indywidualna praca, środowisko grupowe lub 

kombinacja obu tych form). 

Status prawa autorskiego Status praw autorskich to prawo autora do jego 

dzieła/produktu/tworu związanego z jego dystrybucją, 

użytkowaniem, stosowaniem, modyfikacją itp. 

Stereotypizacja UWAGA: Stereotyp jest już zdefiniowany poniżej. Pominąć 

ten drugi przypadek? Stereotypy są szkodliwe, ponieważ 

mówi się, że pochodzą one z tzw. “ziarenka prawdy”. 

Stereotypy Stereotypy są ustalane, nad uogólnionymi przekonaniami 

o określonej grupie ludzi. Chociaż nie reprezentują 

rzeczywistości, to zniekształcają i uogólniają ją, są ważne dla 

zmniejszenia złożoności naszego środowiska. Umożliwiają 

nam szybkie reagowanie na sytuacje i zmniejszają ilość 

potrzebnych procesów umysłowych. Jednocześnie mogą 

skłonić nas do ignorowania różnic między jednostkami i 

doprowadzić do uogólnienia. Poprzez stereotypy 

wnioskujemy, że dana osoba posiada cały szereg cech i 

możliwości, które zakładamy, że są one charakterystyczne 

dla wszystkich członków tej szczególnej grupy. Mimo że 
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istnieją pewne pozytywne przykłady stereotypów, stereotypy 

negatywne są znacznie bardziej powszechne. 

Style uczenia się Style uczenia się odnoszą się do różnych teorii mających na 

celu uwzględnienie różnic w nauce danej osoby. Mimo, że 

większość teorii ma różne propozycje dotyczące sposobu 

definiowania i kategoryzowania różnic w uczeniu się, 

wszystkie one proponują, aby ludzie mogli być klasyfikowani 

zgodnie ze swoim stylem uczenia się i aby uczący się ogólnie 

różnili się w sposobie uczenia się. 

System zarządzania 
uczeniem się (LMS) 

System zarządzania uczeniem się (LMS) to system, który 

pomaga w zarządzaniu działaniami szkoleniowymi 

i kompetencjami w organizacji, zapewniając skuteczny 

sposób monitorowania indywidualnych umiejętności i 

kompetencji. System zarządza dostępem do kursów online, 

na które użytkownik został zarejestrowany. 

Środowisko nauki Środowisko nauki to różne sytuacje, w których uczący się 

zdobywają wiedzę. Może to dotyczyć zarówno miejsc 

fizycznych, jak i różnych kultur czy kontekstów społecznych 

i sytuacyjnych. Tak więc termin ten może odnosić się do 

różnych sposobów interakcji nauczycieli i trenerów z 

uczniami i organizowania miejsca, w którym odbywa się 

jednostka edukacyjna. Ponadto termin ten może również 

oznaczać filozofię etyczną, którą kierują się 

nauczyciele/trenerzy/instytucje edukacyjne. 

Światowa kultura (Hannerz) Ramy kultury światowej zostały zaproponowane przez Ulfa 

Hannerza w celu uchwycenia rosnącej współzależności 

różnych kultur lokalnych, jak również poprzez rozwój kultur, 

które nie są zakotwiczone na jednym terytorium. Hannerz 

proponuje, aby kultury lokalne mogły być dzisiaj dokładniej 

postrzegane jako subkultury w szerszej całości; jako kultury, 

które należy rozumieć w kontekście ich otoczenia 

kulturowego, a nie w izolacji. 
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Teoria 
samookategoryzowania 

Teoria samokategoryzowania (SCT) koncentruje się na 

okolicznościach, które definiują postrzeganie ludzi jako 

jednostek lub podmiotów grupy oraz na wpływie 

postrzegania siebie jako odmiany autonomicznej i bardziej 

inkluzywnej tożsamości społecznej ("I" do "my"). Autor SCT J. 

Turner buduje swoją pracę na SIT - teorii opracowanej 

wcześniej przez niego i H. Tajfela. 

Teoria tożsamości 
społecznej 

Teoria tożsamości społecznej (Social Identity theory - SIT) 

bada, jak ludzie identyfikują swoje miejsce w społeczeństwie 

poprzez klasyfikowanie siebie i innych w grupie oraz jak te 

klasyfikacje wpływają na ich wzajemne powiązania. 

Zachowania międzygrupowe można przewidzieć na 

podstawie różnic w statusie grupy, stabilności i zasadności 

tych różnic statusowych oraz zdolności jednostek do 

poruszania się pomiędzy grupami. Zachowania społeczne 

zmieniają się pomiędzy zachowaniami interpersonalnymi 

i międzygrupowymi. 

Tożsamość kulturowa 
(UNESCO) 

Tożsamość kulturowa jest zdefiniowana przez Organizację 

Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty i Nauki (UNESCO, 

2011) jako "zbiór wyróżniających się duchowych, 

materialnych, intelektualnych i emocjonalnych cech 

społeczeństwa lub grupy społecznej, który obejmuje, oprócz 

sztuki i literatury, styl życia, sposoby wspólnego życia, 

systemy wartości, tradycje i przekonania". 

Uczenie się przez całe życie Uczenie się przez całe życie opisuje proces przyswajania 

wiedzy przez cały okres życia jednostki w sposób dobrowolny 

i zmotywowany z powodów osobistych i zawodowych. 

Zgodnie z tą definicją, uczenie się nie ogranicza się wyłącznie 

do szkoły, ale odbywa się w różnych sytuacjach i w każdym 

wieku. Komisja Wspólnot Europejskich, która ogłosiła rok 

1996 Europejskim Rokiem Uczenia się przez całe życie, 

postrzega to jako sposób na zwiększenie integracji 
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społecznej, rozwoju osobistego, samowystarczalności i 

konkurencyjności. 

Uznawanie/waloryzacja 
umiejętności 

Uznawanie/waloryzacja umiejętności to proces realizowany 

przez certyfikowane organizacje i instytucje w celu oceny, 

ewaluacji i walidacji umiejętności, wiedzy i kompetencji 

nabytych przez daną osobę podczas wcześniejszego uczenia 

się w środowisku formalnym, pozaformalnym lub 

nieformalnym. 

Wartości kulturowe  Zauważam, że "wartości" są definiowane jako jeden z 

rodzajów wartości kulturowych, a następnie przedstawiane 

jako przekonania. Oznaczałoby to, że wartości kulturowe są 

również przekonaniami? Wartości kulturowe to podstawowe 

zasady i ideały, na których opiera się cała społeczność. Mogą 

one składać się z kilku części: obyczajów, które są tradycjami 

i rytuałami; wartości, które są przekonaniami; oraz kultury, 

która jest jedną z wartości przewodnich grupy. 

Wielokulturowość Wielokulturowość ma na celu zachowanie i rozwój 

różnorodności kulturowej. Kultura musi współistnieć w celu 

wzajemnego przenikania się, wzbogacania i rozwoju do 

uniwersalnego kanału kultury masowej. 

Wrażliwość 
międzykulturowa 

Wrażliwość międzykulturowa może zostać włączona do 

kultury osobistej poprzez uczenie się, doświadczenie i 

ukierunkowaną refleksję. Proces ten polega na 

samodzielnym/osobistym konstruowaniu rzeczywistości (pod 

wpływem środowiska społecznego) w taki sposób, by 

posiadała ona zdolność do akceptowania i integrowania 

różnic kulturowych. 

Wymiary kulturowe Wymiary kulturowe ilustrują preferencje kulturowe lub 

dominujące tendencje w określonej grupie ludzi. Powinny 

być one postrzegane jako narzędzia służące lepszym 

umiejętnościom komunikacyjnym w różnych kulturach 

i odpowiednim zachowaniom w kontaktach 
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międzykulturowych. Wymiar wartości kulturowej jest 

specyficznym środkiem, za pomocą którego społeczeństwa 

rozwiązują uniwersalne problemy, takie jak zapewnienie 

pożywienia czy znalezienie schronienia. 

Zarządzanie różnorodnością Zarządzanie różnorodnością odnosi się do planowania 

i wdrażania konkretnych polityk i praktyk, które zachęcają do 

integracji osób z różnych środowisk, tak aby korzyści 

z różnorodności były w pełni wykorzystywane. Skuteczna 

polityka zarządzania różnorodnością stymuluje kreatywność 

i innowacyjność. 

Zespoły wielokulturowe Zespoły wielokulturowe składają się z osób o różnym 

pochodzeniu kulturowym. Zespoły te mogą być 

międzynarodowe, ale nie muszą być, ponieważ żadne 

miejsce nie jest monokulturowe. Szczególną uwagę należy 

zwrócić na wartości kulturowe każdego członka zespołu, 

ponieważ wpływają one na jego zachowanie i zdolność do 

funkcjonowania w zespole. 

 


