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IK als komplexes Konstrukt :

• interkulturelle Begegnungen = 
Situationen, in denen Personen mit 
untersch. kult. Hintergründen neue 
Standards für Interaktion 
aushandeln

• neuen Kontext schaffen –
gleichzeitig untersch. Erwartungen/ 
Interpretationen ausbalancieren

…. und potentielle Konflikte ohne 
Gesichtsverlust bewältigen

KM jako złożona konstrukcja:

• spotkania międzykulturowe = 
sytuacje, w których ludzie o różnym 
pochodzeniu kulturowym negocjują 
nowe standardy interakcji
…………………. 

• stworzyć nowy kontekst -
jednocześnie równoważąc różne 
oczekiwania / interpretacje

.... i zarządzać potencjalnymi konfliktami 
bez utraty twarzy

Interkulturelle Kompetenz I / Kompetencje międzykulturowe I 



• Interkulturell kompetente Person = 
bewusst üb. kult. Prägung, über 
Einflüsse und kennt situative, 
strukturelle und personelle 
Einflüsse

• Set an Fertigkeiten:  Handlungs- und 
Reflexionskompetenz, Wissen und 
Einstellungen > 
Angemessenheit/Effektivität in 
interkulturellen Begegnungen

Lernspirale = 
prozesshaftes Ineinandergreifen 
aller Teilkomponenten 

• Kompetentna osoba międzykulturowa 
= świadoma wpływów kulturowych, 
wpływa i zna wpływy sytuacyjne, 
strukturalne i osobiste
, 

• Zestaw umiejętności: umiejętności 
działania i refleksji, wiedza i postawy > 
Stosowność / skuteczność w 
spotkaniach międzykulturowych

Nauka spirali = blokowanie 
procesowe wszystkich podskładników

Interkulturelle Kompetenz II / Kompetencje międzykulturowe II 



Lernspirale 
Interkulturelle Kompetenz

Quelle: auf Basis des Interkulturellen Kompetenzmodells von Deardorff

(Bertelsmann Stiftung 2008), weiterentwickelt von Hiller (2011): S. 247, Grafik: Jan Hoffmann   

Umiejętności przywódcze
 Wszechstronna wiedza 

kulturowa
 Umiejętności 

komunikacyjne;
 np. ujawnienie pytań i
 „ niewiedzy”
 Umiejętność 

rozwiązywania 
konfliktów

• Kreatywność
• Elastyczność zachowań

Efekt wewnętrzny: kompetencja 
refleksji
 Relatywizacja ram 

referencyjnych
 Zdolność do empatii
• Świadomość złożoności  

interakcji i możliwych   
wpływów

• Możliwość zmiany
perspektywy

• Gotowość, poddawania w 
wątpliwość oraz ciągłego 
odnawiania pozornie 
codziennych rzeczy i zdobytej 
wiedzy

Postawa i nastawienie
 Docenianie 

różnorodności
 Tolerancja 

niejednoznaczności, 
szacunek dla „innych”

• Akceptacja, tolerancja, 
szacunek do 
innego/innych

• Respektowanie 
własnych 
granic/ograniczeń

• Otwartość umysłu

Efekt zewnętrzny: 
konstruktywna interakcja
 Zapobieganie naruszeniom 

zasad
 Osiągnięcie celów
 Udana praca zespołowa

Lernspirale Interkulturelle Kompetenz
Nauka spirali Kompetencje międzykulturowe



Quelle: auf Basis des Interkulturellen Kompetenzmodells von Deardorff

(Bertelsmann Stiftung 2008), weiterentwickelt von Hiller (2011): S. 247, Grafik: Jan Hoffmann   

Umiejętności 
przywódcze
 Wszechstronna 

wiedza kulturowa
 Umiejętności 

komunikacyjne;
 np. ujawnienie 

pytań i
 „ niewiedzy”
 Umiejętność 

rozwiązywania 
konfliktów

• Kreatywność
• Elastyczność

zachowań

Efekt wewnętrzny: 
kompetencja refleksji
 Relatywizacja ram 

referencyjnych
 Zdolność do empatii
• Świadomość złożoności 

interakcji i możliwych  
wpływów

• Możliwość zmiany 
perspektywy

• Gotowość, poddawania 
w wątpliwość oraz 
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Efekt zewnętrzny: 
konstruktywna interakcja
 Zapobieganie

naruszeniom zasad
 Osiągnięcie celów
 Udana praca zespołowa

Quelle: auf Basis des Interkulturellen Kompetenzmodells von Deardorff

(Bertelsmann Stiftung 2008), weiterentwickelt von Hiller (2011): S. 247, Grafik: Jan Hoffmann   
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 Docenianie 

różnorodności
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niejednoznacznoś
ci, szacunek dla 
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Dimensionen und Komponenten interkultureller Kompetenz  / 
Wymiary i składniki kompetencji międzykulturowej

Affektive Dimension Kognitive Dimension Verhaltensbezogene 
Dimension

• Ambiguitäts-
toleranz 

• Frustrations-
toleranz

• Fähigkeit zur 
Stressbewältigung 
und Komplexitäts-
reduktion

• Selbstvertrauen
• Flexibilität
• Empathie, 

Rollendistanz
• Vorurteilsfreiheit, 

Offenheit, Toleranz
• Geringer 

Ethnozentrismus
• Akzeptanz/Respekt 

gegenüber 
anderen Kulturen 

• Interkulturelle 
Lernbereitschaft

• Verständnis des 
Kulturphänomens in 
Bezug auf 
Wahrnehmung, 
Denken, 
Einstellungen sowie 
Verhaltens- und 
Handlungsweisen

• Verständnis 
fremdkultureller 
Handlungszusammen
hänge

• Verständnis 
eigenkultureller 
Handlungszusammen
hänge 

• Verständnis der 
Kulturunterschiede 
der 
Interaktionspartner 

• Verständnis der 
Besonderheiten 
interkultureller 
Kommunikations-
prozesse

• Metakommunikation
sfähigkeit (Fähigkeit, 
die eigene 
Kommunikation aus 
kritischer Distanz zu 
sehen)

• Kommunikations-
wille und –
bereitschaft
initiierenden Praxis 
der Teilmerkmale 
der affektiven 
Dimension 

• Kommunikationsfähi
gkeit

• Soziale Kompetenz 
(Beziehungen und 
Vertrauen zu 
fremdkulturellen 
Interaktions-
partnern aufbauen 
können) 

• Handlungskonseque
nz: Bereitschaft, 
Einstellungen auch 
konsequent in 
Handlungen 
umzusetzen 
(sprachlich und 
außersprachlich)

Wymiar afektywny Wymiar poznawczy Wymiar behawioralny

• Tolerancja 
wieloznaczności

• Tolerancja 
frustracji

• Umiejętność 
radzenia sobie ze 
stresem i 
zmniejszenia 
złożoności

• Pewność siebie
• Elastyczność
• Empatia, 

umiejętność 
dystansowania się 
od własnej roli

• Wolność od 
uprzedzeń, 
tolerancja

• Niski 
etnocentryzm

• Akceptacja / 
szacunek dla 
innych kultur

• Gotowość do nauki 
międzykulturowej

• Zrozumienie zjawiska 
kulturowego w 
odniesieniu do 
percepcji, myślenia, 
postaw, a także 
zachowań i działań

• Zrozumienie obcych 
kontekstów 
kulturowych

• Zrozumienie relacji 
własnej kultury

• Zrozumienie różnic 
kulturowych 
partnerów interakcji

• Zrozumienie 
szczególnych cech 
procesów 
komunikacji 
międzykulturowej

• Zdolność do 
metakomunikacji 
(umiejętność 
widzenia własnej 
komunikacji z 
krytycznego 
dystansu)

• Gotowość do 
komunikacji i 
gotowości 
inicjowania praktyk 
częściowych cech 
wymiaru 
afektywnego

• Umiejętności 
komunikacyjne

• Kompetencje 
społeczne 
(budowanie relacji i 
zaufanie do 
zagranicznych 
partnerów 
interakcji 
kulturowych)

• Konsekwencja 
działania: gotowość 
do konsekwentnego 
wdrażania postaw 
w działaniach 
(językowo i 
pozajęzykowo)



• Sensibilisierung im Rahmen der 
grenzübergreifenden 
Zusammenarbeit 

• Befähigung mit Herausforderungen 
einer komplexen und grenznahen 
Umgebung zurechtzukommen

• Trainings / Workshops / Projekte: 
kulturelle Vielfalt als Lernchance, 
Dynamik erkunden

• Podnoszenie świadomości w 
kontekście współpracy transgranicznej

• Umiejętność radzenia sobie z 
wyzwaniami złożonego i granicznego
środowiska

• Szkolenia / warsztaty / projekty : 
różnorodność kulturowa jako szansa
nauki, eksploracja dynamiki

Interkulturelle Kompetenz III / Kompetencje międzykulturowe III 





Wertestern / Gwiazda wartości

opieka

wydajność
polichron

Na podstawie 
kontekstu

monochron

zadanie

grupa

sformalizowane

harmonia

hierarchia

partycypacja

konflikt

indywidualny

związek

wyraźny

domyślnie

Quelle: Hiller, G.G (2016). 



Warum ist interkulturelles Lernen wichtig?
Dlaczego nauka międzykulturowa jest ważna?

• Hintergrund: komplexes, 
dynamisches Konstrukt

• Interkulturell sensibel agieren, 
bewusst über kulturelle 
Unterschiede Bescheid wissen, 
Erfahrungen sammeln > ZEIT

• In allen unterschiedlichen 
Bildungsebenen 
(Kindergarten….usw.) ist es 
notwendig, auf interkulturelle 
Bildung, (Weiter-)Entwicklung 
und Verständigung zu achten

lebenslanger   
(Lern)Prozess

• Tło: złożona, dynamiczna 
konstrukcja

• Działanie wrażliwe 
międzykulturowo, świadomość 
różnic międzykulturowych, 
zbieranie doświadczenia>CZAS

• Na wszystkich poziomach 
edukacji 
(przedszkole ... itd.) należy 
zwrócić uwagę na edukację 
międzykulturową, (dalszy) 
rozwój i zrozumienie

Proces (uczenia)                 
przez całe życie



Kontakt:

Stiftung Europa-Universität Viadrina
Zentrum für Interkulturelles Lernen / Centrum Kształcenia Międzykulturowego

Stefanie Vogler-Lipp (Leiterin / Kierownik)
Tetiana Medvedieva (Wissenschaftliche Mitarbeiterin / Pracownik Naukowy)

Große Scharrnstraße 59
D-15230 Frankfurt (Oder)

vogler-lipp@europa-uni.de
medvedieva@europa-uni.de  

+49 335 5534 -2442

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
Dziękujęmy za uwagę!
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