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O PROJEKCIE

W dzisiejszym świecie, kiedy granice są otwarte, istnieje silna potrzeba skupienia się na 

dialogu międzykulturowym między ludźmi, którzy pracują razem. W związku z napływem do 

Europy migrantów z różnych kręgów kulturowych, osoby przybywające do Europy będą 

zatrudniane w różnego rodzaju firmach/organizacjach krajów przyjmujących. Może to 

powodować wiele nieporozumień między pracownikami wynikających z braku kompetencji 

kulturowych i braku umiejętności radzenia sobie z ryzykiem kulturowym w organizacji. 

Dotyczy to zarówno pracowników jak i pracodawców. Rozwijanie kompetencji kulturowych 

daje możliwość zrozumienia, odpowiedniego komunikowania się i efektywnego 

współdziałania i pracy z ludźmi pochodzących z różnych kultur.
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CELE PROJEKTU

CULT_Risk ma za zadanie zidentyfikować ryzyka kulturowe w organizacji, zachowania, które 

mogą te ryzyka powodować oraz opracować metody radzenia sobie z ryzykiem kulturowym, 

aby organizacja działała jak najbardziej efektywnie. Ponadto celem projektu jest 

zaprojektowanie szkoleń on-line, zarówno dla pracowników szczebla kierowniczego, jak 

i niższego, pracujących w organizacjach wielokulturowych. Celem szkolenia będzie 

wykształcenie grupy docelowej pod kątem zarządzania ryzykiem kulturowym występującym 

w organizacjach oraz wypracowanie zachowań minimalizujących ryzyko wykluczenia 

społecznego w miejscu pracy.
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GRUPA DOCELOWA

•Pracownicy organizacji wielokulturowych (kadra kierownicza i pracownicy niższego szczebla)

•Politycy, władze publiczne oraz osoby prywatne zainteresowane tematyką projektu

•Osoby oraz organizacje zainteresowane celem projektu, chętne do rozpowszechnienia jego 

wyników i wsparcia zrównoważonego rozwoju
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REZULTATY PROJEKTU
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REZULTAT 1 – Rodzaje ryzyk w organizacjach wielokulturowych

Głównym celem badania było zidentyfikowanie i opisanie ryzyka wielokulturowego w różnych krajach, a następnie 
porównanie otrzymanych wyników. Na potrzeby badania zastosowano metodę analizy porównawczej, która pozwoliła 
osiągnąć ten cel. Dodatkowo założono, że przeprowadzone badanie dostarczy również wiedzy na temat zależności pomiędzy 
umiejętnościami komunikacji międzykulturowej a rodzajami ryzyka kulturowego.

Analiza porównawcza dostępna jest na stronie internetowej projektu w zakładce „Rezultaty”.



REZULTATY PROJEKTU
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REZULTAT 2 – Mapa kompetencji kulturowych w organizacjach 
wielokulturowych

Badanie miało na celu zidentyfikować kompetencje kulturowe, jakie posiadają pracownicy organizacji wielokulturowych. 
Opracowana została analiza porównawcza wyników z 5 krajów partnerskich a na jej podstawie przygotowano mapę 
kompetencji, jakie zdobędą uczestnicy kursu po jego ukończeniu. Kompetencje przypisane są konkretnym modułom i 
jednostkom szkoleniowym.

Analiza porównawcza oraz mapa kompetencji dostępne są na stronie internetowej projektu w zakładce „Rezultaty”.



REZULTATY PROJEKTU
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REZULTAT 3 – Treści szkoleniowe ukierunkowane na nabycie kompetencji 
umożliwiających eliminację lub minimalizację ryzyka w środowisku 
wielokulturowym

Treści szkoleniowe zostały przygotowane przez partnerów w formie modułowej. Każdy moduł został opracowany w taki 
sposób, by jak najefektywniej przekazać wiedzę uczestnikom kursu oraz rozwinąć poszczególne kompetencje zidentyfikowane 
w poprzednim rezultacie. Materiały stanowiące wynik rezultatu zostały dostosowane do platformy e-learningowej (rezultat 5).

Moduł 1 – Świadomość kulturowa Moduł 5 – Praca zespołowa i integracja społeczna

Moduł 2 – Zrozumienie innych kultur Moduł 6 – Przywództwo i hierarchia

Moduł 3 – Stereotypy Moduł 7 – Style uczenia się

Moduł 4 – Komunikacja Moduł 8 – Cechy w miejscu pracy



REZULTATY PROJEKTU

10

Głównym celem podręcznika metodologicznego i planu kursu 
szkoleniowego CULT_Risk jest określenie podejść i metod, które pomogą 
pedagogom, nauczycielom, mentorom i trenerom w realizacji kursu 
szkoleniowego i wykorzystaniu materiałów szkoleniowych, na potrzeby 
wyeliminowania możliwości wystąpienia ryzyka kulturowego 
w środowiskach charakteryzujących się wielokulturowością. 
W podręczniku opisano narzędzia opracowane w ramach projektu, 
tematykę poszczególnych modułów szkoleniowych oraz ich 
harmonogram, a także metodykę projektowania mapy kompetencji 
i materiałów edukacyjnych dostępnych w domenie publicznej (w ramach 
tzw. otwartych zasobów edukacyjnych - OER), które mogą służyć za 
podstawę przy opracowywaniu dodatkowych indywidualnych treści 
edukacyjnych przez nauczycieli lub szkoleniowców. Opracowane 
materiały umożliwiają uczestnikom kursu zapoznanie się z różnicami 
kulturowymi i ich zrozumienie, a także pomogą im w dostosowaniu się 
do nich w życiu codziennym.

Podręcznik dostępny jest na stronie internetowej projektu w zakładce 
„Rezultaty”.

REZULTAT 4 – Podręcznik metodologiczny dla edukatorów osób dorosłych



REZULTATY PROJEKTU
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REZULTAT 5 – Platforma on-line z treściami szkoleniowymi

Treści szkoleniowe zostały dostosowane do platformy e-learningowej, która 
jest głównym rezultatem projektu CULT_Risk.

Dzięki opracowanej platformie, uczestnicy kursu lepiej zrozumieją 
złożoność międzykulturową, zwiększą świadomość tożsamości kulturowej, 
zarówno własnej, jak i innych oraz zrozumieją i docenią różnice kulturowe. 
Pomoże to dostosować się do nowych praktyk kulturowych, które pojawiają 
się w życiu każdego z nas – czy to za pośrednictwem mediów, czy poprzez 
interakcje międzyludzkie.

Kurs przygotował międzynarodowy, wielokulturowy zespół, w którego skład 
wchodzą specjaliści z Polski, Wielkiej Brytanii, Włoch, Łotwy i Cypru. Każdy 
moduł został opracowany przez partnera z innego kraju oraz ma inny styl, 
dzięki czemu łatwiej będzie zrozumieć zagadnienia związane z różnicami 
kulturowymi.

Platforma jest dostępna na stronie internetowej projektu w zakładce 
„Szkolenie”.
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MODUŁ 1 – Świadomość kulturowa

Celem modułu jest przedstawienie kadrze zarządzającej oraz pracownikom zagadnienia świadomości kulturowej w miejscu pracy. 
Uczestnik kursu zdobędzie wiedzę i kompetencje w zakresie kultury i świadomości kulturowej oraz różnic kulturowych 
indywidualnych osób i całych społeczeństw.
Uczestnicy zidentyfikują główne bariery w rozwoju świadomości kulturowej oraz zdobędą kompetencje niezbędne do 
przezwyciężenia uprzedzeń związanych z różnorodnością. W tym module uczestnicy zrozumieją w jaki sposób i dlaczego ważne 
jest podnoszenie świadomości międzykulturowej w miejscu pracy oraz jak wdrażać i zarządzać efektywną komunikacją 
międzykulturową.

Moduł zawiera następujące części:
• Kultura, świadomość międzykulturowa, 

wrażliwość kulturowa i szok kulturowy.
• Przedstawienie najpopularniejszych kultur.
• Strategie przezwyciężania różnic.
• Kultura jednostki a kultura społeczeństwa.
• Test samooceny
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MODUŁ 2 – Zrozumienie innych kultur

Celem tego modułu jest identyfikacja sposobów i metod 
zrozumienia kultury innej niż własna.
Uczestnicy dowiedzą się, że w dzisiejszych czasach w miejscu 
pracy występują różne kultury oraz rolę tolerancji między ludźmi 
z różnych kultur; zrozumieją i będą w stanie określić, dlaczego 
ludzie z różnych kultur mogą zachowywać się inaczej, a także 
zidentyfikować niuanse w normach i wartościach kulturowych 
oraz kluczowe czynniki i postawy kulturowe.

Moduł zawiera następujące części:
• Różne kultury w miejscu pracy.
• Zrozumienie innych kultur i rola tolerancji.
• Jak kultura wpływa na różne czynniki w miejscu pracy?
• Test samooceny
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MODUŁ 3 – Stereotypy

Celem tego modułu jest przedstawienie kadrze zarządzającej oraz 
pracownikom stereotypów kulturowych, które mogą wystąpić w 
miejscu pracy. Uczestnik kursu zdobędzie wiedzę i kompetencje na 
temat stereotypów kulturowych oraz ich wpływu na osoby pracujące 
w organizacjach wielokulturowych.
Uczestnicy zidentyfikują główne przyczyny stereotypów kulturowych i 
znajdą możliwe uprzedzenia kulturowe oraz przekonania. W tym 
module uczestnicy zrozumieją, czym jest stereotyp kulturowy i jak 
sobie z nim poradzić w miejscu pracy.

Moduł zawiera następujące części:
• Stereotypy kulturowe i powiązane z nimi zagrożenia.
• Różne stereotypy kulturowe.
• Czynniki stereotypów kulturowych.
• Wpływ stereotypów i uprzedzeń kulturowych na organizacje 
wielokulturowe.
• Test samooceny
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MODUŁ 4 – Komunikacja

Celem tego modułu jest przedstawienie głównych stylów komunikacji kadrze zarządzającej oraz pracownikom w organizacji 
wielokulturowej. Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę i kompetencje na temat istniejących sposobów komunikowania się, głównych 
stylów komunikacji oraz różnic w komunikacji werbalnej i niewerbalnej między ludźmi pochodzącymi z różnych kultur.
Ponadto będą mogli również zidentyfikować własny styl komunikacji i zweryfikować bariery kulturowe w procesie komunikacji. 
W tym module uczestnicy zrozumieją, w jaki sposób i dlaczego ważne jest, aby upewnić się, że wiadomość, którą chcemy 
przekazać, jest odbierana przez drugą osobę lub grupę osób zgodnie z oczekiwaniami.

Moduł zawiera następujące części:
• Metody komunikacji.
• Podstawowe style komunikacji.
• Jak rozpoznać własny styl komunikacji?
• Różnice w komunikacji werbalnej i niewerbalnej

w różnych kulturach.
• Bariery kulturowe w komunikacji.
• Test samooceny.
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MODUŁ 5 – Praca zespołowa i integracja społeczna

Celem tego modułu jest wprowadzenie procesu budowania pracy zespołowej w organizacjach wielokulturowych. Uczestnik kursu 
zdobędzie wiedzę i kompetencje na temat stylów zarządzania wielokulturowym zespołem, sposobów rozwiązywania problemów, 
inteligencji emocjonalnej i emocji.
Zidentyfikują również zmiany, które są potrzebne w zespole wielokulturowym, rolę menedżera we wdrażaniu zmian. Uczestnicy 
określą rolę emocji w wielokulturowym zespole i różnice między kulturami. Zidentyfikują sposoby rozwiązywania różnych 
problemów w wielokulturowej organizacji i zapobiegania im oraz przećwiczą definiowanie rzeczywistych problemów w zespołach.

Moduł zawiera następujące części:
• Zmiany niezbędne w wielokulturowych zespołach.
• Rola emocji w wielokulturowych zespołach.
• Rozwiązywanie problemów w wielokulturowych zespołach.
• Test samooceny.
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MODUŁ 6 – Przywództwo i hierarchia

Celem tego modułu jest przybliżenie kadrze zarządzającej 
i pracownikom organizacji wielokulturowych znaczenia przywództwa 
i kwestii związanych z hierarchią, które wpływają na jakość pracy.
Uczestnik kursu zdobędzie wiedzę i kompetencje na temat różnic 
w stylach zarządzania i rozwoju przywództwa. Zidentyfikuje również 
czynniki kulturowe oraz czynniki związane z zarządzaniem i będzie 
mógł je wykorzystać do poprawy jakości pracy.
W tym module uczestnicy zrozumieją, w jaki sposób i dlaczego 
ważne jest określenie artefaktów w organizacji wielokulturowej (tj. 
zachowania obecnych pracowników wobec nowych pracowników, 
spotkania pracowników spoza firmy mające na celu ich lepszą 
integrację, inne ceremonie i rytuały w organizacji).

Moduł zawiera następujące części:
• Elementy kultury organizacyjnej.
• Różnorodność kulturowa w wielokulturowych organizacjach.
• Hierarchia i relacje w wielokulturowych organizacjach.
• Wprowadzanie zmian w wielokulturowych organizacjach.
• Test samooceny.



18

MODUŁ 7 – Style uczenia się

Celem tego modułu jest przedstawienie kadrze zarządzającej i pracownikom stylów uczenia się. Uczestnik kursu zdobędzie wiedzę i
kompetencje w zakresie stylów uczenia się, kulturowego wpływu na style uczenia się i sposobów różnicowania stylów uczenia się w 
organizacji. Uczestnicy określą własny styl uczenia się.
Uczestnicy kursu zidentyfikują związek między stylami uczenia się a kulturą.
W tym module uczestnicy kursu zrozumieją, w jaki sposób i dlaczego ważne jest podnoszenie świadomości na temat stylów uczenia
się w miejscu pracy oraz jak wdrażać i zarządzać skutecznymi metodami szkolenia, aby zaangażować wszystkich uczniów.

Moduł zawiera następujące części:
• Wprowadzenie do stylów uczenia się.
• Kultura a style uczenia się.
• Style uczenia się w organizacjach.
• Test samooceny.
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MODUŁ 8 – Cechy w miejscu pracy

Moduł zawiera podstawowe informacje o najbardziej pożądanych cechach pracowników oraz samego miejsca pracy, które są 
niezbędne do poprawy efektywności organizacji.

Moduł zawiera następujące części:
• Cechy w miejscu pracy.
• Końcowy test oceny wiedzy.
• Test samooceny.



ZAPRASZAMY!

WWW.CULTURALRISK.EU
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