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 Warsztat kompetencji międzykulturowych. 

 

CEL SZKOLENIA:  

 Uwrażliwienie na różnorodność kultur. 

 Przedstawienie podstawowych różnic w komunikacji. 

 Pokazanie znaczenia i wpływu różnic kulturowych na proces komunikacji społecznej. 

 Uświadomienie różnic w postrzeganiu określonego zachowania w różnych obszarach 

kulturowych   (min. zachowania zakazane obyczajowo). 

 Uświadomienie konieczności poznania kultury w sytuacji, gdy pracujemy z jej przedstawicielami. 

 Zrozumienie zachowań odbiegających od norm przyjętych w naszej kulturze. 

 Przygotowanie do pracy i współpracy z osobami pochodzącymi z odmiennych kultur. 

PROGRAM SZKOLENIA:  

1. KULTURA 

 Rozumienie kultury. Znaczenie kultury w procesie wychowania. 

 Wpływ kultury na kształtowanie osobowości człowieka. 

 Wpływ kultury na sposób zachowania i komunikowania się. 

2. PODSTAWOWE RÓŻNICE KULTUROWE. 

 Kultury indywidualizmu. Kultury kolektywizmu. 

 Kultury wysokiego kontekstu. 

 Kultury niskiego kontekstu. 

 Kultury hierarchiczne. Kultury demokratyczne. 

 Postrzeganie czasu w kulturach. 

3. KOMUNIKACJA WERBALNA. 

 Język jako element kształtowania kultury. 

 Cechy języka w wybranych kulturach. 

 Dobór i znaczenie słów w procesie komunikacji. 

 Jak mówić, aby być zrozumianym? Jak słuchać, aby rozumieć? 
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4. KOMUNIKACJA NIEWERBALNA. 

 Ukryte znaczenia zachowania niewerbalnego. 

 Gesty niejednoznaczne. Zachowania zakazane w wybranych 

kulturach. 

5. CZY WSZYSCY MYŚLĄ TAK JAK MY? 

 Szok kulturowy. Stereotypy kulturowe.   

 Różnice znaczeń słów i obrazów. 

 Sposoby percepcji, zapamiętywania i organizowania wiedzy. 

 Uwarunkowania historyczne, społeczne, geograficzne wpływające na 

cechy 

charakterystyczne kultur. Proces akulturacji. 

6. KOMPETENCJE KULTUROWE W PRACY. 

 Skuteczna komunikacja. 

 Elementy pozytywne i destruktywne w procesie komunikacji. 

 Przeszkody w skutecznym komunikowaniu się. 

 Praca z cudzoziemcami. 

 Obsługa klientów pochodzących z innej kultury. 

 Empatia vs procedury. 

 

METODOLOGIA: 

Prezentacje. Krótkie wykłady tematyczne. Analiza przykładów. Ćwiczenia indywidualne. Zadania 

grupowe. Testy i zagadki kulturowe. 

 

MIEJSCE:  Warszawa 

TERMIN: 24 Listopada 2016 

CENA: 595,00 zł netto od osoby   

             Serdecznie zapraszam!  

Iwona Wyrzykowska  

Specjalista ds. szkoleń 


