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KOMUNIKACJA 
MIĘDZYKULTUROWA

Cześć tu Tomek, gotowy 

by kontynuować?

Czas na rozdział 4!



wINGS - "Internationalization serious Game for Start-ups and entrepreneurs", jest 

ogólnounijnym szkoleniem dotyczącym istotnych aspektów procesu 

internacjonalizacji.

Kurs wINGS składa się z  6 rozdziałów: Nastawienie na globalną przedsiębiorczość, 

Podstawowe kompetencje w zakresie przedsiębiorczości, Zarządzanie 

niepewnością, Komunikacja międzykulturowa, Umiejętności marketingowe 

i biznesowe.

W trakcie stworzonej przez na Gry zaangażujesz się w realne sytuacje związane 

z przedsiębiorczością i zdobędziesz zestaw kompetencji, które przygotują Cię na 

przygodę z umiędzynarodowieniem… .

wINGS został utworzony przez stowarzyszenie sześciu organizacji specjalizujących 

się zarówno w edukacji jak i przedsiębiorczości. Jeśli chcesz uzyskać więcej 

informacji na temat projektu wINGS, odwiedź adres https://wings.erasmus.site

https://wings.erasmus.site/


A w tym rozdziale 
poruszymy następujące 

tematy.

EFEKTY 
KSZTAŁCENIA

1. Komunikacja 

międzynarodowa

2. Definicja kultury

3. Koncepcje kultury

4. Wymiary kultury

5. Ćwiczenia praktyczne

6. Scenariusz gry



Umiejętności i kompetencje

Po tym rozdziale 

będziesz… 

● Wiedział czym jest komunikacja międzynarodowa

● Znał różne definicje kultury

● Rozumiał różne koncepcje kultury

● Potrafił opisać elementy kultury

● Rozumiał różne wymiary kultury



1.Komunikacja 
międzynarodowa



Znaczenie komunikacji

międzykulturowej

Komunikacja międzykulturowa to 
werbalna i niewerbalna interakcja 
pomiędzy ludźmi z różnych środowisk 
kulturowych.

Wymaga to zrozumienia języka, ale nie 
chodzi tylko o znajomość języka obcego. 

Komunikacja międzykulturowa -
definicja



Znajomość języka obcego jest pierwszym krokiem 
w komunikowaniu się z przedstawicielami innych krajów i kultur, 
jednak pozwala ona na poruszanie się tylko na poziomie 
porozumienia werbalnego. 

Bardzo ważną częścią komunikacji jest język ciała, czyli gesty, 
rytuały, wyraz twarzy itp.

Komunikacja międzykulturowa



Komunikacja niewerbalna i kontekstowa ma duże znaczenie. 
W zależności od rozpoznanych wartości i powielanych skryptów 
kulturowych, każdy przekaz może mieć inne znaczenie.

Bariery językowe i brak spójności w sferze werbalnej i niewerbalnej 
komunikacji są często przyczyną nieporozumień i konfliktów
pomiędzy przedstawicielami różnych kultur.

Komunikacja międzykulturowa



Nie ma komunikacji 

międzykulturowej 

i zrozumienia bez pewnej 

wiedzy o kulturze i jej 

specyficznych elementach. Komunikacja międzykulturowa odbywa się na 
styku kultur, dlatego konieczne jest zrozumienie, 
czym jest kultura. 

Umiejętność komunikowania się
z przedstawicielami innych kultur oznacza 

rozumienie, akceptowanie i docenianie wartości, 
sposobów myślenia i strategii komunikacyjnych 
innych kultur. 

Komunikacja międzykulturowa



2. Definicja kultury



Kultura jest pojęciem 

szerokim 

i niejednoznacznym, 

a definicji kultury jest 

wiele. 

W 1952 r. Kroeber i Kluckhohn naliczyli ponad 150 
definicji terminu „kultura”. 
(Kroeber i Kluckhohn, 1952)

Jedną z najbardziej znanych jest definicja 
antropologa Edwarda Taylora, który opisuje kulturę
jako cywilizację, złożony organizm obejmujący 
wiedzę, wierzenia, sztukę, moralność, prawa, 
zwyczaje i inne zdolności i nawyki nabyte przez 
ludzi jako członków społeczeństwa.

Definicja kultury



Kultura to…

❑ sposób, w jaki grupa ludzi rozwiązuje problemy 

i rozwiązuje spory (Edgar Schein) 

❑ sposób, w jaki grupa ludzi rozwiązuje problemy (Fons

Trompenaars)

❑ zbiorowe zaprogramowanie umysłu (Geert Hofstede) 

❑ system dziedziczonych idei, wyrażony w symbolach, za 

pomocą których ludzie komunikują, utrwalają

i rozwijają swoją wiedzę o życiu i swe życiowe postawy

(Clifford Geertz)

Inne definicje kultury



Kultura to…

❑ część środowiska stworzonego przez człowieka (Harry 

Triandis)

❑ złożona całość, która obejmuje wiedzę, wierzenia, 

sztukę, moralność, prawa, obyczaje oraz inne zdolności 

i nawyki nabyte przez człowieka (ludzi) jako członka 

(członków) społeczeństwa (Jacques Barzun) 

❑ kontrola nad naturą (Johan Huizinga)

Inne definicje kultury



Ważne jest, aby zrozumieć
to, co udowodnił Geert

Hofstede.

Kultura jest czymś, czego się
uczymy. Jej źródłem jest 
środowisko społeczne, a nie 
geny!

Kultura



3. Koncepcje kultury



Istnieje wiele koncepcji 
kultury, jedną z nich jest 
rozumienie kultury jako 

systemu.
W psychologii międzykulturowej kultura jest 
rozumiana jako system wartości, norm 
i charakterystycznych dla poszczególnych grup 
i narodów. 

Nie oznacza to, że wszyscy podzielają te same 
wartości lub zachowują się zgodnie z przyjętymi 
standardami, ale wszyscy uznają je za 
charakterystyczne dla swojej grupy.

Koncepcje kultury



Kultura jako system

Zachowania

NormyWartości

Sposoby 
komunikacji



Inną popularną

koncepcją rozumienia 

kultury jest model 

góry lodowej.Kulturę można porównać do góry lodowej 
z widocznym wierzchołkiem i niewidoczną częścią
pod powierzchnią wody. 

Widoczny wierzchołek odpowiada obszarom 
kultury, które możemy zobaczyć w sensie 
fizycznym.

Koncepcje kultury



Model Góry Lodowej: 
Czytelny sposób na 
wizualizację kultury

Koncepcje kultury



Ta koncepcja kultury pokazuje, że elementy widzialne są tylko 
odbiciem tych, których nie widzimy. Obserwując kulturę jako górę
lodową, można odpowiedzieć na następujące pytania:

❑ Co? Co zaobserwowałem, co się dzieje, co oni robią, co jedzą, co 

mówią? Aby odkryć ogrom informacji o kulturze, trzeba 

świadomie dążyć, odkrywać, poszukiwać i dociekać

❑ Dlaczego? dlaczego jest to dla nich ważne, dlaczego oni tak to 

robią, dlaczego chcą czegoś innego niż my?

Koncepcje kultury



4. Wymiary kultury



Oprócz pojęcia kultury 
istnieją również różne jej 

wymiary (cechy 
kulturowe) Od wielu lat naukowcy badają różnice kulturowe 

i starają się określić ich wymiary.

Podobnie jak w przypadku wspomnianego wyżej 
faktu istnienia różnych definicji i pojęć kultury, 
również w przypadku wymiarów kulturowych 
istnieje wiele modeli proponowanych przez badaczy. 

Wymiary kultury



Pojęcie wymiaru 
kulturowego jest 

narzędziem, które zostało 
opracowane, aby pomóc 

nam obserwować, 
rozumieć i porównywać

kultury. 
Wymiary kulturowe opierają się na tym, co można 
zaobserwować i co jest normalne dla większości 
członków danej kultury. 

Ważne jest, aby pamiętać o tym, by podchodzić do 
innej kultury nie patrząc na nią przez pryzmat 
własnej kultury, ale obserwując ją neutralnie 
i odkładając ocenę na później. 

Wymiary kultury



Pojęcie wymiaru 
kulturowego jest 

narzędziem, które zostało 
opracowane, aby pomóc 

nam obserwować, 
rozumieć i porównywać

kultury. 

Istnieje wiele badań nad podziałem kultur. Pierwsze 
rozwiązanie empiryczne zostało przedstawione przez 
holenderskiego socjologa Geerta Hofstede. 
Wyróżnił on następujące wymiary:

❑ Dystans do władzy

❑ Kolektywizm/Indywidualizm

❑ Unikanie niepewności

❑ Kobiecość/Męskość

Wymiary kultury



❑ Wymiar ten dotyczy stopnia, w jakim nierówność

władzy jest akceptowana przez kulturę. 

❑ Kultura o wysoce zhierarchizowanych strukturach ma 

duży dystans władzy. 

❑ Kultura o małym zasięgu władzy ma bardzo płaską

hierarchię.

Dystans do władzy



❑ Wymiar ten jest odpowiedzią na dylemat, jak należy 

regulować relacje między jednostkami i grupami.

❑ Członkowie kultur kolektywistycznych starają się

dostosować swoje cele do celów swojej grupy społecznej.

❑ Członkowie kultur indywidualistycznych uważają się

przede wszystkim za jednostki autonomiczne i dążą do 

samodzielnego osiągania swoich celów osobistych. 

Kolektywizm/Indywidualizm



❑ Wymiar ten dotyczy tolerancji dla niepewności co do 

oczekiwań i przyszłości.

❑ W kulturach, w których silnie unika się niepewności, 

sytuacje niejasności mogą powodować dezorientację, 

dlatego zasady regulujące życie prywatne i publiczne są

ściśle przestrzegane.

❑ W kulturach o słabym unikaniu niepewności na 

niejasne sytuacje, reaguje się ze względną łatwością, 

a zasady regulujące życie prywatne i publiczne są mniej 

rygorystycznie przestrzegane. 

Unikanie niepewności



❑ Wymiar ten ilustruje relacje między kobietami 

i mężczyznami w odniesieniu do ich ról społecznych 

i płciowych oraz ich znaczenia.

❑ W kulturach męskich role społeczne są wyraźnie 

rozdzielone. Rola męska charakteryzuje się wysoką

wydajnością i dominacją. Rola kobieca charakteryzuje 

się troskliwością, skromnością i podporządkowaniem.

❑ W kulturach kobiecych role nie są definiowane przez 

specyficzne cechy i prawie wszystkie role 

w społeczeństwie mogą być wypełniane zarówno przez 

kobiety, jak i przez mężczyzn.

Kobiecość/Męskość



Kolejne wyróżnienie zaproponował Shalom Schwartz, który 
zaprezentował następujące wymiary:

harmonia

egalitaryzm

autonomia 
intelektualna

Autonomia 
afektywna

mistrzostwo

hierarchia

zakorzenienie

Wymiary kultury



Ćwiczenia 
praktyczna



1. Zidentyfikuj, czy poniższe stwierdzenia są prawdziwe czy fałszywe:

a) Komunikacja międzykulturowa to interakcja werbalna i niewerbalna pomiędzy ludźmi 
z różnych środowisk kulturowych.

b) Komunikacja niewerbalna i kontekstowa nie ma większego znaczenia, w przypadku 
komunikacji międzykulturowej. 

c) Kultura jest czymś, czego ludzie mogą się nauczyć. 

d) Z modelu kultury "góry lodowej" widać, że widoczne elementy są tylko odbiciem tych 
niewidocznych.

e) Wymiary kulturowe są oparte na tym, co można zaobserwować i co jest normalne dla 
większości członków danej kultury. 



2. Wypełnij poniższe zdania:

a) Komunikacja międzykulturowa odbywa się na styku ----------, dlatego też konieczne 
jest zrozumienie, czym ona jest. 

b) Umiejętność komunikowania się z przedstawicielami innych kultur oznacza 
rozumienie, --------- i docenienie wartości, sposobów myślenia i strategii 
komunikacyjnych innych kultur. 

c) Według Geerta Hofstede'a, kultura jest zbiorowym -------- umysłu.

d) Wymiary kulturowe opierają się na tym, co można ------------ i co jest normalne dla 
większości członków danej kultury. 

e) Unikanie niepewności polega na tolerancji niepewności co do oczekiwań oraz jej ----
------.



Scenariusz gry
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