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Wprowadzenie
Książka jest zbiorem artykułów wygłoszonych na konferencji międzynarodowej
zorganizowanej w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w dniach 28-29 stycznia
2008 r. pn. „Komunikacja marketingowa w Europie wielu kultur językowych”.
Tytuł konferencji jest szczególnie aktualny, z komunikacją bowiem mamy do
czynienia stale. Komunikacja oznacza przekazywanie wiadomości, porozumiewanie się za pomocą języka; jest procesem, w którym ludzie bezustannie wysyłają do
siebie wiadomości i porozumiewając się, współtworzą świat społeczny. Ludzie porozumiewają się w życiu prywatnym, publicznym i podczas rozwijania działalności
gospodarczej. Skutkiem komunikacji są zachowania zarówno adaptacyjne – przystosowanie się do wymogów otoczenia, jak i projekcyjne − wywieranie wpływu na
postępowanie innych ludzi.
Współcześnie rozwój gospodarczy prawie wszystkich krajów świata, a w szczególności Europy, opiera się na modelu rynkowym, którego cechami i siłą rozwojową
są konkurencja oraz wywieranie wpływu na otoczenie. Zarządzanie dialogiem firmy
z jej otoczeniem rynkowym jest przedmiotem zintegrowanej komunikacji marketingowej, w ramach której ustala się cele i sposoby osiągania przewagi rynkowej
poprzez kreowanie w świadomości ludzi odpowiedniego wizerunku firmy i marki
oferowanych produktów. Zakłada się, że lepszy wizerunek i dobre opinie o ofercie
zwiększą prawdobodobieństwo sprzedaży, a tym samym przyczynią się do poprawy
efektów ekonomicznych prowadzonej działalności gospodarczej. W ramach zintegrowanej komunikacji marketingowej stosuje się też coraz bardziej wyrafinowane
metody socjotechniczne w celu przyciągnięcia większej liczby klientów i wywierania wpływu na ich przeżycia emocjonalne oraz na decyzje zakupu. Konkurencja
rynkowa przenosi się w relacje społeczne, ujawniając wzmożoną rywalizację ludzi
o więcej „mieć i być”, określaną też jako swoisty wyścig szczurów. Ujawniają się tu
m.in. dążenia ludzi do ciągłego doskonalenia swoich kompetencji intelektualnych.
Doskonalenie tych kompetencji łączy się z rozwijaniem wiedzy i umiejętności jej
wykorzystania.
Na świecie coraz więcej mówi się o społeczeństwie wiedzy i o rozwoju gospodarki napędzanej wiedzą. Rządy wielu krajów, zwłaszcza tych najbardziej rozwiniętych,
w swoich strategiach priorytetowo traktują problemy szkolnictwa i rozwoju nauki.
Unia Europejska uruchamia liczne programy wspierające naukę, poznawanie
odmienności kulturowych i języków obcych, które w praktyce znacznie wspomagają
poprawę komunikacji między ludźmi i kreowanie europejskiego społeczeństwa wiedzy. Udział w tych programach obliguje realizatorów do popularyzowania efektów
każdego projektu.
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Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu włączyła się w realizację niektórych
projektów. Od 2001 r. autorka osobiście zaangażowała się w programy Leonardo
da Vinci i Socrates Grundtvig. Największym przedsięwzięciem była koordynacja
projektu „COM-IN-EUROPE” – komunikacja w nowej Europie wielu kultur językowych – nauczanie modułowe wyższych kadr technicznych, inżynierów i menedżerów1.
Praca nad tymi projektami stała się inspiracją do zorganizowania międzynarodowej konferencji naukowo-dydaktycznej będącej swoistym forum wymiany doświadczeń i prezentacji przykładów dobrej praktyki w realizowanych projektach UE
takich, jak:
1. ICSME – komunikacja interkulturowa dla małych i średnich przedsiębiorstw
– projekt oceniający przydatność i możliwości wdrożenia do praktyki efektów pracy
innych projektów sfinansowanych ze środków UE, m.in. „COM-IN-EUROPE”.
2. LINGUAPORTA – portal językowy na pograniczu polsko-niemiecko-czeskim, projekt zrealizowany w latach 2002-2005 w ramach komponentu programu
Unii Europejskiej Socrates akcji Lingua.
3. ABC-LINGUATOUR – interaktywna gra komputerowa do nauki języka polskiego, czeskiego lub niemieckiego jako języka obcego, projekt realizowany w latach 2006-2008 w ramach programu Unii Europejskiej Socrates akcji Lingua 2.
Główny cel konferencji i tej publikacji skupia się na rozważaniu problemów
skuteczności komunikacji i możliwości jej poprawy. Cele szczegółowe sprowadzają się do identyfikacji potrzeb menedżerów w zakresie skutecznej komunikacji dla
rozwoju biznesu na rynkach międzynarodowych oraz doskonalenia ich kompetencji
językowych w zakresie umiejętnego i skutecznego porozumiewania się z ludźmi
różnych kultur. Łączy się z tym problem skutecznego nauczania języków obcych,
opracowania atrakcyjnych metod kształcenia i programów ukazujących interdyscyplinarną wiedzę przekazywaną w języku obcym. Wiele atrakcyjnych pomysłów jest
efektem licznych projektów zrealizowanych w ramach programów UE wspierających naukę języków obcych i odmienności kulturowe w Europie. Ich wdrożenie
uzależnia się jednak od spełnienia konkretnych warunków związanych z dostępem
do informacji, uszanowaniem praw autorskich oraz z ich właściwym dostosowaniem
do kontekstu użycia. Dyskusja wciąż jeszcze skupia się na tym, jak skutecznie popularyzować i wykorzystać prace w projektach europejskich.
Dziękuję wszystkim autorom referatów za ich aktywne zaangażowanie się
w dyskusje i merytoryczny wkład w przygotowanie tej publikacji.
Grażyna Światowy

1
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prace naukowe uniwersytetu ekonomicznego we wrocławiu
Nr 17
2008
Komunikacja marketingowa w Europie wielu kultur językowych

Grażyna Światowy
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

TEORETYCZNE I METODYCZNE IMPLIKACJE
KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W EUROPIE
WIELU KULTUR JĘZYKOWYCH

1. Wstęp
Obecnie w warunkach nasilającej się konkurencji i rywalizacji między ludźmi
szczególnym wyzwaniem staje się ciągłe doskonalenie kompetencji intelektualnych,
zwłaszcza w zakresie umiejętnego i skutecznego porozumiewania się. Wyzwanie to
odnosi się również do kreowania europejskiego społeczeństwa wiedzy, a tym samym wpisuje się w cele polityki społecznej UE. W ramach tej polityki uruchamiane
są liczne programy wspierające naukę, poznawanie odmienności kulturowych i języków obcych. W rozważaniach teoretycznych autorka wyjaśni znaczenie kluczowych
dla tej konferencji pojęć oraz różne modele komunikacji i ich zastosowania. Zwróci uwagę na kwestie metodyczne: jak nauczać, poznawać i mierzyć kompetencje
językowe w kontekście uwarunkowań kulturowych, wskaże też istniejące bariery
psychiczne w percepcji przekazów informacyjnych.

2. Istota i znaczenie komunikacji marketinowej
W naukach o zarządzaniu i w kontekście międzynarodowym komunikacja oznacza przekazywanie wiadomości, porozumiewanie się za pomocą języka1. Komunikacja jest procesem, w którym ludzie bezustannie wysyłają do siebie wiadomości,
porozumiewając się, współtworzą świat społeczny. Skutkiem komunikacji są zachowania zarówno adaptacyjne, jak również projekcyjne, tj. wywieranie wpływu na
postępowanie innych osób.
Zintegrowana komunikacja marketingowa to zarządzanie dialogiem firmy z jej
otoczeniem rynkowym2. Wśród klasycznych narzędzi komunikacji marketingowej
1
2
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wymienia się: public relations, budowanie wizerunku, system identyfikacji przedsiębiorstwa, opakowanie, reklamę, promocję sprzedaży, merchandising, sprzedaż
osobistą, marketing bezpośredni, sponsoring oraz imprezy targowo-wystawiennicze,
ostatnio również komunikację w internecie. Znaczenie komunikacji marketingowej
jest ogromne, faktycznie decyduje ona o istnieniu i kondycji firmy oraz oferowanych produktów/usług na rynku. Stosowanie narzędzi komunikacji marketingowej
staje się koniecznością, bez nich firma nie zaistnieje w świadomości potencjalnych
klientów. Im więcej uruchamia się tych narzędzi, częściej i intensywniej emituje
się sygnały o firmie, tym większy jej rozgłos, znajomość i siła marki. Rozbudowane systemy komunikacji marketingowej kształtują szereg relacji i powiązań nie
tylko między przedsiębiorstwem a jego otoczeniem, ale również między elementami
tego otoczenia. Firma komunikuje się z konsumentami, pośrednikami, dostawcami
i szeroko pojętą „publicznością”, pośrednicy komunikują się także z konsumentami
i „publicznością”, nabywcy zaś uczestniczą w wymianie opinii z innymi konsumentami. Jednocześnie między każdą z tych grup występują sprzężenia zwrotne. Stanowią one o sprawności komunikacji, która zwykle przyjmuje formę dialogu, nadawca
bowiem powinien poznawać reakcje i odpowiedzi odbiorców. Ów dialog odbywa się
w kontaktach bezpośrednich i pośrednich z wykorzystaniem mediów, języka pisanego i mówionego oraz liderów opinii i grup odniesienia.
Cele komunikacji marketingowej łączą się z koniecznością zaistnienia na rynku,
wyróżnienia się wśród konkurencji i utrzymania pozycji3. Najczęściej cele szczegółowe sprowadza się do:
1. Pozyskania klienta – konsumenta oferowanych dóbr i usług.
2. Budowania trwałych relacji w bezpośrednich kontaktach z klientami i konsumentami.
3. Kreowania własnej marki, pozytywnego wizerunku i rozgłosu, dzięki czemu
umacnia się pozycję rynkową i zwiększa prawdopodobieństwo sprzedaży.
4. Tworzenia korespondencji i dokumentacji handlowej, technicznej, prospektów, raportów, sprawozdań itp.
Proces osiągania celów komunikacji marketingowej polega nie tylko na ciągłym
formułowaniu i nadawaniu przekazów informacyjnych i ich odbiorze, ale przede
wszystkim na właściwym zastosowaniu odpowiednich modeli komunikacji.

3. Modele komunikacji w działalności gospodarczej
i w rozwijaniu więzi społecznych między Europejczykami
Komunikowanie się osób pozostaje odwiecznym problemem w dziejach ludzkości. Zauważyli to już starożytni filozofowie. Arystoteles w IV w. p.n.e. stworzył
pierwszy kurs retoryki, w którym eksponował przede wszystkim środki perswazji,
jakich powinien użyć mówca w celu zjednania sobie słuchaczy i skutecznego przeko3
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nania ich do swoich idei4. Komunikacja jako perswazja dotyczy wywierania wpływu
na innych dla osiągnięcia własnych celów. W tym ujęciu analizuje się: 1) kto, komu
perswaduje, jakie są ich wartości, przekonania, postawy, 2) jakich argumentów można użyć, by pasowały do tych wartości i przekonań oraz były najskuteczniejsze,
3) jakie reakcje w postępowaniu potwierdzą sukces perswazji. Skuteczność komunikacji ocenia się tu na podstawie zdolności przekonywania.
Teoria komunikacji została szerzej rozwinięta dopiero w XX wieku. Kolejni
twórcy ujmowali strukturę tego zjawiska w postaci modeli5.
Znany językoznawca Roman Jacobson (1896-1982) przedstawił elementy struktury bezpośredniej rozmowy, czyli komunikacji słownej face to face, ujęte w następującym modelu6:
KONTEKST
KOMUNIKAT
NADAWCA (mówca) ---------------------------------------------- ODBIORCA (słuchacz)
KONTAKT
KOD

Zdaniem Jacobsona, aby komunikat był efektywny, musi być osadzony w kontekście znaczeń zrozumiałych dla odbiorcy, zwerbalizowanych lub dających się
zwerbalizować; dalej konieczny jest kod, w pełni lub przynajmniej w części wspólny dla nadawcy i odbiorcy, oraz musi istnieć między nimi kontakt, tj. fizyczny kanał
i psychiczny związek umożliwiający nawiązanie i kontynuowanie rozmowy. Innymi
słowy, aby komunikacja była skuteczna, partnerzy, zarówno nadawca, jak i odbiorca,
muszą chcieć ze sobą rozmawiać, przy czym każdy z nich może kierować się inną
motywacją podtrzymania kontaktu. Bardziej rozwinięte interpretacje tego modelu
analizują rodzaje i formy kontaktów, werbalne i pozawerbalne sposoby kodowania
komunikatu z dodatkową wizualizacją, dźwiękiem oraz zmysłowym oddziaływaniem na rozmówcę. Wpisuje się tu zatem mowę ciała, gesty, barwę i ton głosu.
Tradycyjny model, zgodny z zasadami rzymskiej retoryki, zaproponował Harold
D. Lasswell7 w następującym schemacie:
KTO?-----------------CO?---------------JAK?--------------KOMU?-------------JAKI EFEKT?
NADAWCA
TREŚĆ
KANAŁ
ODBIORCA
WYNIK

W wyeksponowanych tu pytaniach zaznacza się silne podobieństwo z ujmowaniem komunikacji jako perswazji. Nic w tym dziwnego, ponieważ ten model, odwołując się do zasadniczych kwestii, staje się bazą dla kolejnych dociekań, w dalszym
ciągu jest szeroko rozbudowywany. Między innymi amerykański badacz David
4
5
6
7
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K. Berlo wprowadził do tego modelu kryteria warunkujące kompetencje komunikacyjne nadawcy i odbiorcy8:
Nadawca

Treść

Kanał

Odbiorca

biegłość komunikacyjna

umiejętność odbiorcza

postawa

postawa

wiedza

wiedza

system społeczny

system społeczny

system kulturowy

system kulturowy

Wynik

W takim ujęciu autor zwraca uwagę, że wynik/efekt komunikacji bezpośredniej
jest zdeterminowany psychicznymi predyspozycjami rozmówców, których indywidualność zaznacza się w ich odmiennych postawach i umiejętnościach wykorzystania posiadanej wiedzy oraz doświadczeń wynikających z przynależności do różnych środowisk społecznych i systemów kulturowych. Zastosowanie takiego ujęcia
w praktycznych badaniach nad skutecznością komunikacji wymaga wykorzystania
interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu psychologii, socjologii, antropologii kultury
oraz komunikacji międzykulturowej − traktowanej już jako odrębna, szybko rozwijająca się dziedzina nauk stosowanych.
Omówione modele w ich podstawowym i rozbudowanym zarysie ukazującym
istotne kwestie komunikowania się ludzi w kontaktach bezpośrednich znajdują szerokie zastosowanie w zarządzaniu personelem, przede wszystkim w marketingu
bezpośrednim i w świadczeniu usług sprzedaży, a także w planowaniu badań nad
skutecznością komunikacji oraz kontrolą efektów kształcenia.
Kolejnym najbardziej znanym modelem komunikacji jest liniowy model transferu informacji stworzony przez Claude’a E. Shannona i Warrena Weavera9 (1949 r.).
Model ten ukazuje komunikację jako jednostronny przekaz informacji od nadawcy
do odbiorcy (rys. 1).

Źródło: [Shannon, Weaver 1949].

8
9
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Nadawcą jest zwykle człowiek, który kreuje wiadomość, przetwarzając swoje
myśli na słowa, wypowiada je lub pisze, stosując właściwy według siebie sposób
kodowania, tj. doboru słów (redakcja treści) i formy, symboli ich ekspresji. Wiadomość zakodowaną według własnych kompetencji językowych i schematów kulturowych wysyła poprzez kanał, którym są media (prasa, radio, telewizja, poczta).
Zamierzeniem nadawcy jest tu wysłanie wiadomości nie tylko do znanych sobie
i wyselekcjonowanych adresatów, ale często dotarcie do masowego odbiorcy. Kanał
przesyłu informacji na ogół uniemożliwia odbiór sygnałów zwrotnych, wobec czego
nadawca raczej nie zwraca uwagi na odmienności percepcyjne i kulturowe odbiorcy
informacji, oczekuje przyjęcia zaoferowanych warunków. Zastosowanie tego modelu odnosi się zwykle do emisji reklamy, rozmaitych ogłoszeń i plakatów, przekazu za
pośrednictwem mediów − prasy, radia, telewizji, jak również witryn umieszczanych
w internecie.
Autorzy modelowego ujęcia transferu informacji zwracają uwagę na fakt pojawiania się swoistych zakłóceń, określanych jako szumy informacyjne. Mogą one
wystąpić już w procesie kodowania wiadomości poprzez niezbyt trafny dobór słów
i błędne ujęcie w szyku zdania. Zniekształcenia wywołują też techniczne urządzenia i nośniki informacji użyte w kanale przesyłu oraz zakłócenia ze środowiska,
np. gwar, upał, deszcz, wyładowania atmosferyczne. Ponadto źródłem zniekształceń
będą kompetencje percepcyjne odbiorcy w trakcie dekodowania wiadomości. W liniowym jednostronnym modelu transferu informacji nadawca nie ma możliwości
odbioru sygnałów zwrotnych.
Możliwość potwierdzenia odbioru i sposobu zrozumienia wiadomości przez odbiorcę została uwzględniona w interakcyjnym modelu komunikacji, który ukazuje
sprzężenie zwrotne między komunikującymi się podmiotami. Osoby te pełnią naprzemiennie funkcje nadawcy i odbiorcy wiadomości. Specyfiką tego modelu jest
jednak założenie, że w trakcie komunikowania się są albo nadawcami, albo odbiorcami informacji, nie mogą odgrywać tych ról jednocześnie. Tu również pojawiają się
zakłócenia i szumy informacyjne, ale dzięki sprzężeniu zwrotnemu istnieje możliwość pewnego eliminowania zniekształceń i uzgadniania znaczenia treści przekazywanych wiadomości (rys. 2).

Rys. 2. Interakcyjny model komunikacji
Źródło: [Morreale, Spitzberg, Barge 2007].
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Przykładem zastosowania interakcyjnego modelu komunikacji w praktyce marketingowej jest wszelka wymiana korespondencji, e-maili, rozmowa na czacie oraz
niektóre formy badania skuteczności reklamy i wizerunku firmy, marki itd. Wliczają
się tu również badania ankietowe i wywiady strukturalizujące odpowiedzi.
Obserwacja życia codziennego pokazuje, że w procesie wzajemnego porozumiewania się ludzie często są jednocześnie nadawcami i odbiorcami informacji, nie
zawsze potrafią słuchać innych albo też podczas słuchania/odbierania informacji
aktywnie reagują gestami, mową ciała, a nawet jednoczesną emisją własnych idei.
Sytuacja ta została odzwierciedlona w schemacie transakcyjnego modelu komunikacji (rys. 3). Jak widać, zarówno nadawca, jak i odbiorca działają w polu własnego
zainteresowania, jednocześnie kodują i dekodują znaczenie emitowanych i odbieranych wiadomości.
W modelu transakcyjnym nadawca i odbiorca jednocześnie kodują i dekodują
osobiste i podzielane obszary znaczeń. Uzgadniają zakres wspólnych zainteresowań
mieszczący się w obszarze znaczeń podzielanych. Obszary znaczeń odnoszą się do
indywidualnych celów, wartości, idei, postaw i przekonań. Ich uzgodnione podobieństwo, a dokładniej część wspólna, wskazuje płaszczyznę porozumienia.

Rys. 3. Model transakcyjny transferu informacji
Źródło: [Morreale, Spitzberg, Barge 2007].

Ten model najlepiej odzwierciedla proces negocjacji handlowych prowadzonych
w formie zarówno rozmów bezpośrednich, jak i pośrednich form przedkładania
dokumentacji i korespondencji handlowej. Wpisuje się tu procedurę przetargową,
zapytanie o ofertę, składanie ofert, zamówień, ustalanie szczegółowych warunków
transakcji, podpisywanie umów i kontrolę ich realizacji. Zastosowanie transakcyj-
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nego modelu komunikacji jest również wskazane w badaniach marketingowych nad
wizerunkiem firmy, marki oraz projektowaniem produktów i usług spełniających
oczekiwania klientów. Także wszelkie debaty polityczne prowadzone na różnych
szczeblach lokalnych, regionalnych, narodowych oraz w parlamencie europejskim
przebiegają zwykle według modelu transakcyjnego, aczkolwiek w debatach bierze
udział większa liczba osób reprezentujących różne opcje, partie polityczne i kluby
parlamentarne. Im więcej osób zaangażuje się w proces komunikacji, tym bardziej
komplikuje się jej przebieg i wydłuża w czasie osiągnięcie celu, tj. dojście do kompromisu w zachowaniach zbiorowych.
Wspólnota Europejska jednoczy ludzi mówiących różnymi językami i reprezentujących odmienne wzorce kulturowe. Cechą wspólną jest fakt, że we wszystkich
krajach UE rozwija się gospodarka rynkowa, ludzie żyją w warunkach konkurencji,
rywalizacji i komunikacji marketingowej. Natomiast polityka UE wspiera wszelkie
inicjatywy dla podnoszenia kompetencji jej obywateli, lepszego poznania się, zrozumienia i osiągnięcia wspólnych celów.
Uzgadnianie wspólnych zainteresowań, przekonań i poglądów może dzielić
i łączyć ludzi, wyzwalać w nich motywację do podejmowania wspólnych przedsięwzięć i rozwijania współpracy. Badanie efektów komunikacji w zachowaniach ludzi wymaga ujmowania nie tylko funkcjonalnych i przedmiotowych relacji między
nadawcami i odbiorcami informacji w kontekście ich kompetencji, predyspozycji
psychicznych i uwarunkowań kulturowych, ale również uwzględnienia wpływu czasu i przestrzeni. Okazuje się bowiem, że w praktyce ludzie, komunikując się w różnych sytuacjach, antycypują na innych swoje dawne doświadczenia oraz powielają
wzorce przejmowane od innych osób, w nowych, innych okolicznościach. Dzięki
komunikacji między ludźmi wytwarzają się rozmaite więzi, komunikacja wyzwala
przeżycia emocjonalne, pozwala zaspokoić podstawowe potrzeby przynależności
społecznej, akceptacji, szacunku i samorealizacji. Dlatego mówimy, że komunikacja łączy ludzi, dzięki czemu tworzą się rozmaite grupy i ugrupowania, związki,
organizacje i społeczeństwa. Ten związek uwydatnia się w angielskich wyrazach:
communication (komunikacja) i community (społeczność). Oba terminy zawierają
przedrostek co (oznaczający „z”, „razem”) i rdzeń union („związek”, „łączenie się
ze sobą”).
W literaturze coraz szerzej rozwija się pogląd traktujący komunikację jako potężną siłę tworzącą świat społeczny. Model komunikacji odzwierciedlającej formowanie się społeczności został opisany przez Perce’a10. Do tworzenia się społeczności/wspólnoty dochodzi wówczas, gdy w wyniku porozumienia pojawi się grupa
osób, które znajdują się w tej samej fizycznej, duchowej lub wirtualnej przestrzeni
i dążą do wspólnego celu11. Człowiek jest istotą społeczną, żyje i realizuje swoje
potrzeby we wspólnocie z innymi. Ludzie łączą się ze sobą w rozmaite wspólnoty,
najmniejsza grupa społeczna − rodzina, zespolona wzajemnymi uczuciami pomię10
11
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dzy małżonkami, dziećmi, rodzeństwem − ma z założenia gwarantować poczucie
bezpieczeństwa, wzajemną troskę i wsparcie w zaspokajanie wszystkich potrzeb:
materialnych i duchowych, ciepło domowego ogniska oraz poczucie szczęścia.
W rzeczywistości o jakości życia w rodzinie i osiągnięciu zamierzonych celów decydują sposób i forma wzajemnego porozumiewania się oraz okazywania uczuć,
a także wpływ innych wspólnot, które przenikają nasze życie jako członków społeczeństwa, organizacji, instytucji publicznych, grup pracowniczych, koleżeńskich
i innych związków. Pamiętać trzeba, że ludzie w odgrywaniu swoich rozmaitych
ról przynależą równocześnie do licznych wspólnot, są uwikłani w rozmaite układy
i relacje społeczne, również ich sposób komunikowania może tworzyć różne rodzaje
wspólnot. Wspólnoty będą tym silniejsze i prężniejsze, im bardziej zainteresowani
i zaangażowani w realizację zadań będą ich członkowie. Zgodnie z modelem komunikacja jako społeczność ma koordynować działania ludzi, aby wspólnie osiągali
zamierzone cele. Głównym kryterium oceny efektywności w tym modelu jest koordynacja, a nie uzgodnienie znaczenia – jak w modelu transakcyjnym. W praktyce
komunikacji społecznej nie zawsze osiąga się zamierzone cele; często ujawniają się
nieoczekiwane skutki i konflikty. Ludzie angażują się w realizację własnych interesów, bywa, że nie są skłonni do kompromisu i respektu dla potrzeb innych osób.
Koordynacja zachowań ludzi w środowisku wielu rozmaitych kultur stwarza w praktyce dużo problemów, wymaga dogłębnej wiedzy oraz umiejętności praktycznych
i metodycznych. Badacze wpływu kultury na postępowanie człowieka ukazują złożoność tego zjawiska już w samym sposobie interpretacji pojęcia „kultura” i przyjętych atrybutów – cech opisujących. Zwykle termin „kultura” przyjmują w szerokim
rozumieniu na określenie pewnych specyficznych sposobów myślenia, odczuwania
i reagowania ludzi żyjących w swoich środowiskach, rządzących się pewnym niepisanym zbiorem zasad, norm postępowania12.
Wielokulurowość w procesie komunikacji społecznej jest szeroko opisywana
w pracach Geerta Hofstede’a, sławnych również z modelowego ujęcia koncepcji
kultury jako zaprogramowania umysłu człowieka oraz przejawów kultury na różnych poziomach głębokości13.
G. Hofstede pokazał, że umysł ludzki jest programowany na trzech poziomach.
Pierwszy poziom (podstawa trójkąta) to natura ludzka – uniwersalna i dziedziczona,
genetycznie zaprogramowana, jest niczym system operacyjny, który określa podstawowe funkcje fizyczne i psychiczne organizmu człowieka. Drugi poziom (środkowa
część) to kultura specyficzna dla grupy lub kategorii i przyswajana w procesie symbiozy życia/bycia w tej społeczności. Trzeci poziom (wierzchołek trójkąta) zajmuje
osobowość człowieka określana zbiorem jego specyficznych cech: genetycznie dziedziczonych i nabywanych w toku własnych doświadczeń życiowych i poddawania
się wpływom społecznym wywieranym przez inne osoby w grupie (zob. rys. 4).
12
13
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Rys. 4. Poziomy zaprogramowania umysłowego według G. Hofstede’a
Źródło: [Hofstede, Hofstede 2007].

Model przejawów kultury został nazwany „diagramem cebuli”, kolejne warstwy
tworzą przyjęte i kultywowane w praktyce codziennego życia : symbole, bohaterowie, rytuały i wartości (zob. rys. 5).

Rys. 5. Diagram cebuli
Źródło: [Hofstede, Hofstede 2007].
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Warstwa zewnętrzna – symbole − to język, słowa, żargon i gesty, sposób ubierania się, fryzury, marki towarów i rzeczy, które mają szczególne znaczenie dla identyfikacji tożsamości członków danej grupy kulturowej. Symbole często się zmieniają, ulegają modzie, są zewnętrzną, najbardziej widoczną otoczką. Bohaterowie
wyznaczają wzorzec zachowań, są nimi osoby realne lub fikcyjne posiadające cechy
szczególnie cenione w danej kulturze. Rytuały wyznaczają sposób postępowania
w ważnych sytuacjach postrzegany przez członków grupy jako społecznie niezbędny. Jądro kultury stanowią wartości traktowane jako istotne wyróżniki życia skłaniające do dokonywania określonego wyboru.
Trzeba pamiętać, że każdy model jest tylko pewnym odzwierciedleniem rzeczywistości, daje fragmentaryczny wgląd na to, co jest w nim ważne. Model komunikacji kreującej społeczność najszerzej pokazuje relacje zachodzące w procesie ustawicznego porozumiewania się ludzi. Do analizowania przyczyn i skutków
szczegółowych sytuacji komunikacyjnych można włączyć kolejno inne, wcześniej
omówione modele. Pozwoli to określić, jakie elementy transferu informacji, uzgadniania znaczenia lub perswazji pomogą ludziom koordynować ich działania w podobnym stopniu jak wiedza i umiejętności.
Wszystkie modele komunikacji wskazują, że nadawca, chcąc przekazać jakąś
wiadomość, musi ją najpierw zakodować, tzn. wyrazić odpowiednim doborem słów
wypowiadanych lub znaków pisanych, natomiast odbiorca ją dekoduje według właściwej sobie percepcji, co często wywołuje nieporozumienia. Pojawiające się zwykle zakłócenia i szumy informacyjne tworzą swoiste bariery w porozumiewaniu się,
często też dochodzi do konfliktów z przyczyn kulturowych.

4. Bariery w porozumiewaniu się podmiotów rynku
Bariery pojawiają się przede wszystkim w sferze mentalnej i kulturowej jako
efekt:
1. Odmiennych motywacji, nastawienia psychicznego, uprzedzeń, stereotypów,
opinii itp.
2. Umiejętności formułowania przekazu informacyjnego pod względem poprawności językowej, jasności stwierdzeń i sposobu perswazji.
3. Zdolności percepcyjnych.
Aby komunikacja była skuteczna, nadawcy informacji muszą dobierać odpowiednio zarówno treść informacji, jak i sposób − kanał jej przekazu tak, aby trafić do
świadomości odbiorców. Jest to trudne zadanie wymagające ciągłego rozwiązywania
problemów: rozproszenia informacji, gdy nie dociera ona do adresata (odpowiedni
kanał przekazu), oraz eliminowania pojawiających się zakłóceń, tj. zniekształceń
informacji. Trzeba wiedzieć, że zniekształcenia pojawiają się zawsze, są efektem
prawidłowości percepcyjnych14 określanych jako:
14
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–– selektywne postrzeganie,
–– selektywne zniekształcanie,
–– selektywne zapamiętywanie.
Selektywne postrzeganie polega na tym, że odbiorcy nie zauważają wszystkich
elementów przekazu i przyjmują do swojej świadomości tylko te informacje, które
dotyczą ich życia i są zbieżne z zainteresowaniami.
Selektywne zniekształcenie występuje w sytuacji, kiedy odbiorcy oczekują czegoś, co chcą usłyszeć lub zobaczyć. Włączając swego rodzaju „filtr”, odbierają tylko
to, co jest zgodne z ich przekonaniami i oczekiwaniami. Często dodają do komunikatu treści, których w nim nie było (rozszerzanie), lub nie dostrzegają tych, które w
nim wystąpiły (niwelowanie). Nadawca powinien więc włożyć jak najwięcej wysiłku w skonstruowanie jasnego, prostego przekazu.
Selektywne zapamiętywanie wiąże się z pamięcią odbiorcy. Treść komunikatu
trafia najpierw do tzw. pamięci tymczasowej, w której przetwarzane są odebrane
z zewnątrz sygnały. Przejście wiadomości do pamięci trwałej jest zależne od jej zawartości i sposobu powtarzania przekazu przez nadawcę. Jeżeli odbiorca od początku nastawiony jest do danego obiektu pozytywnie, słysząc dodatkowo argumenty
wspomagające (zawarte w przekazie), najprawdopodobniej zaakceptuje informację,
która automatycznie zostanie włączona do pamięci trwałej. Jeżeli natomiast początkowe nastawienie będzie negatywne, to odbiorca, słysząc kontrargumenty, najprawdopodobniej odrzuci wiadomość15.
Prawidłowości percepcyjne odnoszą się jednakowo do wszystkich ludzi bez
względu na ich miejsce zamieszkania i nawyki kulturowe, ale ujawniają się w sposób wzmożony, gdy w procesie komunikacji używamy języka obcego i przekazy
adresujemy do osób żyjących w innych kręgach kulturowych.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL IMPLICATIONS
OF MARKETING COMMUNICATION IN MULTICULTURAL
AND MULTILINGUAL EUROPE
Summary
The paper is an introduction to problems addressed at the conference, demonstrating the role of
communication as human interaction aimed at completion of personal, public and economic goals. In
the face of increased competition and rivalry, continuous improvement of intellectual competence is a
particularly important issue, especially in regard to skilful and efficient communication. This challenge
relates also to building the European knowledge society, as one of priorities of the EU social policy. The
EU framework supports multiple programs for development of sciences and education in regard to culture and language. Theoretical divagations help clarify key concepts of the subject, as well as various
models of communication and their practical application. The author outlines methodical issues of the
subject: how to teach, measure and study linguistic competence in the context of cultural determinants,
and how to cope with psychological barriers of informational perception.
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KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA
W JĘZYKACH OBCYCH
A PROFIL GOSPODARKI NA RYNKU ŚWIATOWYM
Z PUNKTU WIDZENIA BELGIJSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW
− PRZEDSTAWICIELI KULTURY FLAMANDZKIEJ

1. Wstęp
Obraz gospodarczy Flandrii ulega gwałtownym zmianom. Przesunięcie produkcji do krajów o tańszej sile roboczej jest postrzegane jako zagrożenie. W istocie
jednak może okazać się prawdziwym wyzwaniem. Firmy flamandzkie, szczególnie te z regionu Limburg, stają bowiem przed szansą zmiany profilu gospodarczego
i pójścia w kierunku zaawansowanych technologii oraz produktów dopasowanych
do potrzeb indywidualnego klienta. Przesunięcie akcentów/profilów w sektorach
produkcji i usług może zachodzić w ramach tzw. europejskich powiązań sieciowych.
W tym kontekście szczególnego znaczenia nabierają kwestie skutecznej komunikacji międzykulturowej, zwłaszcza w negocjacjach biznesowych. Dogłębna znajomość języka i kultury partnera negocjacji jest szczególnie ważna, ponieważ kultura
ma bezpośrednie odzwierciedlenie w języku i podejściu do interesów. Niniejszy artykuł przedstawia rolę i znaczenie komunikacji międzykulturowej w obcym języku
z punktu widzenia belgijskich, a zwłaszcza flamandzkich przedsiębiorców1: w jakim
stopniu potrzeba pogłębionej znajomości języków i kultur odnosi się do tej grupy społecznej? Publikacja ta ma również na celu zbadanie, czy flamandzkie firmy
Uniwersytet Hasselt usytuowany jest w regionie Limburg (2425 km²), w północno-wschodniej
części Flandrii, w bezpośrednim sąsiedztwie głównych regionów przemysłowych Europy: Randstad
Holland (Amsterdam, Rotterdam i Haga), niemieckiego Zagłębia Ruhry i południowo-wschodniej
Anglii. Region Limburg, ze stolicą w Hasselt, położony jest tuż obok gospodarczej stolicy Flandrii
(Antwerpia, 80 km), stolicy Belgii i Zjednoczonej Europy (Bruksela, 77 km) oraz ośrodków przemysłowych Walonii. Centrum uniwersyteckie znajduje się o 37 km od Liège (Walonia), 53 km od Aachen
(Niemcy) oraz 30 km od Maastricht (Holandia).
1
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z sektora małych i średnich przedsiębiorstw maję jasno określone strategie poprawy
komunikacji z partnerami zagranicznymi.
Internacjonalizacja i globalizacja przyczyniają się do zaostrzenia konkurencji na
rynku światowym, nie pozostając bez wpływu na poziom zysków lokalnych firm.
Liczne fuzje, przejęcia i umowy o współpracy w firmach flamandzkich prowadzą do
nasilenia kontaktów międzynarodowych mających także charakter międzykulturowy. Ponadto wiele form zatrudnienia, wymagających dotychczas jedynie biegłości
technicznej i specjalizacji, charakteryzuje się coraz częściej wymogiem wielofunkcyjności połączonym z doskonałą, wielokontekstową sprawnością komunikacyjną.
Można zauważyć, że tempo rozwoju produkcji przemysłowej we Flandrii w ostatnim pięcioleciu wyraźnie spada, szczególnie w rejonie Limburg. Już w 2003 r. wielu
przedstawicieli branż produkcyjnych zgodnie przestrzegało przed konsekwencjami
tej tendencji. Ich zdaniem typowe procesy produkcyjne będą stopniowo przenoszone w obszary oferujące tańszą siłę roboczą, w tym do krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
Polska, z blisko 40-milionową rzeszą potencjalnych odbiorców dóbr, będzie
systematycznie zyskiwała na znaczeniu, stając się czołową potęgą w gronie nowo
przyjętych państw Unii Europejskiej. W najbliższej przyszłości kraj ten ma szansę
stać się istotnym partnerem gospodarczym dla Flandrii. W listopadzie 2003 r. organizacja Export Vlaanderen (od 2006 r. funkcjonująca pod nazwą Flanders Investment and Trade − FIT) prezentowała Polskę jako państwo „wyrastające szybko na
superpotęgę gospodarczą Europy Środkowej. Polska szybko i skutecznie uporała się
z hiperinflacją początku lat 90., zreformowała system bankowy, otwarła swój rynek
na zagraniczne produkty i inwestycje, ustabilizowała swą walutę i nasiliła procesy prywatyzacyjne. Lata 90. okazały się bardzo pomyślne dla polskiej gospodarki,
dając średnią stopę wzrostu rzędu 6%. Flamandzki eksport do Polski sukcesywnie
rośnie; od r. 1997 wartość eksportu do Polski wzrosła o ponad 53%” (http://www.
export.vlaanderen.be, Polen, 2004).
Zdaniem Erica Vermeylena, dyrektora centrum wiedzy VOKA-VEV, Flandria
będzie sukcesywnie ewoluowała w kierunku gospodarki opartej na usługach; opracowywanie i rozwój produktów najwyższej jakości może i musi pozostać główną
siłą napędową flamandzkich przedsiębiorstw, nawet jeżeli będzie to realizowane
w ramach europejskich powiązań sieciowych.
Ogólnoeuropejski proces dezindustrializacji w latach 1970-1995 w szczególny
sposób dotknął regiony Belgii. Można to tłumaczyć wysokim tempem wzrostu produktywności w przemyśle. Warto jednak zaznaczyć, że spadek zatrudnienia w przemyśle był we Flandrii znacznie mniejszy niż w Walonii czy w samej Brukseli. Flamandzka struktura produkcji okazała się mniej podatna na negatywne tendencje.
Główną przyczyną był tu jednak silnie eksportowy charakter produkcji w firmach
flamandzkich [Sleuwaegen et al. 2000, s. 6-7]. Ponadto podział na sektor przemysłowy i sektor usług jest tu znacznie mniej wyraźny. „Produkty przemysłowe, na
przykład, stają się w znacznym stopniu niematerialne. To samo można zauważyć
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w odniesieniu do inwestycji przemysłowych. Obecnie, w znacznie większym stopniu niż dawniej, usługi stają się przedmiotem obrotu handlowego, zaś w produkcji
usług coraz powszechniej stosuje się typowo przemysłowe procesy” [Sleuwaegen et
al. 2000, s. 8]. Vermeylen także przewidywał już w 2004 r., że sprzedaż produktów
będzie coraz bardziej powiązana ze świadczeniem usług w formie kompleksowego
pakietu. Te produkty oraz usługi powinny trafiać na światowe rynki. Nawet jeżeli
rozszerzenie Unii po 1 maja 2004 r. zmieniło pozycję Belgii jako geograficznego
centrum zjednoczonej Europy, Belgia – w tym również Flandria i region Limburg –
powinna utrzymać swą główną rolę i potencjał nabywczy na rynkach Europy oraz
dążyć do zachowania swego znaczenia jako centrum logistycznego Europy, a przecież rozwój eksportu i międzynarodowej sieci powiązań gospodarczych wymaga
umiejętności komunikacji międzykulturowej.

2. Komunikacja międzykulturowa w językach obcych:
wybrane aspekty tła
Komunikacja staje się coraz ważniejszym elementem działalności jednostek gospodarczych. To przekonanie nie jest wcale nowe ani odkrywcze (por. np. [Demont
et al. 1996; Vos, Schoemaker 1996]). Wynika z wpływu wielu czynników, szczególnie ze wzrostu zaangażowania społecznego. „Informacja” stała się kluczowym czynnikiem gospodarczym i z tego też powodu dobrze przemyślana strategia w obrębie
komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej staje się niezbędna. Od kilku lat podkreśla
się, że tego typu strategia przynosi korzyści tylko wtedy, gdy jest częścią ogólnej polityki utrzymania jakości świadczeń przedsiębiorstwa. Ma to odniesienie do zarówno sektora produkcji, jak i usług [Boomsma, van Borrendam 1990; Demeulemeester,
Callewier 1997]. Dobra strategia komunikacji jest istotna zwłaszcza w przypadku
organizacji typu TMP2.
Mimo że modele komunikacji podlegają nieustannej ewolucji (por. np. [Stoter
1997; Vos, Schoemaker 2005]), język i szerzej pojęta kultura pozostają niezmiennymi elementami komunikacji. Wszak w toku transmisji komunikatu werbalnego lub
niewerbalnego nadawca musi zakodować informację, odbiorca zaś musi ją zdekodować. Interpretacja przekazu przez odbiorcę może znacznie odbiegać od intencji
nadawcy, co rodzi problemy w toku komunikacji. Tego typu nieporozumienia są
z reguły skutkiem językowych i kulturowych różnic między partnerami w procesie
komunikacji (por. np. [Pelsmacker De et al. 2001; Vos, Schoemaker 2005]). W końcu komunikat składa się wyłącznie z kodów, wśród których najczęściej stosowanymi
są znaki językowe i komunikaty niewerbalne. Znaczenie systemu kodów jest oparte
2
Total Productive Maintenance (lub Manufacturing) jest ogólnym programem zmian kulturowych
w obrębie organizacji: od najniższego poziomu produkcji, po najwyższe szczeble zarządzania, zmierzającym do wypracowania zadaniowych metod współpracy celem uzyskania korzystnych zmian w
zarządzaniu procesami oraz w innych funkcjonalnych sferach działań organizacji. Innymi słowy, TPM
dąży do rozwoju organizacji poprzez poprawę zdolności produkcyjnych i wydajności załogi.
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na porozumieniu w obrębie pewnej grupy lub społeczności i nabywane w toku procesu socjalizacji i osobistych doświadczeń. Kody są zatem definiowane jako kulturowo zdeterminowany i regulowany system wspólnych symboli używanych do
przekazywania znaczeń [Shadid 2007, s. 121]. Kulturę definiujemy jako „ewoluujący system wartości, standardów i prawideł życiowych. W grupie ludzi uważających
się za członków tej samej społeczności kultura przekazywana jest z pokolenia na
pokolenie, podlegając tym samym internalizacji. W obrębie grupy kultura w sposób
często podświadomy determinuje zachowania jej członków oraz ich postrzeganie
świata” [Pinto 1994, s. 39]. Język jest pewnym typem zachowania. Jeśli zatem przyjmiemy, że problemy w komunikacji są między innymi skutkiem różnic językowych,
to w konsekwencji można założyć, że są one także skutkiem różnic kulturowych.
Czy posługiwanie się tym samym językiem jest jednoznaczne z przynależnością
do tej samej kultury? Czy, pomijając indywidualne cechy osobowości, można twierdzić, że mieszkańcy Paryża, Brukseli i Montrealu nawiązują kontakty biznesowe
w podobny sposób? W końcu, nie licząc drobnych niuansów, np. w znaczeniu słów,
intonacji i składni, wszyscy oni posługują się tym samym językiem − francuskim.
Praktyka pokazuje, że negocjacje w obrębie tych trzech społeczności przebiegają
inaczej. Język jest bowiem tylko jednym z wielu komponentów kultury; wspólnota
języka nie jest automatyczną gwarancją tożsamości percepcji kulturowej (por. np.
[Hofstede 1998; Hofstede, Hofstede 2005-2006]).
Przynależność do tej samej kultury bywa często wiązana z zajmowaniem tej samej przestrzeni w sensie narodowym lub regionalnym (por. np. [Bosche 1993; Stoter
1997; Hofstede 1998; Hofstede, Hofstede 2005-2006]). Jednak podział kulturowy
na podstawie tego kryterium lub różnic językowych wydaje się groźny. Właściwszy będzie podział na kultury wysoko i nisko kontekstowe (por. np. [Hall 1976;
Hall, Hall 1990; Pinto 1994; Gesteland 1996; Schneider, Barsoux 1997]). Podział
ten opiera się nie tylko na wspólnocie języka i zamieszkiwanej przestrzeni, ale także
na wspólnocie użycia języka, w szczególności na sposobie interpretowania informacji. Negocjacje między przedstawicielami różnych kultur nisko kontekstowych,
np. Niemcami, Flamandami, Amerykanami lub nawet mieszkańcami frankofońskich
obszarów Kanady, będą rozpatrywane jednoznacznie, a nie na podstawie kontekstu
rozmów. Przejawia się to w jednoznacznym posługiwaniu się językiem, wyszczególnianiu faktów, zmierzaniu bezpośrednio do meritum zagadnień. Odmienną sytuację napotkamy w rozmowach między np. Francuzami i Japończykami. W tych
kulturach bowiem kontekst determinuje interpretację wielu komunikatów. W tym
przypadku także język będzie bardziej rozważny, subtelny, niebezpośredni. Przedmiot rozmów będzie przedstawiany w sposób zawoalowany i rzadko jednoznacznie
nazwany (por. np. [Hall 1990]). Mimo że oba powyższe przykłady dotyczą rozmów
między przedstawicielami różnych kręgów kulturowych i obszarów geograficznych,
to negocjacje, spotkanie i zapis kontraktu będą w nich przebiegać bez większych
kłopotów. Poważnych problemów nie unikniemy jednak, jeśli negocjacje będą przebiegać między przedstawicielami kultur o różnym podejściu do kontekstu.
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Istnieją jednak inne czynniki tłumaczące ludzkie zachowanie i w konsekwencji
sposób użycia języka. Z profesjonalnego punktu widzenia każda ludzka istota jest
częścią pewnej organizacji. Każda organizacja z kolei ma własną kulturę (por. np.
[Cock de et al. 1986; Riel van 1992]). Kultura ta jest najczęściej wprowadzana i kultywowana przez kadrę zarządzającą. Kultura organizacyjna, jak się ją określa, nie
zawsze jest zgodna z kulturą indywidualną osób pozostających pod jej wpływem.
Nawet jeżeli cała organizacja jest kulturowo jednolita, jeśli każdy członek organizacji reprezentuje ten sam kontekst kulturowy, kraj czy region, a nawet jeśli wszyscy
posługują się tym samym językiem – co jest coraz rzadszym zjawiskiem w obliczu
globalizacji, fuzji i przejęć przedsiębiorstw – zachowanie poszczególnych członków
determinowane jest ich indywidualnym charakterem, tłem społecznym, rodzinnym
i innymi czynnikami. Nawet jeśli kultura jest przez wielu uznawana za formę „programowania umysłów”, nie oznacza to, że zachowanie człowieka jest określone wyłącznie kulturą, w jakiej żyje i w jakiej został wychowany. Ponadto kultura nie jest
zjawiskiem statycznym. Powołując się na Hofstede’a, Shadid zauważa, że „ludzie
mają fundamentalną zdolność, od której mogą się dystansować i którą mogą przetwarzać na nowe, odkrywcze lub destruktywne sposoby” [Shadid 2007, s. 24]. Ważną cechą dobrej komunikacji jest dobre porozumienie „między kulturą grupy i stopniem, w jaki indywidualny członek tej grupy identyfikuje się z tą kulturą” [Shadid
2007, s. 31]. Jeśli kultura jednostki zbyt mocno odbiega od kultury organizacyjnej,
rodzą się wewnętrzne zaburzenia komunikacji, które mogą z kolei wywoływać problemy w komunikacji zewnętrznej. Kultura organizacyjna oddziałuje zatem na komunikację tak wewnątrz grupy, jak i poza nią (por. np. [Stoter 1997]), ale także ma
silny związek z kulturą kontekstu, kraju, regionu i jednostki (pracownika).
Można twierdzić, że kultura ma określony wpływ na sposób użycia języka. Stąd
też istotne jest, by w procesie nauczania języka obcego uwzględniać szerszy kontekst kulturowy. Jesteśmy bowiem skłonni bardziej wyrozumiale podejść do partnera w negocjacji, jeśli posiadamy pewien zasób wiedzy o jego zachowaniach (na
przykład językowych). Tym sposobem nawet niektóre stereotypy i uprzedzenia (por.
np. [Tennekes 1994; 1998; Hofstede, Hofstede 2005-2006]) tracą swój negatywny
charakter, jeśli jesteśmy w stanie zrozumieć, że „dziwaczne” zachowanie partnera
nie jest wymierzone przeciwko nam, lecz wynika z głęboko zakorzenionych czynników kulturowych.
W przypadku współpracy lub innych kontaktów między organizacjami reprezentującymi różne kultury (zwłaszcza gdy posługują się różnymi językami) niezbędne
jest, by wszyscy aktorzy procesu komunikacji potrafili poprawnie odczytywać i interpretować wpływ języka i innych czynników kulturowych partnera. Wiedza taka
może być wykorzystana z korzyścią dla obu stron. Cytując Pinto, można zauważyć
że „komunikacja międzykulturowa jest dyscypliną zrodzoną z potrzeby, badającą
proces interakcji między jednostkami i/lub grupami reprezentującymi odmienne tło
kulturowe, zmierzającą do podniesienia świadomości czynników międzykulturowych i w efekcie poprawy komunikacji między tymi jednostkami i/lub grupami”
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[Pinto 1994, s. 14-15]. Efektywna komunikacja zachodzi wówczas, gdy „komunikat
odczytany zostanie przez odbiorcę zgodnie z intencją nadawcy oraz gdy prezentacja
komunikatu nie odbiega od kodów komunikacyjnych partnera w sposób zakłócający
relacje między partnerami i, w konsekwencji, nadrzędne cele komunikacji. W skutecznej komunikacji nie jest istotne, by obie strony czerpały przyjemność z kontaktu.
Ważne jest jednak, by komunikaty między nimi przebiegały w formie »niezakłóconej« i »niedrażliwej«” [Pinto 1994 , s. 22-23].
W jakim stopniu zatem firmy belgijskie, flamandzkie, a zwłaszcza te z regionu
Limburg narażone są na problemy komunikacyjne w kontaktach międzykulturowych
i jakie są ich potrzeby w tym zakresie?

3. Potrzeby i problemy komunikacyjne przedsiębiorstw
flamandzkich (regionu Limburg) w świetle badań empirycznych
Od lat 90. wielokrotnie demonstrowano, że nieporozumienia będące skutkiem
różnic językowych mogą mieć duży wpływ na obroty firm. W ramach programu
Linguaplan Limburg 34,4% badanych MŚP z regionu Limburg potwierdziło utratę
szansy dochodowego kontraktu na skutek słabej znajomości języków obcych. Ponadto 75% przyznało, że podniesienie kompetencji językowych pracowników może
być istotnym czynnikiem wzrostu przedsiębiorstwa [Clijsters et al. 1994, s. 87]. Podczas publicznej konsultacji dotyczącej opracowania planu kształcenia językowego
w ramach konferencji zorganizowanej przez Komisję Europejską David Marsh naświetlił wyniki badań międzynarodowych potwierdzających zależność między kompetencjami językowymi kadr i rozwojem ekonomicznym przedsiębiorstwa (Bruksela, 11.04.2003). Ponieważ sposób użycia języka jest zależny od kultury jednostki,
różnice kulturowe mają istotny wpływ na wewnętrzne (w ramach fuzji, przejęć itp.)
i zewnętrzne przepływy komunikacji.
Obroty przedsiębiorstwa a kompetencje językowe
W badaniach Linguaplan Limburg3 przeanalizowano obroty firm sektora MŚP
pod kątem języka, w jakim prowadzono negocjacje biznesowe. Współczynnik ten
był najwyższy dla języka francuskiego (6), niemieckiego (3) i angielskiego (2) [Clijsters et al.1994, s. 39, 93]. W roku 2000 Gielis [Gielis 2000, s. 75] podał, że dwie
trzecie spośród firm sektora MŚP wykazywało obroty z partnerami zagranicznymi,
potwierdzając jednocześnie strukturę językową tych kontaktów: francuski (7), niemiecki (4), angielski (3). Uwzględniając przy tym wartości eksportu z regionu Limburg, można będzie stwierdzić, że międzyregionalne transakcje z Walonią i Brukselą
stanowią istotną część obrotów lokalnych przedsiębiorstw.
Sektorowe i funkcjonalne badania potrzeb językowych MŚP (w tym przypadku firm zatrudniających do 250 osób), współfinansowane przez europejski program Lingua, przeprowadzone w 4 państwach UE pod nadzorem LUC-CTTL, 1993-1994.
3
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Fuzje i inne procesy globalizacyjne skutkują przenoszeniem wewnętrznej komunikacji poza obręb barier językowych. Z tego względu można zakładać, że niderlandzki w niektórych przedsiębiorstwach flamandzkich (w tym z regionu Limburg) nie jest już oficjalnym językiem organizacji. Rośnie zatem potrzeba rozwijania
umiejętności komunikacyjnych w kontaktach z innymi językami i kulturami.
Powyższe wnioski każą sądzić, że potrzeby komunikacyjne w językach obcych
nie mogą być określane wyłącznie na podstawie danych o obrocie eksportowym.
Takie podejście może prowadzić do mylnych konkluzji. Ponadto nie można automatycznie zakładać, że kontakty z firmami np. francuskimi odbywają się w języku
francuskim. Praktyka dowodzi, że w takich sytuacjach często pojawia się tzw. trzeci język, inny od języków obu partnerów komunikacji. Można to zaobserwować
na przykład w kontaktach między Holendrami i Francuzami prowadzonych często
w języku angielskim. Problemy komunikacyjne nasilają się, gdy partnerzy negocjacji reprezentują różne konteksty kulturowe. W innych regionach Flandrii struktura
użycia języków oparta na tradycyjnych parametrach prezentuje się odmienne: francuski, angielski, niemiecki. Przykładowo współczynniki dla flamandzkiego regionu Brabancji wynoszą: francuski (8,5), angielski (3), niemiecki (3) [Menten 2002,
s. 41-42].
Częstotliwość kontaktów w obcych językach
Analiza częstotliwości kontaktów obcojęzycznych wykazuje, że np. w roku
1993 ponad dwie trzecie firm MŚP z regionu Limburg nawiązywało średnio co najmniej jeden kontakt dziennie, a 64,5% raportowało kilka takich kontaktów dziennie.
Jednocześnie daje się zauważyć bezpośrednią korelację między wielkością przedsiębiorstwa i liczbą kontaktów w językach obcych: im większa firma, tym kontakty
liczniejsze.
Ponadto połowa badanych małych firm (poniżej 10 zatrudnionych) zgłaszała
przynajmniej jeden kontakt dziennie [Clijsters et al. 1994, s. 30-31]. Identyczną pozytywną korelację między wielkością przedsiębiorstwa i częstością zewnętrznych
kontaktów wykazuje Gielis [2000, s. 110]. Autor zwraca jednak uwagę na spadek
częstotliwości kontaktów w porównaniu z rokiem 1993 (54,6% respondentów z sektora MŚP zgłasza jeden kontakt dziennie).
Dla porównania we wspomnianym już flamandzkim regionie Brabancja4 w badaniach z 2002 r. ponad połowa MŚP (57,8%) zgłaszała kilka obcojęzycznych kontaktów dziennie [Menten 2002, s. 41].
Komunikacja w obcych językach: strategia
Zestawienie językowych wymogów w ofertach pracy oraz wyników testów
językowych w procesie rekrutacji prowadzi do następujących wniosków.
W przypadku porównań z regionu Brabancji należy podkreślić, że badania te były przeprowadzone za inny rok niż w regionie Limburg.
4
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Na początku lat 90. firmy stosowały stosunkowo mało testów językowych
w procesie rekrutacji, mimo jasno określonego wymogu znajomości języka obcego
w ofertach zatrudnienia [Clijsters et al. 1994, s. 38-39]. Kilka lat później, w roku
1999, Russotto wykazał, że wymóg znajomości obcego języka w ofertach zatrudnienia firm z regionu Limburg występował w 63,5% publikowanych ogłoszeń. Jednak już podczas właściwej procedury rekrutacji stopień znajomości języka obcego
był efektywnie weryfikowany jedynie w 53,8% tych przypadków [Russotto 1999,
s. 49-50].
W 2000 r. Gielis wykazał, iż tylko 24% respondentów z regionu Limburg5 było
poddawanych testom weryfikującym znajomość języka obcego [Gielis 2000, s. 77].
Badania potwierdziły ponadto, że weryfikacji poddawano głównie znajomość języka w mowie [Gielis 2000, s. 169], co pokrywa się z rzeczywistymi potrzebami
i problemami kadr zarządzających.
Biegłość językowa w piśmie rośnie stopniowo na znaczeniu, głównie ze względu na rozpowszechnienie komunikacji drogą elektroniczną (e-mail).
W latach 2002-2003 Putzeys przeprowadził szczegółowe badania wymogów
językowych w ofertach pracy z uwzględnieniem sektora i poziomu kwalifikacji.
Uogólniając, wymóg dobrej znajomości języka (wyłącznie lub w połączeniu z innym
językiem) w 86,4% ofert dotyczył francuskiego, w 45,1% − angielskiego i w 41,3%
− niemieckiego. Inne języki pojawiały się sporadycznie w zaledwie 2,7% analizowanych ofert (hiszpański i włoski). W badaniach Campuseditie Economisten Go
2004 spośród 77 ofert zatrudnienia 56 wymieniało język francuski, 56 – angielski
i 6 − niemiecki. Powyższe wyniki dotyczą liczby wystąpień wymogu naliczonych
zgodnie z zasadą analizy częstotliwości.
W jakim stopniu dobra znajomość języka obcego wpływa na przebieg kariery
zawodowej? Już badania Linguaplan Limburg potwierdzają, że liczba kontaktów
międzynarodowych przedsiębiorstwa odgrywa znaczącą rolę w rozwoju kariery zawodowej pracowników [Clijsters et al. 1994, s. 51].
Związek ten znajduje potwierdzenie w badaniach Gielis w opinii ponad trzech
czwartych respondentów; 35,1% twierdzi nawet, że umiejętności językowe miały
bezpośredni wpływ na awans [Gielis 2000, s. 84-85] w porównaniu z 28,8% w roku
1999 [Russotto 1999, s. 56].
Jeśli się przeanalizuje argumenty przemawiające za przeprowadzaniem szkoleń językowych w przedsiębiorstwach, można zauważyć, że w ponad połowie przypadków są one skutkiem strat i innych braków stwierdzonych przy okazji rocznego
bilansu lub indywidualnej rozmowy oceniającej wyniki pracy [Russotto 1999, s. 53-54, 96].
Russotto potwierdza także znaczenie szkoleń językowych mierzone wysokością
budżetu przeznaczanego na ten cel. Mimo wymogu znajomości języka w ofertach
pracy (nie zawsze weryfikowanego przy rekrutacji, ale mającego znaczenie w ka5
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rierze zawodowej) trzy czwarte badanych MŚP przekazuje na szkolenia językowe
ograniczony odsetek budżetu (stanowiący mniej niż jedną czwartą budżetu na szkolenia ogółem) [Russotto 1999, s. 61-62], przy czym jakość lub wyniki tego typu
szkoleń nie są z reguły poddawane weryfikacji (zaledwie 1,9% badanych przypadków) [Russotto 1999, s. 58-59].
Respondenci z regionu Limburg, pytani o formy komunikacji wykorzystywane
przy kontaktach i negocjacjach w obcych językach, przyznali w badaniach z 1999 r.,
że starają się unikać komunikacji głosowej w obcym języku. Niemniej jednak jest
ona uważana za najbardziej skuteczną:
1. Formy komunikacji w niderlandzkim uznawane za najskuteczniejsze:
−− rozmowa twarzą w twarz,
−− rozmowa przez telefon.
2. Formy komunikacji wykorzystywane najczęściej w kontaktach z zagranicą:
−− faks6,
−− telefon (w konieczności).
3. Formy komunikacji najczęściej unikane w kontaktach z zagranicą:
−− rozmowa twarzą w twarz,
−− telefon.

4. Profil komunikacyjny kadry technicznej i zarządzającej7,
pułapki w zakresie umiejętności komunikacji międzykulturowej
Ze względu na to, że centra wiedzy staną się ośrodkami zarządzającymi międzynarodową gospodarką sieciową w rozwoju produktów zaawansowanych technologicznie, jest oczywiste, że kadry techniczne i zarządzające będą zmuszone rozwinąć
swe umiejętności na polu komunikacji międzykulturowej. Obecne kompetencje kadr
w tym zakresie we Flandrii pozostawiają wiele do życzenia. Programy szkoleń najczęściej wykorzystywanych przy naborze kadr z reguły poświęcają zbyt mało uwagi
rozwijaniu umiejętności komunikacji w obcym języku. Badania flamandzkie prowaW roku 1999 e-mail nie był jeszcze rozpowszechnioną formą komunikacji.
LEOMEP − Leonardo’s Multilingual Engineers Project (1998-2000) − w ramach europejskiego
programu Leonardo da Vinci jest reprezentatywny tak w doborze próby, jak i w zebranych odpowiedziach. Ogółem wysłano 1360 zapytań w regionie Flandrii, 213 spośród nich można było poddać analizie, co stanowi ponad dwukrotnie wyższą liczbę odpowiedzi niż statystycznie wymagana (n = 96).
Badania prowadzone były równolegle w Belgii (Flandria), Francji (Nord – Pas-de-Calais), Hiszpanii
(region Madryt) i Irlandii (region Limerick) przez konsorcjum partnerów naukowych i profesjonalnych.
Następnie wyniki badań z tych 4 regionów zostały porównane z wynikami dla Niemiec (regiony Paderborn i Drezno), Polski (region Wrocław) i Węgier (region Debreczyn). Tym sposobem dane można było
nie tylko porównać, ale i skomasować w celu uzyskania wyczerpującego profilu komunikacyjnego
europejskiej kadry techniczno-zarządzającej. Na podstawie tego profilu przygotowano zestaw interaktywnych programów multimedialnych do celów kształcenia językowego i kulturowego. Patrz: http://
www.luc.ac.be/cttl (badania oraz projekty LEOMEP – LEOMEP-MULTI oraz COM-IN-EUROPE).
Projekt był realizowany pod nadzorem LUC-CTTL (M. Verjans).
6
7
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dzone od roku 1999 wykazują kompletny brak szkoleń, w których rozwój kompetencji w komunikacji międzykulturowej uznawany jest za istotny element kształcenia.
Żadna z flamandzkich uczelni uniwersyteckich kształcących przyszłych inżynierów
nie wprowadziła wymogu obowiązkowych kursów języka obcego. Spośród nich jedynie KUL (Katolicki Uniwersytet w Leuven) oferował opcjonalne szkolenie językowe dla studentów inżynierii budownictwa. Z kolei szkoły wyższe (stopnia licencjackiego) prowadzą obowiązkowe kursy językowe na kierunkach inżynierskich
i technologicznych, ale w zdecydowanej większości oferują jedynie język angielski, a proces edukacyjny oparty jest na żargonie technicznym i rozwoju umiejętności czytania na bazie tekstów technicznych i naukowych. Ponadto kursy językowe
w szkołach wyższych licencjackich reprezentują od 1,25 do 6,5% sumy punktów
weryfikujących jakość kształcenia [Gelan, Verjans 1999, s. 152-153]. Sytuacja ta od
roku 1999 nie ulega zmianie8.
W ramach projektu LEOMEP przeprowadzono badania empiryczne na podstawie pisemnej ankiety i wywiadu z wybranymi przedstawicielami kadry technicznej
i zarządzającej firm. Badania wykazały jednoznacznie, że analizowana populacja
ma jasno sprecyzowane potrzeby w zakresie komunikacji międzykulturowej i odczuwa określone braki i problemy w tej dziedzinie. Podsumowanie wyników badań
zamieszczono poniżej. W toku walidacji wyników badań przez wybranych przedstawicieli kadr technicznych (wywiad kwalifikowany) sporządzono ogólny profil
komunikacyjny populacji.
Już w trakcie wstępnych badań do projektu LEOMEP (1998 r.) stwierdzono
wzrost dotyczących umiejętności komunikacyjnych oczekiwań wobec kadr technicznych i zarządzających we Flandrii. Znalazło to potwierdzenie także w wielu
publikacjach z tego okresu, co widać w cytowanej wypowiedzi pewnego inżyniera
z Toyota Motor Europe: „Oczywiście, rozeznanie techniczne jest podstawą. Trzeba
znać się na rzeczy. Ale coraz ważniejsze, moim zdaniem, jest umiejętne komunikowanie się, zwłaszcza teraz, gdy działamy na obszarze całej Europy. Kluczem naszych działań jest nieustanna walka z problemami w porozumiewaniu się. Jesteśmy
w stałym kontakcie z partnerami japońskimi. Znaczna część kompetencji osób pracujących w naszym przedsiębiorstwie wiąże się z ich zdolnościami komunikacyjnymi” [Capelle 1999, s. 1].
Szczegółowe wywiady z tego etapu badań potwierdziły ponadto, że treści szkolenia zawodowego pracowników rzadko spełniają tak zdefiniowane potrzeby kadr.
Profil respondentów
Niemal wszyscy respondenci (213) ukończyli studia w Belgii. Ponad połowa
z nich ma wykształcenie inżynierskie. Większość z nich legitymowała się dyplomem
pozauniwersyteckim, najczęściej tytułem inżyniera przemysłu; tylko 1 z 5 był inży8
Wyjątek w Walonii: Faculté Polytechnique de Mons, gdzie przynajmniej 2 języki są obowiązkowe podczas trzyletnich studiów licencjackich.
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nierem lądowym (architekt) lub rolnym (ukończył studia magisterskie). Wskazuje to
na istotną dysproporcję w procesie kształcenia, co potwierdzają dane statystyczne
dotyczące liczby studentów kształconych w roku akademickim 1997-1998: 14 200
w szkołach wyższych zawodowych oraz 8800 na uniwersytetach [Lagast 1998, s. 34].
70% respondentów odbyło kształcenie językowe w szkole średniej, 90% w formie dobrowolnej. Francuski plasował się na czele listy, przed niemieckim i angielskim oraz (w niewielkim zakresie) hiszpańskim i włoskim. Te rezultaty wskazują na
wagę potrzeb.
Tylko co czwarty respondent poddany był sprawdzianowi językowemu podczas
rekrutacji do pracy. Testy dotyczyły znajomości odpowiednio (w porządku malejącym): francuskiego, angielskiego i niemieckiego; w sporadycznych przypadkach
także niderlandzkiego i hiszpańskiego. Tego rodzaju weryfikacja umiejętności językowych wydaje się niezbędna, biorąc pod uwagę skalę przyszłych kontaktów
międzykulturowych w ramach pracy zawodowej. Nawet jeśli po zatrudnieniu profil
zawodowy części osób ulegnie zmianie, weryfikacja umiejętności językowych podczas rekrutacji powinna być prowadzona, i to na podstawie konkretnego profilu komunikacji w miejscu zatrudnienia. W badaniach stwierdzono ponadto, że wskaźnik
25% przeprowadzonych sprawdzianów jest znacznie niższy od wskaźnika 63,5%
wykazanego przez Russotto w roku 1999. Jednak w tym ostatnim przypadku badania
obejmowały szerszy profil respondentów. Trzy czwarte respondentów było zatrudnionych w firmach sektora przemysłowego (NACE 2 do 5), w których eksport stanowił znaczny udział w obrotach. Ponad połowa badanych zatrudniona była w firmach
sektora MŚP (zgodnie ze standardem europejskim: od 10 do 500 zatrudnionych).
Kontakty zagraniczne (międzykulturowe9)
Wszyscy badani w codziennej pracy mieli do czynienia z kontaktami (międzykulturowymi) w języku obcym w kontaktach zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Badania wykazały następujący udział języków w tej strukturze: angielski (współczynnik 7), francuski (6) i niemiecki (4). Sporadycznie kontakty dotyczyły
języków: hiszpańskiego (1) oraz włoskiego (0,7). W badaniach ograniczono się do
analizy trzech najczęściej występujących języków/kręgów kulturowych. Porządek:
angielski, francuski, niemiecki nie pokrył się z wynikami innych badań.
Warto jednak zaznaczyć, że tamte badania skupiały się na poszukiwaniu fluktuacji tych języków/kultur. Dla właściwej interpretacji trzeba podkreślić, że badania LEOMEP, w przeciwieństwie do innych programów badawczych, uwzględniały
także obcojęzyczne (międzykulturowe) kontakty wewnątrz przedsiębiorstwa. W ich
liczbie uwzględniono także kontakty w obrębie grup przedsiębiorstw (w przypadku
fuzji lub form współpracy międzynarodowej). W tym przypadku angielski jest (obok
niderlandzkiego) najczęściej używanym językiem w kontaktach wewnętrznych.
9
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Wysoki udział angielskiego można tłumaczyć między innymi także indywidualną charakterystyką badanej populacji zatrudnionych, tj. kadr techniczno-zarządzających. Należy podkreślić, że badania nie ograniczały się do kadr przedsiębiorstw
MŚP do 250 zatrudnionych: próba respondentów uwzględniała przedsiębiorstwa
o różnej skali zatrudnienia. Skala przedsiębiorstwa determinuje hierarchię użycia
języków. Przykładowo badania prowadzone przez BDBH (Belgian Foreign Trade
Agency) wykazały, że im mniejsza skala zatrudnienia przedsiębiorstwa, tym większy jest udział eksportu do krajów ościennych w ogólnej strukturze eksportu firmy
[Belgian… 1999].
Jakie problemy?
Przedstawiony wyżej porządek języków nie daje jednak wiarygodnego obrazu
problemów, z jakimi borykają się kadry techniczno-zarządzające w toku komunikacji w tych językach. Najwięcej problemów przysparza francuski (72,1%), tuż po nim
– niemiecki (70,5%). Natomiast angielski jest uznawany za stosunkowo łatwy. Tylko
16,4% respondentów przyznaje się do problemów z angielskim. Jeśli połączymy
wyniki tych autopercepcyjnych ocen z korzyściami płynącymi z kontaktów w tych
językach, możemy dostrzec wyraźną korelację: im dany język oceniany jest jako
łatwiejszy, tym sprawniej przebiegają negocjacje z reprezentantami tej kultury i tym
przychylniej ich oceniamy. W badaniach zauważono, że respondenci chętnie negocjowali z Brytyjczykami i Amerykanami, ale nie potrafili zrozumieć lub dobrze spożytkować technik negocjacyjnych typowych dla np. Francuzów i Niemców. Trzeba
tu zaznaczyć, że respondenci mogli prezentować swe opinie tylko w odniesieniu
do kultur, z którymi nawiązywali rzeczywisty kontakt. Wyniki z tej próbki respondentów są obecnie wykorzystywane w badaniu innych cech, szczególnie w zakresie
korelacji związanych z kulturą kontekstową [Verjans 2000].
Wydaje się także, iż percepcja poziomu trudności w opanowaniu wspomnianych
trzech języków może mieć związek z liczbą językowych szkoleń nadobowiązkowych i innych zgłaszanych przez respondentów. Obejmowały one (w kolejności malejącej): francuski, niemiecki i angielski.
Warto tu jeszcze raz podkreślić, że dane te dotyczą autopercepcji ze strony respondentów, nie zaś opinii ekspertów badających poziom ich wiedzy językowej.
Jest zatem możliwe, że respondenci nadmiernie wysoko oceniają swą znajomość
angielskiego, ale jednocześnie z racji częstszego użycia tego języka i kontaktów
z oryginalną kulturą anglojęzyczną nie mają zahamowań w posługiwaniu się angielskim oraz cechują się większą swobodą i skutecznością w negocjacjach i nie
są w związku z tym zainteresowani pobieraniem dodatkowych szkoleń. Niemniej
jednak Gielis zaobserwowała w 2000 r., że na poziomie funkcjonalnym największe
problemy sprawiał język francuski. Respondenci często zgłaszali, że zerwane umowy i odmowa dostaw były w znacznej mierze skutkiem niedostatecznej znajomości
francuskiego [Gielis 2000, s. 169].
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Charakter potrzeb językowych, sytuacje komunikacyjne i poziom trudności
Można pokusić się tu o zestawienie danych dotyczących natury używanych języków obcych z cechami sytuacji komunikacyjnych, z jakimi respondenci stykali się
najczęściej. Wartości procentowe przedstawiają częstotliwość danej sytuacji komunikacyjnej. Taka procedura pozwala określić następującą klasyfikację:
Od 70 do 100%
1. Zrozumienie dokumentu technicznego/handlowego dotyczącego transakcji
biznesowej.
2. Zrozumienie raportu technicznego lub artykułu.
3. Rozmowa telefoniczna dotycząca spraw technicznych.
4. Rozmowa twarzą w twarz dotycząca spraw technicznych (spotkania, wizyty,
targi branżowe itd.).
Od 50 do 69%
1. Rozmowa twarzą w twarz dotycząca spraw technicznych oraz handlowych
(spotkania, wizyty, targi branżowe itd.).
2. Rozmowa telefoniczna dotycząca spraw technicznych oraz handlowych.
3. Przygotowanie pisma techniczno-handlowego.
Od 40 do 49%
1. Prezentacja (produktu, raportu).
2. Przygotowanie dokumentu technicznego (sposób obsługi produktu, raport,
instrukcja).
Od 20 do 39%
1. Rozmowa na tematy ogólne (inicjowanie lub zakończenie rozmowy twarzą
w twarz).
2. Przygotowanie typowego, czysto handlowego dokumentu w ramach transakcji.
3. Uczestnictwo w szkoleniach, staż zagraniczny.
Zgłaszane problemy szczególnie często dotyczą niuansów komunikatu (tak
w mowie, jak i w piśmie), poprawności wyrażenia oraz zrozumienia przekazu.
Dotyczy to także podejścia handlowego i aktów mowy zwanych popularnie „trikami” negocjacyjnymi (perswazja, wywieranie wpływu, przyciąganie uwagi, obalanie argumentów). Dużą rolę w tym przypadku odgrywa kultura kontekstowa obu
partnerów komunikacji. Francuz, na przykład, jako przedstawiciel kultury wysoko
kontekstowej, rzadko mówi to, co myśli w bezpośredniej i jednoznacznej formie,
będzie formułował przekaz w sposób zawoalowany, a jego wypowiedź będzie pełna
niuansów. Rodzi to problemy w kontaktach z Flamandami, a szczególnie z Niemcami, którzy komunikują się w diametralnie odmiennej formie, nawet jeśli wyrażają
przekaz w języku francuskim.
Prosty przykład: we Flandrii podczas rozmowy telefonicznej z partnerem handlowym można użyć frazy: Wilt u me morgen terugbellen, alstublieft? Jest to poprawne, grzeczne pytanie. Jeśli jednak sformułujemy ten przekaz po francusku,
w dokładnym tłumaczeniu: Voulez-vous rappeler demain, svp?, to Francuz odczyta
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to jako impoli (nieuprzejme), mimo że sama fraza jest językowo całkowicie poprawna. Różnica wynika z niuansu typowego dla kultury wysoko kontekstowej, w której
użyjemy grzecznego pouvoir w połączeniu z formą warunkową conditionnel: Pourriez-vous rappeler demain, s.v.p.? Natomiast Walończyk nie uzna poprzedniej frazy
za szczególnie rażącą, podobnie jak mieszkaniec Quebecu. Obaj mówią tym samym
językiem (francuskim), ale ich użycie języka jest nieco odmienne od czysto francuskiego, ponieważ obaj reprezentują raczej kultury nisko kontekstowe.
Przedstawione zagadnienia należy rozważać w kontekście subiektywnie odczuwanych trudności w codziennej praktyce komunikowania się kadr techniczno-zarządzających. Wyniki badań wskazują relatywnie duży udział respondentów oceniających wybrane aspekty komunikacji jako bardzo trudne (n = 213)10, w szczególności
wymieniano: akcent regionalny (mowa, bierne) − 86,8%, niuanse (mowa i pismo
– bierne i czynne) − 82,6 %, tempo wypowiedzi partnera (mowa, bierne) − 82,2%,
żargon transakcji i podejście handlowe jako funkcja kultury kontekstowej partnera
(mowa i pismo, czynne) − 81,2%, różnice kulturowe w odniesieniu do zwyczajów
i nawyków, wynikające kultury kontekstowej (użycie u-jij − vous-tu11, powitanie,
pożegnanie, oferowanie podarunków, użycie wizytówek, posiłki, ubiór, percepcja
czasu) − 67,6%, terminologię techniczną (mowa i pismo – bierne i czynne) − 61,0%,
rozmowę nieformalną (tematy ogólne: mowa i pismo – bierne i czynne) − 48,8%.
Kadry techniczno-zarządzające, oprócz problemów natury terminologicznej
związanej z wykonywanym zawodem, borykają się także z problemami językowymi
wynikającymi z różnic kulturowych. Te kulturowe uwarunkowania silnie oddziałują na zachowanie, w tym także na obszar zachowań lingwistycznych, czyli użycia
języka, podejście do negocjacji czy bardziej ogólnie − sposób prowadzenia interesów. Flamandzcy respondenci zgłaszają tego rodzaju problemy głównie w kontaktach z partnerami z Francji i Niemiec. Warto zatem uwzględnić ten obszar doświadczeń w toku zawodowego kształcenia językowego przy opracowywaniu programów
i konkretnych treści kształcenia komunikacji międzykulturowej.

5. Wybrane wnioski badawcze
W ramach projektu waloryzacyjnego ICSME autorzy badali, w jakim stopniu
wyniki badań na podstawie modułów Plurilingua mają odniesienie w bieżącej sytuacji. Za pomocą formularzy elektronicznych przesłano listy frekwencyjne sytuacji
komunikacyjnych wybranym przedstawicielom wyższych kadr techniczno-zarządzających różnych branż z rejonu Flandrii, wraz ze szczegółowym omówieniem aktów komunikacji. Wyniki waloryzacji były uderzające: podczas gdy właściwa treść
Oceny „trudne” i „bardzo trudne” zostały zgrupowane.
Odpowiedniki „ty-Pan/Pani” w angielskim zwyczajowo przyjmuje się formę you, a zatem różnica nie występuje.
10
11
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potrzeb pozostała niezmienna, wystąpił znaczny wzrost ich częstotliwości. Udział
świadomości kulturowej (uwarunkowań kulturowych) był bardzo wysoki.
Wydaje się zasadne, by programy kształcenia osób na wysokie stanowiska techniczne w przemyśle europejskim w znacznie większym stopniu uwzględniały aspekty komunikacji międzykulturowej w obcym języku jako ważny element przygotowania zawodowego dla aktywnych i ambitnych profesjonalistów wszystkich branż.
Jednocześnie wskazane jest, by same przedsiębiorstwa dbały o zapewnienie szkolenia zawodowego uwzględniającego przygotowanie językowe i kulturowe. Czy
jednak rynek szkoleń oferuje wystarczająco dobre wsparcie dla treści kształcenia
językowego i kulturowego pod kątem ściśle określonych profili zawodowych? Czy
szkolenia (wstępne zawodowe i inne) w wystarczającym stopniu integrują elementy
kulturowe i językowe? Czy ich forma odpowiada treści?
Wprawdzie widać wyraźny wzrost zainteresowania wiedzą językową jako
ważnym elementem wymogów kwalifikujących do pracy zawodowej, rzadko wymagana jest znajomość aspektów kulturowych, rośnie jednak ogólna świadomość
wpływu różnic kulturowych w typowych sytuacjach komunikacyjnych, z którymi
profesjonalista styka się na co dzień. Nie wszystkie firmy stosują w tym kontekście
świadomą, aktywną strategię. Mało tego, wiele z nich nie ma nawet wypracowanych
praktyk miarodajnej weryfikacji wiedzy językowej deklarowanej przez osoby ubiegające się o pracę. Ponadto kursy językowe w przedsiębiorstwach organizowane są
przeważnie w reakcji na konkretne problemy lub stwierdzone braki. Dowodzi to, że
strategia w tym zakresie jest nie tyle aktywna, ile raczej retroaktywna.
Na tym tle nasuwa się pytanie, czy umiejętności wyraźnie sprecyzowane w ofercie zatrudnienia są poddawane weryfikacji w procedurze naboru, a jeśli tak, to czy
są one prowadzone z udziałem ekspertów, którzy są w stanie przeprowadzić miarodajną ocenę deklarowanych umiejętności komunikacyjnych.
Szkolenie językowe pochłania jedynie ułamek ogólnego budżetu szkoleniowego
przedsiębiorstwa, a przecież umiejętności komunikacji w obcym języku mają bezpośrednie przełożenie na obroty przedsiębiorstwa. Rzadko także przeprowadzana
jest ocena efektywności szkoleń: czy po zakończeniu szkolenia pracownik jest rzeczywiście bardziej wydajny i czy osiąga lepsze rezultaty w kontaktach z partnerami zagranicznymi. Dlatego też wskazane jest, by zarówno centra szkoleniowe, jak
i indywidualne przedsiębiorstwa wykorzystywały w szkoleniu materiały i programy
oparte na rzetelnej empirycznej analizie potrzeb w zakresie komunikacji. Miarą jakości programów kształcenia może być na przykład międzynarodowa ocena, jak to ma
miejsce w przypadku projektu ICSME współfinansowanego przez Komisję Europejską. Taka ocena daje gwarancję przydatności programu kształcenia w rozwijaniu
kompetencji komunikacyjnych w kontaktach międzykulturowych. Dodatkową zaletą programu jest to, iż został opracowany na potrzeby zarówno wstępnych szkoleń,
jak i specjalistycznych szkoleń zawodowych na wyższym poziomie zaawansowania.
W podsumowaniu należy podkreślić, że w kręgach biznesu w ostatnim okresie
daje się zauważyć wzrost przekonania, iż sukces firmy na rynku globalnym wymaga
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dobrze rozwiniętych kompetencji w zakresie komunikacji międzykulturowej. Przed
firmami jeszcze jednak długa droga: rozdźwięk między tą świadomością a rzeczywistymi strategiami działań (aktywnymi, a nie retroaktywnymi) jest w dalszym ciągu
duży − zbyt duży.
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INTERCULTURAL COMMUNICATION IN FOREIGN LANGUAGES
AND SUCCESSFUL PROFILING ON THE WORLD MARKET:
THE VIEW OF BELGIAN, I.C. FLEMISH ENTREPRENEURS
Summary
Flanders’ industrial image is changing rapidly. At first sight, the shift from standard production
to low(er)-wage countries seems to be problematic. But it can also be considered a big challenge. It
could give our Flemish, and certainly our Limburg companies the opportunity all the more to profile
themselves on the world market, especially in the field of the conception of new high technological
products adapted for the client, thanks to excellent knowledge centres. This should preferably happen
in (European) “network connections”. This does not only apply to the industry but certainly also to the
services sector, as far as this strict difference still exists. In this context, efficient intercultural communication and business negotiation in particular become even more important. To meet this end, a good
knowledge of the business partner’s culture and language is necessary, because culture is expressed
directly in language and in the way of doing business.
This article describes the importance of foreign intercultural communication for the Belgian and
in particular the Flemish companies: to what extent are they confronted with the need of linguistic/
cultural knowledge? We also verify if the Flemish SME’s have a strategy in the field of their foreign
communication flows.
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udział brało do tej pory ponad 7 tys. osób z kręgu kultury flamandzkiej. Od 2004 r. nadzoruje doroczne
wydania międzynarodowego internetowego konkursu francuskiego “Tournoi mondial de français par
Internet” (www.olyfran.org). Pracuje na stanowisku profesora w Centrum Lingwistyki Stosowanej
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DYLEMATY MENEDŻERA
W ROZWIJANIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH

1. Wstęp
Przystępując w roku 2004 do Unii Europejskiej, społeczeństwo polskie stanęło
przed niespotykaną w historii naszego kraju szansą. Napływające środki z funduszy
europejskich są gwarancją stabilnego rozwoju, a otwarcie granic umożliwia swobodny przepływ kapitału oraz ludzi pomiędzy krajami zjednoczonej Europy. Zachodzące zmiany spowodowały, że również przed polskimi firmami pojawiły się nowe
możliwości. Przedsiębiorstwa uzyskały możliwości nieograniczonego dostępu do
europejskich rynków. Co więcej, napływ pieniądza do Polski obserwowany po maju
2004 roku oraz wzrost konsumpcji spowodował, że przedsiębiorstwa polskie, poprawiając wyniki finansowe, zyskały podstawy ekonomiczne do prowadzenia ekspansji
terytorialnej. W poszukiwaniu nowych rynków zbytu swoich produktów rozpoczęły
działania poza granicami naszego kraju.
W ostatnich latach obserwujemy coraz śmielsze poczynania polskich firm zmierzające do pozyskania nowych rynków. Szczególnie intensywnie prowadzone są
działania zmierzające do rozwoju sprzedaży na terenach byłych krajów tzw. bloku
wschodniego. Polskie przedsiębiorstwa z sukcesami inwestują oraz działają na terenie takich krajów, jak: Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa itd. Prowadzą również
działalność na terenie krajów należących do „starej unii”. Co więcej, polscy menedżerowie docierają do tak odległych krajów, jak Chiny, Indie oraz innych krajów Dalekiego Wschodu. Kontakty handlowe pomiędzy Polską a innymi regionami świata
z pewnością uległy silnej dynamizacji.
Rozwój kontaktów biznesowych oprócz korzyści powoduje również, że działania te napotykają także utrudnienia wynikające z funkcjonowania na rynkach
międzynarodowych. Obok szans pojawiają się wyzwania, które dotyczą zagadnień
podstawowych, takich jak znajomość języków obcych, jak również problematyki
przyjęcia optymalnych rozwiązań organizacyjnych związanych z działaniem w innych krajach.
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Przyjęcie optymalnych rozwiązań jest zadaniem, które może budzić i budzi wiele kontrowersji. Działania menedżerów odpowiedzialnych za ich opracowanie oraz
implementację są silnie obciążone dotychczasową wiedzą oraz doświadczeniami.
Stopień znajomości języków oraz postrzeganie kultury organizacyjnej wpływają na
preferowane przez nich rozwiązania oraz sposób działania. W przypadku polskich
przedsiębiorstw, podobnie jak w przypadku przedsiębiorstw zagranicznych, można
wyróżnić cztery typy orientacji związanej z działaniami na rynkach międzynarodowych, które są uzależnione od predyspozycji osób zarządzających [Duliniec 2004]:
–– orientację etnocentryczną,
–– orientację policentryczną,
–– orientację regiocentryczną,
–– orientację geocentryczną.
Każda z nich jest związana z przyjętymi rozwiązaniami w sposobie prowadzenia
działalności na rynkach międzynarodowych. W przypadku orientacji etnocentrycznej dąży się do bezkrytycznej adaptacji krajowego modelu funkcjonowania na nowych rynkach. Z kolei orientacja policentryczna opiera się na pełnej decentralizacji
oraz budowaniu struktur krajowych niezależnych od decyzji centrali. Z kolei dwie
kolejne orientacje dążą do wypracowania kompromisu pomiędzy wymaganiami rynków lokalnych a efektem koordynowania działań w skali całej prowadzonej działalności. Należy przy tym zauważyć, że decydując się na ekspansję geograficzną,
należy podjąć decyzję w zakresie przyjętej formuły funkcjonowania oraz zmierzyć
się z problematyką barier komunikacyjnych oraz kulturowych.

2. Języki obce, czyli wiele trudnych wyborów
Pierwszym z wyzwań, przed którymi stają przedsiębiorcy decydujący się na
działalność na rynkach międzynarodowych, jest nabycie umiejętności posługiwania
się językami obcymi. Może być ona realizowana dwojako:
• poprzez pozyskanie pracowników posługujących się językami obcymi,
• poprzez wprowadzenie nauczania języków obcych do praktyki funkcjonowania
przedsiębiorstwa.
Należy w tym miejscu zauważyć, że umiejętność posługiwania się językami obcymi, jak również potrzeba ich uczenia się są doskonale rozumiane przez polskich
menedżerów. Kontrowersje budzić będzie jednak już odpowiedź na pytanie, którego
języka obcego należy uczyć się?
Jakkolwiek wśród polskich menedżerów istnieje spora grupa poliglotów zdolnych do perfekcyjnego przyswojenia kilku języków obcych, to jednak przeciętna
osoba jest w stanie płynnie porozumiewać się jednym językiem obcym lub też maksymalnie dwoma językami obcymi, dlatego też wybór, jakim językiem będziemy się
posługiwać, jest niezwykle istotny. Czy np. działając na rynku czeskim powinniśmy
się koncentrować na nauce języka czeskiego, czy też może innego? Czy zatem ist-
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nieje język uniwersalny, który może zastąpić poszczególne języki krajowe? Co więcej, czy należy prowadzić rozmowy handlowe w języku partnera biznesowego, czy
też w innym, uniwersalnym języku.
Z doświadczeń autora wynika, że nie istnieje proste rozwiązanie, które umożliwi
osiąganie optymalnych wyników. Chciałbym w tym miejscu posłużyć się praktycznym przykładem, który miałem przyjemność obserwować. Jedna z polskich firm
zdecydowała się na ekspansję na rynek litewski. Przygotowując się do prowadzenia rozmów, przeanalizowano, jakim językiem można posługiwać się w kontaktach
z partnerem litewskim. Założono, że optymalnym rozwiązaniem będzie wykorzystanie języka rosyjskiego. Przemawiał za tym fakt obowiązkowego nauczania tego języka w szkołach w niezbyt odległych czasach, dlatego też w skład zespołu mającego
działać na rynku litewskim pozyskano osobę, która posługiwała się językiem rosyjskim w sposób perfekcyjny. Po rozpoczęciu spotkania okazało się, że strona litewska została mocno urażona propozycją prowadzenia rozmów w języku rosyjskim.
Należało zastosować rozwiązanie zastępcze, które sprowadzało się do prowadzenia
rozmów w języku polskim przez delegację polską oraz w języku angielskim przez
stronę litewską. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku kontaktów ze stroną
czeską, która źle przyjęła propozycję prowadzenia rozmów w języku niemieckim.
Również w tym wypadku okazało się, że język angielski okazał się językiem uniwersalnym.
Podsumowując, celem autora nie jest sugerowanie uprzywilejowanej pozycji
języka angielskiego, ale podkreślenie istotności poznania specyfiki rynku przed
podjęciem decyzji o wyborze języka, w jakim będziemy prowadzić rozmowy biznesowe.

3. Działalność B2B na rynkach międzynarodowych
Działalność B2B prowadzona na rynkach międzynarodowych nie musi oznaczać
otwarcia przedstawicielstwa w kolejnym kraju. Bardzo często stosowanym rozwiązaniem jest uruchomienie w centrali firmy biura, które odpowiada za pozyskiwanie
oraz obsługę kontrahentów zagranicznych, stąd niezwykle istotne będzie posiadanie
niezbędnych umiejętności oraz przygotowanie do właściwego prowadzenia rozmów
handlowych. Powinny one przynosić efekt w postaci podpisanych kontraktów. Podpisywane są zazwyczaj umowy dwustronne, na podstawie których realizowane są
transakcje handlowe. Działania mające na celu doprowadzenie do realizacji umów
są nazywane negocjacjami handlowymi.
Negocjacje handlowe są procesem, który ma służyć wypracowaniu korzystnych
rozwiązań tak dla oferującego produkty, jak również dla nabywającego. W literaturze pojęcie negocjacji tłumaczy się często jako proces komunikacyjno-decyzyjny,
w którym strony dobrowolnie starają się rozwiązywać konflikty, tak aby uzyskany
rezultat był możliwy do przyjęcia (por. [Brdulak, Brdulak 2000]). W przypadku negocjacji z partnerem zagranicznym szczególnego znaczenia nabierają kontrowersje
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związane z wyborem języka do prowadzenia rozmów, jak również obciążenia kulturowe związane ze sposobem prowadzenia negocjacji.
Negocjacje handlowe są zjawiskiem częstym w przypadku, kiedy strony decydują się na podjęcie długofalowej współpracy. Służą one wypracowaniu warunków,
na jakich odbywać się będzie sprzedaż wyrobów przedsiębiorstwa dla klienta. Głównym celem firmy oferującej wyroby jest zwiększanie i maksymalizowanie wielkości
sprzedaży. Natomiast klient dokonujący zakupu będzie dążył do uzyskania możliwie
najlepszych warunków handlowych, takich jak możliwie wysoki rabat, wydłużony
termin płatności oraz korzystne warunki dostawy. Negocjacje handlowe są procesem
uzgadniania warunków współpracy pomiędzy partnerami i mogą zakończyć się uzyskaniem korzystnych warunków dla obydwóch stron.
W procesie negocjacji można wyróżnić następujące fazy:
–– przygotowanie negocjacji,
–– negocjacje z partnerem,
–– podpisanie umowy.
W procesie przygotowania negocjacji można wyróżnić działania mające na
celu zebranie informacji o partnerze negocjacyjnym, zaplanowanie sposobu negocjacji oraz przygotowanie organizacyjne [Brdulak, Brdulak 2000]. Zebranie informacji o partnerze negocjacji służy pozyskaniu danych umożliwiających uzyskanie
odpowiedzi na pytania, czego klient będzie oczekiwał oraz jaka jest jego siła przetargowa. Za niezbędne uważa się następujące informacje [Stępniewski 2001]:
–– o charakterystyce klienta,
–– o przedmiocie negocjacji,
–– o ewentualnym problemie do rozwiązania,
–– o celu i oczekiwaniach klienta,
–– o osobach negocjujących ze strony klienta.
Zbierając informacje na temat partnera negocjacyjnego, można korzystać ze
źródeł wewnętrznych przedsiębiorstwa, np. baz danych, kartoteki klienta oraz z danych dostarczonych przez dział księgowości. Informacje posiadane przez firmę będą
dotyczyły historii kontaktów z klientem, wielkości zakupów, jakich dokonuje on
w przedsiębiorstwie, sposobu regulowania przez niego płatności oraz osób, które
po stronie klienta będą uczestniczyły w negocjacjach. Dobrym zwyczajem jest uzupełnienie informacji o kliencie o źródła zewnętrzne. Dzięki nim można potwierdzić
wiarygodność posiadanych danych oraz zwiększyć zakres wiedzy o partnerze negocjacyjnym.
Podczas planowania negocjacji należy określić cel oraz sposób prowadzenia
negocjacji. Wyznaczane są osoby mające brać udział w spotkaniu oraz dzielone są
pośród nich zadania. Najczęstszą metodą podziału obowiązków podczas negocjacji
handlowych jest wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za całość procesu negocjacji,
osoby odpowiedzialnej za stworzenie umowy zawierającej wszystkie ustalenia oraz
osoby odpowiedzialnej za sporządzanie notatek oraz obserwację negocjatorów ze
strony klienta. Ustala się strategię prowadzenia negocjacji oraz warunki, które na-
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leżałoby uzyskać: od najlepszych do akceptowalnych. Należy ustalić [Stępniewski
2001]:
–– to, czego nie możemy zaakceptować,
–– to, co możemy zaakceptować jako minimum,
–– to, na co możemy mieć nadzieję,
–– to, o co będziemy zabiegać,
–– to, o co nie powinniśmy zabiegać.
Z planowaniem wiąże się przygotowanie organizacyjne spotkania. Z partnerami
ze strony klienta należy ustalić termin oraz miejsce przeprowadzenia negocjacji.
Można również uzgodnić skład zespołów oraz to, jakie materiały strony powinny
dostarczyć na spotkanie, np. katalogi wyrobów, zapisy wcześniejszych uzgodnień
czy przykładowe produkty.
Po fazie przygotowań następują właściwe negocjacje z partnerem. Rozpoczynają się one otwarciem, podczas którego realizowane są dwa podstawowe zadania
[Brdulak, Brdulak 2000]:
–– poprawienie nastroju, usunięcie napięcia, stworzenie korzystnego pierwszego
wrażenia, co pozwala zdobyć zaufanie drugiej strony,
–– zaprezentowanie „atrakcyjności” tematu prowadzonych negocjacji, przekonanie
do oferty przedsiębiorstwa.
Zazwyczaj rozmowy zaczynają się od grzeczności oraz przedstawienia sobie
wszystkich uczestników. Długość wprowadzenia powinna być dopasowana do ogólnej sytuacji panującej na sali obrad. Wprowadzenie powinno być miłe i dać stronom
możliwość poznania się. Trzeba z rozmów na tzw. błahe lub banalne tematy wyciągnąć ważne dla siebie informacje dotyczące np. hierarchii wartości, indywidualnych
oczekiwań, czyli tzw. własnego interesu klienta i jego podatności na niektóre racjonalne i emocjonalne argumenty perswazji. Przejście do omawiania istotnych problemów powinno odbyć się płynnie i za obopólną zgodą. Należy przy tym pamiętać,
aby nie rozpoczynać omawiania spraw kluczowych zbyt bezceremonialnie.
Istota negocjacji handlowych sprowadza się najczęściej do wypracowania korzystnych warunków dla obydwu stron. Skuteczność prowadzenia rozmów negocjacyjnych zależy od przyjętego stylu i klimatu prowadzenia rozmów. Wybór przyjętego rozwiązania zależy tak od cech charakteru negocjatorów, jak i od pozycji i siły
przetargowej partnerów handlowych wobec siebie. Należy przy tym pamiętać, że
dobry jest taki styl prowadzenia rozmów, który służy osiągnięciu celu założonego na
etapie planowania. Co ciekawe, prowadzenie negocjacji na rynkach międzynarodowych, jakkolwiek różne od prowadzenia negocjacji krajowych, jest niejednokrotnie
bardzo do niego zbliżone. Wynika to z faktu, że strony uczestniczące w negocjacjach
są najczęściej reprezentowane przez menedżerów, którzy posługują się uniwersalnym językiem biznesu. W związku z tym można spodziewać się, że po przezwyciężeniu bariery językowej oraz różnic kulturowych rozmowy mogą być prowadzone
w sposób efektywny oraz służący wypracowaniu kompromisu korzystnego dla obydwu stron negocjacji.
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4. Działalność B2C na rynkach międzynarodowych
Otwarcie punktów detalicznych w nowym kraju, w języku potocznym nazywanych sklepami, jest związane z ponoszeniem ryzyka związanego z lokowaniem
punktu handlowego w nowym, nieznanym środowisku rynkowym. Ryzyko to można sprowadzić do umiejętności uzyskania odpowiedzi na następujące pytania:
–– czy wszystkie sklepy są takie samie?
–– czy istnieje uniwersalny model obsługi klienta detalicznego, uniwersalny model
pracy?
–– czy wszędzie można stosować ten sam model komunikacji marketingowej?
Budowanie sieci detalicznych jest związane z umiejętnością standaryzowania
punktów handlowych. Oczywiście powstaje pytanie, czy standaryzacji takiej dokonywać w sposób bezkrytyczny. Jednym słowem, czy zastosowanie orientacji etnocentrycznej w tym przypadku może być rozwiązaniem prawidłowym. Z doświadczeń
autora wynika, że bardzo trudno jest stworzyć model w 100% standaryzowanego
punktu detalicznego. Należy zadbać tak o odpowiednie wyposażenie sklepu, jak
i dokonać analizy oferty towarowej. Podsumowując, sukces otwarcia sklepów na
rynkach międzynarodowych zależy od umiejętnego połączenia elementów standaryzowanych dla całej sieci z elementami dedykowanymi dla poszczególnych rynków.
Podobnie jak w przypadku standaryzacji sklepów standaryzacja obsługi jest niezwykle ryzykowna. Oczywiście, jakkolwiek można standaryzować wygląd personelu punktu detalicznego, wprowadzenie standardowych zasad obsługi bez uwzględniania specyfiki rynku jest już niezwykle ryzykowne. Wynika to również z faktu,
że bardzo trudno jest mówić o uniwersalnym modelu pracy. Specyfika zachowań
oraz obowiązujących norm kulturowych powoduje, że stosunek do pracy jest różny w różnych krajach. Dla przykładu można przytoczyć modele pracy obowiązujące w krajach Europy Zachodniej oraz odnieść je do modeli pracy obowiązujących
np. w firmach dalekowschodnich. Podobnie jak w przypadku samych sklepów, tak
i w przypadku projektowania standardów obsługi klienta oraz zasad wykonywania
pracy należy więc umiejętnie połączyć elementy identyczne dla całej sieci z elementami dedykowanymi dla poszczególnych rynków.
Model komunikacji marketingowej jest elementem, który spośród wymienionych w największym stopniu powinien uwzględniać specyfikę wymagań poszczególnych rynków. Musi brać pod uwagę wszystkie czynniki kulturowe obowiązujące
w danym kraju, wśród których należy wymienić, „ogół wartości, norm, idei, symboli, wyuczonych reakcji, postaw, wierzeń, instytucji wspólnych dla danego społeczeństwa skumulowanych poprzez tradycję. W szerokim rozumieniu pojęcie to
obejmuje (oprócz kultury materialnej) język, sztukę, estetykę, obyczaje, moralność
itd., czyli pewien układ odniesienia dla zachowań ludzi i sposób widzenia przez nich
świata, warunkujący ich komunikowanie się między sobą oraz reakcje na bodźce zewnętrzne” [Duliniec 2004]. Podsumowując, przekaz komunikacyjny powinien być
zrozumiały dla odbiorców, dlatego też należy dążyć do jego dopasowania do standardów obowiązujących na danym rynku lokalnym.
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5. Podsumowanie
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej stworzyło warunki do ekspansji polskich przedsiębiorstw. Coraz częściej firmy z naszego kraju decydują się na działania na rynkach międzynarodowych. Jest to wielkie wyzwanie, przed którym stoją
polscy menedżerowie, wyzwanie, które zmusza zarządzających polskimi firmami
do podejmowania trudnych, często kontrowersyjnych decyzji. Dążąc do odniesienia
sukcesu, menedżerowie będą musieli pamiętać o przedstawionych w artykule barierach utrudniających rozwój firmy. Prowadzone działania będą musiały uwzględniać
specyfikę poszczególnych rynków zagranicznych oraz przygotowywać kadrę polskich przedsiębiorstw do podjęcia nowych wyzwań. Należy przy tym pamiętać, że
prowadzenie działalności na rynkach międzynarodowych jest nie tylko szansą, ale
również koniecznością w dobie globalizacji gospodarki światowej.
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MANAGERIAL CONTROVERSIES IN DEVELOPING ECONOMIC
ACTIVITIES ON GLOBAL MARKETS
Summary
The paper presents the problem of communication barriers that may occur during company economic expansion on global markets. Apart from natural dangers resulting from language barriers, the
process may create other problems due to cultural differences, both on professional and personal level.
The paper addresses such issues as universal language of business, cultural differences in negotiation,
universal work model and perspectives for Polish companies after Poland’s accession to EU structures.
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NEGOCJACJE W INTEGRUJĄCEJ SIĘ EUROPIE
– ASPEKT KULTUROWY

W warunkach integracji krajów europejskich procesy negocjacyjne odbywają się
w otoczeniu wielokulturowym. Negocjacje w integrującej się Europie stają się coraz
ważniejsze, ponieważ od negocjacyjnego rozstrzygania problemów w dużym stopniu zależy jakość relacji międzyludzkich. Idea integracji europejskiej oparta jest na
zasadzie, zgodnie z którą Europa, podlegając procesom globalizacji, dąży do tego,
aby być jednocześnie spójna i różnorodna. W wymiarze bezpośrednim procesy integracji stwarzają podmiotom rynkowym nowe warunki funkcjonowania. Ważną rolę
w tych procesach odgrywa kultura. Na własnej kulturze oparta jest w coraz większym stopniu suwerenność. Unia Europejska nie ustaje w wysiłkach na rzecz pełnej
integracji i unifikacji uregulowań prawnych oraz warunków działalności gospodarczej. Równocześnie kładzie nacisk na jednoczenie społeczeństw żyjących w swoich
kulturach. Sądzi się, że utrzymanie dynamizmu rozwojowego Europy możliwe jest
wyłącznie pod warunkiem zachowania różnych kultur.
Popularne definicje kultury określają ją jako złożoną całość, która obejmuje:
wiedzę, prawo, moralność, przekonania, wierzenia, wzory postępowania, reguły
współżycia, zwyczaje oraz wszelkie inne zdolności nabyte przez człowieka jako
członka danej społeczności [Salacuse 1994]. Kultura ma swój wymiar niematerialny (idee, wartości, religie, mity, symbole, język, rytuały, orientacje itd.), materialny
(wytwory rzemiosła, sztuki itp.) oraz organizacyjny (system rodziny, instytucje społeczne, klasy społeczne itp.). Wymiary te są ze sobą powiązane i spójne w obrębie
poszczególnych systemów kulturowych. Kultura jest systemem trwałym, przekazywanym z pokolenia na pokolenie, ale równocześnie podlega pewnym zmianom1.
Kultura często przedstawiana jest jako synonim narodu. W rezultacie różnice
narodowe interpretowane są jako różnice kulturowe. Należy jednak pamiętać, że naród zamieszkujący określony kraj może być reprezentowany przez wiele kultur oraz
1
Przegląd i omówienie różnych definicji kultury znajdują się m.in. w pracy: [Bartosik-Pugart
2004, s. 9].
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że ta sama kultura może być obecna w różnych krajach i typowa dla wielu krajów.
Najważniejsze elementy kultury narodowej to:
• stopień rozwoju społeczeństwa jako główny element kultury materialnej,
• religia jako główny element kultury duchowej,
• język i edukacja jako główne elementy kultury umysłowej [Bartosik-Purgat
2004, s. 18-37].
Kultury ewoluują, a także przenikają się i nakładają na siebie (rys. 1).
Właściwe jednostce
założenia i wartości

 − założenia, wartości i wierzenia wspólne dla wszystkich w określonej kulturze (w domyśle:
kultura „centralna” – tj. rdzeń kultury narodowej),
a-h − założenia, wartości i wierzenia nie podzielane przez wszystkich w określonej kulturze (subkultury),
w-z − unikatowe, indywidualne dla danej kultury założenia, wartości i wierzenia (syntagma kultury narodowej).
Rys. 1. Współistnienie kultur
Źródło: [Potocki, Winkler, Żbikowska 2003].

Kultury wpływają na zachowania ludzi, w tym na zachowania negocjacyjne.
Można wyodrębnić tu kilka podstawowych warstw (poziomów):
–– poziom przynależności do określonej kultury narodowej,
–– poziom przynależności do kultury związanej z określoną grupą etniczną, językową lub religijną w obrębie określonej i wyodrębnionej grupy narodowej,
–– poziom kultury wynikający z przynależności do określonej grupy pokoleniowej,
–– poziom kultury organizacyjnej związanej z rolą i stanowiskiem w miejscu pracy
[Karcz 2004, s. 46-47].
Na zachowania negocjacyjne najsilniej wpływają kultury: narodowa (poziom 1)
i organizacyjna (poziom 4). Kultura narodowa to sposób życia danej społeczności,
przekazywany z pokolenia na pokolenie. Zawiera wartości, zwyczaje, nastawienia
i symbole kreujące ludzkie zachowanie, wynikające z wyznawanej w danym spo-
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łeczeństwie religii, stopnia rozwoju społeczeństwa, obowiązującego prawa i języka. Natomiast kultura organizacyjna definiowana jest jako wyznaczone zachowanie
grupowego doświadczenia opartego na wartościach oraz normach i wynikających z
nich wzorów kulturowych [Karcz 2005]. Kultury narodowe i organizacyjne na siebie
wpływają, a ich efektem może być częściowa lub całkowita konwergencja. N. Adler
wskazuje trzy modele kulturowych interakcji: model kulturowego współistnienia,
model kulturowej współpracy i model kulturowej dominacji [Adler 1999]. W modelu kulturowego współistnienia poszukuje się kompromisu pomiędzy partnerami rozmów negocjacyjnych. Zakłada się niewielki wpływ kulturowy, którego wynikiem
może być wypracowanie zasad umożliwiających współpracę, ale niezmieniających
już istniejących norm czy wartości. Model ten jest najczęściej realizowany wśród
kultur podobnych do siebie. Natomiast w modelu kulturowej współpracy efektem
ma być „nowa” kultura powstała ze wzajemnego nieinwazyjnego wpływu istniejących kultur, gdy żadna z nich nie wykazuje tendencji do dominacji. Trzeci z wymienionych modeli to model kulturowej dominacji, który polega na narzuceniu wzorca
kulturowego (wartości, norm i zachowań). Z badań przeprowadzonych przez N. Adler wynika, iż kultura narodowa ma większy wpływ na zachowania ludzi niż kultura organizacyjna. Jednolite kultury organizacyjne wzmacniają znaczenie wpływu
kultur narodowych [Adler 19991, s. 31]. Negocjatorzy wywodzący się z różnych
kręgów kulturowych powinni brać pod uwagę zachowania kulturowe, wykazywać
się tolerancją, elastycznością, a także powinni zrozumieć, w jaki sposób ludzie z różnych kultur uczą się od siebie. Negocjator międzynarodowy powinien wykazywać
się odpowiednimi kompetencjami interkulturowymi. Na te kompetencje składają się
umiejętności, wśród których jednymi z ważniejszych są: umiejętność otwarcia na
inne narodowe kultury, umiejętność rozumienia lokalnych subtelności kultur organizacyjnych za granicą, zdolność do działania, a także umiejętność interkulturowej
komunikacji [Westphal 2005]. Negocjacje z partnerami zagranicznymi zawsze niosą
pewne ryzyko. Zdarza się, iż w obliczu nieporozumień w komunikacji interpersonalnej powstałych na gruncie różnic kulturowych może dojść do wystąpienia „szoku
kulturowego”, co z kolei może przeszkodzić w dojściu do porozumienia. Dlatego
przed przystąpieniem do negocjacji niezbędne jest ich odpowiednie przygotowanie.
Chodzi tu o jak najlepsze dostosowanie swoich zachowań do specyficznych wymogów kulturowych kraju, w którym mają się odbyć rozmowy.
Wykazując pewną znajomość kultury i realiów życia drugiej strony, zyskujemy
jej sympatię i uznanie, co sprawia, że w rezultacie lepsza jest nasza pozycja wyjściowa do negocjacji. Jeżeli mamy możliwie najwięcej informacji o partnerze, wiemy,
czego się po nim spodziewać, co się kryje za jego zachowaniami, mimiką, gestem,
wypowiedzią.
Pewnych zachowań należy się wystrzegać, a inne eksponować, chcąc zrobić dobre wrażenie i uniknąć niepotrzebnych spięć. Należy też pamiętać o tym, że nie
powinno się nakładać własnych norm i standardów obyczajowych na zachowania
partnera zagranicznego ani uważać je za jedynie słuszny i obowiązujący wzór.
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Kulturowe uwarunkowania zachowań w sferze negocjacji mają bardzo szeroki zakres, poczynając od etykiety negocjatora, przez charakterystyczne zachowania
niewerbalne, po właściwe dla określonych kultur zachowania językowe i reakcje
psychologiczne.
Kulturowe uwarunkowania zachowań w sferze negocjacji obejmują tak istotne
sprawy, jak:
1) stopień osobistego zaangażowania i znaczenie przywiązywane do osobistych
kontaktów z partnerami,
2) stosowana argumentacja: stopień jej rzeczowości, względnie emocjonalności, relatywne wagi przywiązywane do kosztów i korzyści oczekiwanych w wyniku
transakcji lub przedsięwzięć będących przedmiotem negocjacji,
3) rytuały, kolejność zabierania głosu i zajmowania miejsc, skład i wielkość
zespołów negocjacyjnych, zastosowanie elementów humoru, gestykulacji itp.,
4) odwoływanie się do pośredników, rozjemców, autorytetów,
5) sposób i tryb przygotowywania do negocjacji, dokumentacja, korespondencja [Koźmiński 1999, s. 215].
Oprócz uwarunkowań kulturowych na przebieg negocjacji międzynarodowych
duży wpływ mają także czynniki ideologiczne, prawne i gospodarcze.
Słynny holenderski badacz kultury Geert Hofstede stwierdził, iż kultura jest kolektywnym zaprogramowaniem umysłu, które odróżnia członków jednej grupy lub
kategorii ludzi od drugiej. Umysł każdego człowieka jest zaprogramowany i można
wyróżnić trzy główne poziomy jego zaprogramowania: poziom uniwersalny, kolektywny i indywidualny (rys. 2).

Rys. 2. Trójkąt kulturowy: poziomy zaprogramowania umysłowego
Źródło: [Hofstede 2000].

Natura ludzka jest elementem zaprogramowania umysłu, który jest wspólny dla
wszystkich istot ludzkich – stanowi uniwersalny poziom zaprogramowania umysłu.
Jest otrzymywana wraz z genami i obejmuje potrzeby: społeczne, bezpieczeństwa,
uznania i samorealizacji. Jest taka sama dla wszystkich ludzi. Poziom kolektywny
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zaprogramowania umysłowego jest wspólny dla grup społecznych: narodów, mieszkańców danego regionu, przedstawicieli określonego zawodu. Jest on wyuczony,
nabyty, tj. przekazywany z pokolenia na pokolenie. Poziom kolektywny sprzyja
identyfikacji z grupą, zapewniając jej spójność. Trzeci z wyodrębnionych poziomów to poziom indywidualny, czyli osobowość. Jest on charakterystyczny tylko dla
określonej jednostki ludzkiej. Osobowość częściowo jest dziedziczona, a częściowo
nabyta.
Pewną przydatność w badaniach zachowań negocjacyjnych mogą mieć cztery
wymiary zmiennych kulturowych zaproponowane przez G. Hofstede’a:
–– indywidualizm–kolektywizm,
–– dystans wobec władzy,
–– męskość/kobiecość,
–– unikanie niepewności [Hofstede 2000, s. 40].
Wymiar indywidualizm–kolektywizm opisuje wzajemne relacje zachodzące
między jednostkami. Kultura indywidualistyczna „nagradza” ludzi autonomicznych,
mających świadomość własnego „ja”, dbających o siebie i swoją rodzinę, o silnych
potrzebach przyjaźni. W kulturze kolektywistycznej ważna jest świadomość „my”,
tożsamość jednostki określana jest przez przynależność do warstw lub klas społecznych, które regulują życie prywatne jednostki i jego reguły postępowania.
Wymiar dystansu wobec władzy wynika z przekonania danej kultury o równości
podziału władzy w danej kulturze. W krajach o dużym dystansie władzy istnieje
przekonanie o istotnych różnicach między rządzącymi a rządzonymi. Obie grupy
postrzegają siebie jako wyraźnie odmienne i odnoszą się wobec siebie nieufnie.
W kulturach małego dystansu istnieje przekonanie o wzajemnej współzależności
i solidarności obu grup, a istniejąca hierarchia władzy wynika z wymogów funkcjonalnych związanych ze stabilnością systemu społecznego.
Wymiar męskości/żeńskości opisuje podstawowe wartości i funkcje społeczne pełnione przez członków danej kultury. W kulturach męskich istnieje wyraźny
podział ról wynikających z płci. Podstawową wartością jest niezależność i sukces
finansowy wynikający z pracy oraz ambicji jednostki. Kultura żeńska promuje wzajemne przenikanie się ról wynikających z płci. Dominują wartości związane ze wzajemną zależnością ludzi, z jakością życia i ze środowiskiem naturalnym.
Wymiar unikania niepewności łączy się z dążeniem jednostek do poznawania
prawdy i pewności w sferze zarówno wiedzy, jak i sytuacji związanych z życiem
społecznym. W kulturach o wysokim stopniu unikania niepewności ceniona jest stabilność instytucji i reguł wyznaczających normy postępowania. Wszelka dwuznaczność, odchylenie od normy, ryzyko, konflikt czy konkurencja są postrzegane jako
zagrożenie.
G. Hofstede wprowadził także piąty wymiar związany z orientacją na cele krótko- i długookresowe. Orientacja na bliskie cele oznacza skłonność do oczekiwania
szybkich rezultatów, tendencję do przestrzegania tradycji, norm i wzorców społecznych, brak oszczędności, a nawet życie ponad stan. Zorientowanie na cele długo-
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okresowe cechuje natomiast elastyczność w zachowywaniu tradycji, norm czy zasad
społecznych, dokonywanie oszczędności i inwestycji [Sagan].
Kraje Unii Europejskiej można rozpatrywać jako jeden krąg kulturowy lub można dokonać wyodrębnienia najbardziej zbliżonych kulturowo krajów na podstawie
opisanych wymiarów kulturowych. Kraje europejskie tworzą głównie społeczeństwa
indywidualistyczne. Kraje Europy Południowej można uznać jako kolektywistyczne, są nimi np. Portugalia, Grecja. Niski dystans wobec władzy występuje w Skandynawii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Austrii i Niemczech. Wysoki dystans wobec
władzy cechuje głównie społeczeństwa Europy Południowej.
Do męskich społeczeństw zalicza się: Wielką Brytanię, Irlandię, Niemcy i Austrię. Społeczeństwa kobiece tworzą: Szwecja, Dania i Holandia. Wysokim stopniem
unikania niepewności charakteryzują się kraje Europy Południowej i Belgii. Niski
stopień unikania niepewności występuje w Danii, Szwecji, Irlandii i Wielkiej Brytanii [Komor 1999].
Różnice kulturowe pozwalają na wyodrębnienie pewnych modeli zachowań
w biznesie. Są to:
–– kultury protransakcyjne kontra kultury propartnerskie,
–– kultury nieceremonialne kontra kultury ceremonialne,
–– kultury monochroniczne kontra kultury polichroniczne,
–– kultury ekspresyjne kontra kultury powściągliwe [Gesteland 2000, s. 135-293].
Negocjatorzy o nastawieniu protransakcyjnym koncentrują się na interesach,
konsekwentnie zmierzają do osiągnięcia wcześniej określonego celu. W rozmowach
negocjacyjnych szybko przechodzą do sedna sprawy, na ogół cenią otwarty, szczery,
niedwuznaczny sposób wypowiadania się. Mało uwagi poświęcają sprawie „zachowania twarzy”. Większość interesów uzgadnia się i rozwiązuje przez telefon, faks
lub pocztę elektroniczną. Do zespołu negocjacyjnego na ogół zaprasza się prawnika.
W przypadku nieporozumień komunikacja polega na pisemnych kontaktach, a nie na
relacjach międzyludzkich. Do kultur protransakcyjnych zalicza się wszystkie kraje
europejskie. Natomiast negocjatorzy o nastawieniu propartnerskim najbardziej cenią
sobie dobre relacje międzyludzkie. Zanim przystąpią do interesów, poświęcają dużo
czasu na stworzenie wzajemnego zaufania i dobrych relacji. Nie są skłonni do robienia interesów z obcymi, dlatego pierwszy kontakt nawiązują w sposób pośredni,
np. na targach, oficjalnych spotkaniach handlowych itp. W czasie rozmów unikają
konfliktów i konfrontacji. Preferują kontekstowy sposób wyrażania się i spotkania
bezpośrednie. Przy wyjaśnianiu nieporozumień polegają na wzajemnych relacjach.
Nastawienie propartnerskie charakterystyczne jest dla negocjatorów reprezentujących kraje arabskie, latynoskie, azjatyckie i większość krajów afrykańskich.
Różnice zachowań występują też w kulturach ceremonialnych i nieceremonialnych. Przedstawiciele kultur ceremonialnych i hierarchicznych są przeczuleni na
punkcie pozycji społecznej i zawodowej, używania oficjalnych tytułów, zwracania
się do partnerów rozmów po nazwisku. Liczne i rozbudowane na ogół są rytuały
protokolarne. Do kultur tych należą Francuzi, Belgowie, Włosi, Hiszpanie, Węgrzy,
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Rosjanie, Polacy, Rumuni, Niemcy, Holendrzy, Duńczycy, Finowie, Czesi, a także osoby pochodzące z Wielkiej Brytanii. W kulturach nieceremonialnych i egalitarnych nie przywiązuje się wagi do konwenansów. Kontakty są bardzo bezpośrednie – przełożeni i podwładni uznają się za równych sobie partnerów. Wkrótce po
poznaniu się do większości partnerów można zwracać się po imieniu, niewiele jest
rytuałów protokolarnych. Do kultur tych należą Amerykanie, Kanadyjczycy i Australijczycy.
Kultury monochroniczne i kultury polichroniczne różnią się odmiennym pojmowaniem czasu. Negocjatorzy z kultur monochronicznych przywiązują dużą wagę do
punktualności, przestrzegania terminów i harmonogramów. Rozmowy bardzo rzadko są przerywane. Wychodzi się z założenia, że czas przeznaczony na negocjacje
nie może być zbyt długi, bo czas to pieniądz. Do grupy kultur monochronicznych
w Europie należą osoby pochodzące z Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii, Danii,
Finlandii, Czech, Francji, Belgii, Włoch, Hiszpanii, Węgier. Przedstawicieli kultur
polichronicznych cechuje elastyczne podejście do czasu (terminów i harmonogramów spotkań). Ważniejsi dla nich są ludzie i dobre relacje z nimi. Uważają, że czas
jest nieistotny i zależy od okoliczności, które trudno przewidzieć. Kultury te reprezentują w Europie Rosjanie, Polacy, Rumuni, Grecy.
Różnice w komunikacji niewerbalnej pozwalają na wyodrębnienie kultur ekspresyjnych i powściągliwych, którym towarzyszą różne style komunikacji. W kulturach ekspresyjnych ma miejsce ożywiona gestykulacja negocjatorów, częsty kontakt
przez dotyk, niewielki dystans podczas rozmowy. Rozmówcy mówią dużo i głośno,
często przerywają wypowiedź innych. Nie tolerują ciszy podczas spotkań, starają
się też utrzymywać stały kontakt wzrokowy z partnerem rozmów. Kultury ekspresyjne w Europie reprezentują Grecy, Hiszpanie i Włosi. Natomiast Rosjan, Polaków, Rumunów zalicza się do kultur o niestałej ekspresyjności. Przeciwieństwem
kultur ekspresyjnych są kultury powściągliwe. Ich przedstawiciele mówią ciszej,
nie przerywają wypowiedzi innym, utrzymują dystans przestrzenny, unikają stałego patrzenia rozmówcom w oczy, mało gestykulują, ich mimika jest ograniczona.
W Europie do kultur powściągliwych należą osoby pochodzące z Niemiec, Holandii,
Wielkiej Brytanii, Danii, Finlandii, Czech, Francji, Belgii i Węgier [Gesteland 2000,
s. 243-277].
Wyróżnione przez R.R. Gestelanda modele zachowań kulturowych wykazują
dużą użyteczność praktyczną. Można bowiem przyjąć założenie, że negocjatorzy
należący do tych samych modeli kulturowych będą zachowywać się podobnie. Znajomość modeli pozwala na lepsze przygotowanie się do rozmów negocjacyjnych
i ich skuteczniejsze przeprowadzenie. Zidentyfikowanie, zrozumienie i zaakceptowanie, a następnie wykorzystanie różnic kulturowych w procesach negocjacyjnych
umożliwia osiągnięcie porozumienia korzystnego dla wszystkich negocjujących
stron.
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KOMUNIKACYJNE ASPEKTY TWORZENIA WIZERUNKU
KRAJU, MIASTA I REGIONU

W ostatnich latach można zauważyć wzrost zainteresowania problemami kształtowania wizerunku i jego wpływu na uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej. Potrzeba świadomego i całościowego podejścia do wizerunku dotyczy nie tylko firm
i organizacji. W coraz większym stopniu staje się ona ważną częścią funkcjonowania
jednostek, które są wynikiem określonego podziału terytorialnego, a więc krajów,
regionów i miast.
Przedmiotem prezentowanego tekstu jest ukazanie komunikacyjnych aspektów
kreowania wizerunku kraju, miasta i regionu. Podjęta w nim została próba określenia znaczenia oraz obszarów i możliwości tworzenia wizerunku jednostek terytorialnych z wykorzystaniem celowo prowadzonych działań komunikacyjnych.
Działania wizerunkowe mogą wpływać pozytywnie na atrakcyjność jednostek
terytorialnych, której postrzeganie ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju krajów,
miast i regionów (tab. 1). Kreowanie wizerunku kraju, miasta i regionu wymaga
prowadzenia polityki komunikacyjnej będącej częścią większej całości, którą można
nazwać marketingiem miejsca. Na potrzebę aktywnego zajmowania się marketingiem miejsca zwrócił uwagę Philip Kotler, który wyodrębnił cztery czynniki istotne
dla długofalowej strategii rozwoju miejsc [Kotler, Haider, Rein 1993, s.18-20]:
1. Utrzymanie odpowiedniego poziomu podstawowych usług i infrastruktury
w celu zapewnienia satysfakcji mieszkańców, przedstawicieli biznesu i turystów.
2. Rozwój atrakcji i cech terytorialnych pozwalających na podniesienie poziomu życia mieszkańców, utrzymywanie funkcjonujących na jego terenie przedsiębiorstw oraz przyciąganie nowych mieszkańców, turystów i inwestycji.
3. Komunikowanie wyróżników oraz osiągnięć w celu stworzenia silnego wizerunku (opracowanie i wdrażanie programu komunikacji).
4. Uzyskanie poparcia mieszkańców, liderów, organizacji i innych grup opinii
dla ułatwienia osiągnięcia celów rozwojowych.
Istotne znaczenie w marketingu miejsc mają procesy komunikacyjne. Obejmują
one elementy, które mają bezpośredni wpływ na postrzeganie, mogące oddziaływać
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na wyróżnienie się na arenie międzynarodowej. Najważniejsze obszary związane
z tworzeniem wizerunku miejsc zawarto w tab. 2.
Tabela 1. Wpływ postrzeganej atrakcyjności na rozwój krajów/miast/regionów
Ocena atrakcyjności

Czynniki wpływu

Potencjalne efekty

Miejsce jest postrzegane
jako atrakcyjne

– nowa inwestycja na terenie
jednostki terytorialnej
– duże możliwości zatrudnienia
– wysoka jakość życia
– wyjątkowy klimat miejsca,
– atrakcje wynikające z położenia
naturalnego, dziedzictwa
kulturowego itp.

– nowe inwestycje i rozwój
biznesu
– przyciąganie nowych
mieszkańców i turystów
– rozwój w zakresie
budownictwa, transportu
i innych dziedzin
– wzrost budżetu kraju/miasta

Miejsce jest postrzegane
jako nieatrakcyjne

– firma o znaczącym potencjale
czy główna gałąź przemysłu
upada lub wycofuje się
z naszego terenu
– recesja ekonomiczna
wpływająca negatywnie na
przedsiębiorczość
– rosnące bezrobocie
– pogarszający się stan
infrastruktury
– rośnie deficyt budżetowy

– spadek inwestycji i regresja
biznesu
– migracja ludzi do innych
miast/regionów/krajów
– spadek liczby turystów
– załamanie przemysłu
turystycznego
– pogorszenie warunków życia
w regionie

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Kotler, Haider, Rein 1993, s. 5-7].

Prowadzenie skutecznych działań wizerunkowych jest możliwe przy ustaleniu
grup docelowych odbiorców. Definiowanie odbiorców opiera się na procesach segmentacyjnych i profilowaniu pozwalających na ich dokładniejszą charakterystykę
[Kolb 2006, s. 101-124]. Precyzyjne określenie grup odbiorców ułatwia i determinuje wybór celów, najwłaściwszych kanałów oraz narzędzi komunikacyjnych.
W działaniach wizerunkowych krajów, miast i regionów kluczowe znaczenie
mają badania pozwalające na określenie:
• poziomu znajomości miejsca i postrzegania jego charakterystycznych elementów,
• składowych wizerunku i ich wpływu na jego ocenę miejsca,
• wizerunku w otoczeniu konkurencyjnym,
• atutów i słabości wizerunku miejsca.
Badania ułatwiają przygotowanie oceny efektów działań komunikacyjnych
związanych z wizerunkiem miejsc i są jej podstawą.
Istotne jest także porównanie wizerunku zewnętrznego (czyli tego, jak nas inni
widzą) z wizerunkiem wewnętrznym (czyli tego, jak my siebie samych postrzegamy) oraz skonfrontowanie tego z wizerunkiem pożądanym (czyli takim, jakim
chcielibyśmy być postrzegani) [Budzyński 1998, s. 42]. Określenie tych wymiarów
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pozwala na dokonanie analizy spójności, której wynikiem jest określenie rozbieżności między poszczególnymi wymiarami wizerunku. Następnie można przejść do
zarządzania zmianą wizerunku poprzez działania dostosowawcze i prowadzenie aktywnej komunikacji.
Tabela 2. Obszary związane z tworzeniem wizerunku kraju, miasta i regionu
Obszar
wizerunkowy

Wybrane aspekty komunikacyjne

Polityka

Kraj i region jest częściowo oceniany na podstawie zachowań swoich liderów na międzynarodowej i krajowej scenie politycznej. Należy podkreślić, że kwestie polityczne
leżą w centrum zainteresowania mass mediów, co czyni je szczególnie istotnymi dla
procesu kreowania wizerunku

Turystyka

Jako jeden z najbardziej widocznych aspektów marketingu terytorialnego, turystyka
stanowi często o sile i atrakcyjności jednostek terytorialnych. Promocja turystyczna
oraz doznania ludzi, którzy odwiedzają dane miejsce jako turyści lub biznesmeni,
wpływają w dużej mierze na jego postrzeganie w świecie

Produkty
i marki

Są potężnymi ambasadorami wizerunku kraju za granicą. Z drugiej strony silna i rozpoznawalna marka narodowa jest największym prezentem, jaki kraj może zaoferować swoim eksporterom. Istnieją również marki i produkty kojarzone z regionami,
a nawet miastami, mając dla nich znaczenie analogiczne z markami narodowymi

Inwestycje
i migracja

Konsekwentne kreowanie marki miejsca może pomóc w tworzeniu pozytywnych
preferencji i przyciąganiu na ich obszary wartościowych inwestycji oraz ludzi. Można podać wiele przykładów szybkiego rozwoju jednostek terytorialnych, ponieważ
stały się one swego rodzaju magnesami dla utalentowanych ludzi, inwestycji i przedsięwzięć biznesowych

Kultura

Kultura i jej dziedzictwo wzmacnia zaufanie i buduje szacunek otoczenia. Na postrzeganie miejsc mają wpływ wydarzenia kulturalne, a szczególnie te o charakterze cyklicznym. Ich poziom, a także skuteczna promocja często pozwalają zaistnieć
w szerokiej świadomości i wyróżnić miejsca na arenie krajowej i międzynarodowej

Edukacja
i sport

Dokonania naukowców i sportowców pomagają w wyróżnieniu krajów i miast na
arenie międzynarodowej. Dla wizerunku miejsc, szczególnie miast, duże znaczenie
ma istnienie ośrodków naukowych i oświatowych, a także obiektów sportowych. Te
o największej renomie pozwalają na trwałą identyfikację i znane są ludziom na całym
świecie

Ludzie

Zwykli przedstawiciele kraju/miasta/regionu poprzez swoje zachowania wpływają
na postrzeganie miejsc w świecie. Każdy mieszkaniec może stać się ambasadorem
i twórcą pozytywnych zmian wizerunku miejsca. Może być również nośnikiem cech
negatywnych, które potem przerzucane są na postrzeganie reprezentowanego przez
niego miejsca

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [http://www.placebrands.net].

O tym, jaki jest wizerunek krajów/miast/regionów, decydują w pierwszej kolejności czynniki obiektywne, których odzwierciedleniem może być miejsce w różnego
rodzaju rankingach. W przypadku państw porównaniu poddawane są często wielko-
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ści ekonomiczne i wskaźniki gospodarcze. Przykłady takich rankingów przedstawiono w tab. 3.
Tabela 3. Rankingi państw dokonywane według wybranych kryteriów o charakterze obiektywnym
(rok 2006)
Wydatki
budżetowe

PKB

PKB per capita

Dynamika wzrostu
produkcji przemysłowej

Eksport

1. USA

1. USA

1. Bermudy

1. Gwinea Równikowa

1. Niemcy

2. Japonia

2. Japonia

2. Luxemburg

2. Chiny

2. USA

3. Niemcy

3. Niemcy

3. Gwinea
Równikowa

3. Algieria

3. Chiny

4. Francja

4. Wielka
Brytania

4. Norwegia

4. Azerbejdżan

4. Japonia

5. Wielka
Brytania

5. Francja

5. USA

5. Turkmenistan

5. Francja

6. Włochy

6. Chiny

6. Jersey

6. Kambodża

6. Wielka
Brytania

7. Hiszpania

7. Włochy

7. Guernsey

7. Burundi

7. Włochy

30. Polska

29. Polska

66. Polska

22. Polska

31. Polska

Źródło: opracowano na podstawie danych [2006 CIA World…].

Wizerunek będący reakcją na komunikowaną tożsamość jest wynikiem szeregu
uwarunkowań istotnie wpływających na różnice w postrzeganiu krajów, miast i regionów1. Należy pamiętać, że wiele z nich pozostaje poza kontrolą instytucji próbujących świadomie kreować wizerunek miejsca i należy do obszarów, które mogą
okazać się trudne do odgórnego sterowania.
Na postrzeganie krajów, miast i regionów wpływa wiele czynników o charakterze subiektywnym. Zauważono na przykład, że postrzeganie miejsca przez jego
mieszkańców może być istotnym czynnikiem warunkującym i stymulującym ocenę
zewnętrzną. Z tego powodu interesujące wydaje się określenie tego, w jaki sposób
ludzie postrzegają swoje miejsce zamieszkania, i porównanie jego wizerunku własnego z wizerunkiem zewnętrznym.
Wyniki takich porównań dokonane przez Simona Anholta pokazują, że mieszkańcy krajów o najlepszej reputacji zwykle bardzo wysoko oceniają swoje własne
kraje. Dokonywany corocznie ranking marek narodowych jest sporządzany na podstawie subiektywnej oceny krajów według wybranych kryteriów. Są one ujęte w następujące megakryteria: kultura i dziedzictwo, władze, produkty eksportowe, ludzie,
potencjał inwestycyjny, atrakcyjność turystyczna. Podstawą rankingu są badania
międzynarodowe przeprowadzane na panelu 5 milionów konsumentów.
1
Są to przede wszystkim uwarunkowania o charakterze kulturowym, społeczno-ekonomicznym,
informacyjnym, geograficznym, demograficznym, politycznym i technologicznym.
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Tabela 4 prezentuje ranking krajów sporządzony w roku 2005. Pozwala ona pozwala na porównanie miejsc poszczególnych państw w ocenie ogólnej i w ocenie
własnej ich mieszkańców. Należy zauważyć, że mieszkańcy krajów mieszczących
się w pierwszej piętnastce rankingu umieścili je na pierwszym miejscu w ocenie
własnej. Polska znajdująca się na miejscu 30 w ocenie ogólnoświatowej zajmuje
miejsce 15 w ocenie Polaków. Dla porównania: o wiele lepiej postrzegają swój kraj
mieszkańcy sąsiadujących z nami Czech.
Jeśli sami nie prezentujemy najlepszej opinii o naszym kraju, jest mało prawdopodobne, że inni będą mieli o nim dobre mniemanie. Może to jeden z powodów,
dla których Polska mimo postępu, jaki zaszedł naszym kraju od czasu obalenia komunizmu, zajmuje niskie miejsca w rankingach dokonywanych z wykorzystaniem
indeksu marek narodowych [Anholt 2007, s. 58].
Tabela 4. Ranking krajów dokonany na podstawie NBI (national brand index) w roku 2005

1

Miejsce
w ocenie
własnej
1

Hiszpania

11

Miejsce
w ocenie
własnej
1

Szwajcaria

2

1

Holandia

12

1

Kanada

Kraj
Wielka Brytania

Miejsce
w ocenie
ogólnej

Kraj

Miejsce
w ocenie
ogólnej

3

1

Norwegia

13

1

Włochy

4

1

Dania

14

1

Szwecja

5

1

Nowa Zelandia

15

1

Niemcy

6

1

Belgia

16

3

Japonia

7

1

Irlandia

17

1

Francja

8

1

Portugalia

18

5

Australia

9

1

Czechy

29

4

10

1

Polska

30

15

USA

Źródło: [Anholt 2007, s. 57].

W postrzeganiu międzynarodowym istotna jest widoczność na arenie międzynarodowej. Trudno bowiem mieć pozytywną opinię o kraju, którego nie znamy. Oczywiście znane międzynarodowej opinii publicznej kraje mogą przyciągać również
negatywne skojarzenia. Tak jest zapewne w przypadku takich mocarstw, jak USA
i Chiny. Należy jednak stwierdzić, że im lepiej znany jest kraj, tym więcej ludzi
może go rozróżnić na podstawie pozytywnych i negatywnych aspektów jego wizerunku [Spaven, Anholt 2007, s. 4].
W ostatnich latach coraz mocniej akcentuje się rolę regionów i działań komunikacyjnych podejmowanych przez lokalne i regionalne ośrodki władzy państwowej
i samorządowej. Działania lokalne mają bowiem wpływ na wizerunek całego kraju
i powinny być postrzegane jako element strategii wizerunkowej całego państwa.
Miasta i regiony o silnym wizerunku często wzmacniają wizerunek narodowy, stając
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się jednocześnie wyróżnikami kraju. Zdarza się również, że miasta mają silniejszy
wizerunek niż kraj, w którym są usytuowane.
Miasta o silnych wizerunkach zajmują wysokie miejsca w rankingach wizerunkowych, którego przykładem jest ranking marek miast przedstawiony w tab. 5. Został on sporządzony z wykorzystaniem badań wizerunkowych opierających się na
takich megakryteriach, jak: pozycja międzynarodowa (poziom znajomości miasta,
elementy charakterystyczne, wkład w światową kulturę, naukę itp.) miejsce (fizyczne aspekty miasta, jego uroda, panujący w nim klimat itp.), potencjał (możliwości ekonomiczne i edukacyjne), energia (postrzeganie stylu życia w mieście, tego,
czy tętni ono życiem i czy można w nim ciekawie spędzić czas), ludzie (otwartość
mieszkańców, przyjazny stosunek do osób odwiedzających, poczucie bezpieczeństwa), wymagania podstawowe (ocena warunków życia, warunków zamieszkania,
stanu szkół, szpitali, hoteli, publicznego transportu itp.).
Tabela 5. Ranking marek miast na rok 2006 sporządzony na podstawie CBI (city brand index)
Miejsce
1
2
3
4
5

Miasto
Sydney
Londyn
Paryż
Rzym
Nowy York

Miejsce
6
7
8
9
10

Miasto
Waszyngton
San Francisco
Melbourne
Barcelona
Genewa

Miejsce
11
12
13
34
51

Miasto
Amsterdam
Madryt
Montreal
Praga
Warszawa

Źródło: [How The Word Views… 2006].

Podstawą programów wizerunkowych miejsc powinno być wyraźne określenie
ich wyróżników, w innym przypadku nie mają one szans na zaistnienie w powszechnej świadomości. Decyzje dotyczące wyboru sposobów wyróżnienia powinny być
podejmowane z dużą ostrożnością przy uwzględnieniu całego szeregu uwarunkowań. Powinno się dążyć również do tego, aby wyróżniki cechowała w miarę duża
stabilność. Nie wyklucza to dokonywania pewnych korekt wywołanych potrzebą
nieustannego doskonalenia wizerunku.
Podstawowym i naturalnym wyróżnikiem miejsca jest nazwa. Nazwa (w brzmieniu oryginalnym lub tłumaczeniu) może wpływać również na trudności z jednoznaczną identyfikacją kraju. Problem wizerunkowy związany z nazwą mają Słowacja i Słowenia. Te dwa małe, górzyste kraje są często mylone, mimo różnego
położenia geograficznego, różnic etnicznych, kulturowych itd. Trudności identyfikacyjne mogą być również związane ze zmianą nazw jednostek terytorialnych. Przykładem jest Mumbai znacznie lepiej znane opinii międzynarodowej jako Bombaj
(nazwa używana do 1995 r.).
Ważnym aspektem identyfikacji jest symbolika składająca się na system identyfikacji krajów i miast. Podstawowymi jej elementami są oczywiście barwy i godło,
ale coraz częściej sięga się po konstrukcję symboli komunikacyjnych wychodzących
poza tradycyjne schematy. Elementem działań komunikacyjnych staje się logo, sta-
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nowiące ważny element systemu identyfikacji wizualnej wielu krajów i miast. Logo
Australii, w którym występuje słońce i najbardziej rozpoznawalne zwierzę tego kraju, czyli kangur, jest wykorzystywane we wszystkich międzynarodowych materiałach promocyjnych Australii [www.tourism…]. Również w działaniach komunikacyjnych miasta Wrocławia częściej używa się logo promocyjnego ustanowionego
w 1996 roku niż herbu miasta.
Ogromne pole do poszukiwania wyróżników dają kultura i dziedzictwo kulturowe.
Krajem, który obecnie stara się opierać swe programy wizerunkowe na wartościach
kulturowych, jest Hiszpania, którą promuje się przy intensywnym wykorzystaniu
jej wkładu w światową kulturę. Przywołuje się przy tym zarówno najbardziej znanych malarzy (Goya, El Greco, Picasso), pisarzy (Cervantes) i wielkie postacie kina
(Almodovar), a także bogactwo osiągnięć w zakresie architektury, muzyki i tańca2.
W wyróżnieniu miejsc pomagają wybitne jednostki (przywódcy religijni i polityczni, naukowcy, pisarze, sportowcy). Osobistości mogą stać się istotnym nośnikiem informacji o kraju, mieście i regionie. Oni sami i ich wizerunki mogą być
wykorzystywane w działaniach komunikacyjnych.
Silnym wyróżnikiem kraju, miasta i regionu mogą być sami mieszkańcy,
a w szczególności kojarzone z nimi cechy. W przypadku Niemiec będzie to przede
wszystkim solidność, a w Wielkiej Brytanii − tradycja i pewna doza konserwatyzmu. Podobnie poprzez pryzmat określonych cech mogą być postrzegani mieszkańcy miast i regionów (nowojorczycy, poznaniacy, Ślązacy).
Ważnym wyróżnikiem są oczywiście atrakcje turystyczne. Promocja turystyczna miejsc oraz doznania ludzi, którzy je odwiedzają jako turyści lub biznesmeni,
wpływają w dużej mierze na jego postrzeganie w świecie. Przykładem jest kampania
promocyjna Nowej Zelandii, której głównym celem jest wzmocnienie wizerunku
tego kraju jako niezwykłego i oryginalnego celu turystycznych wojaży [Morgan,
Pritchard, Pride 2005, s. 79-110].
Kluczowymi punktami terytorialnych programów promocyjnych stają się często
wielkie wydarzenia. W promocji Australii i Hiszpanii strategiczne znaczenie mają
spektakularne wydarzenia sportowe (m.in. igrzyska olimpijskie w Sydney i Barcelonie). Igrzyska olimpijskie pozwoliły zaistnieć w świadomości międzynarodowej
wielu mało znanym miejscowościom (przykładem może być Calgary czy Lillehammer). Na wizerunek Hiszpanii i miasta Sewilli miała też wpływ ogólnoświatowa wystawa Expo. Należy pamiętać, że organizacja wielkich imprez opłaca się pod jednym
warunkiem: podejmuje się ich kraj, który jest do tego przygotowany.
Ludzie lepiej postrzegają kraje, miasta i regiony, które komunikują swoją silną
tożsamość opartą na wyraźnych wyróżnikach. W związku z tym działania wizerunkowe miejsc powinny być oparte na jasnych i spójnych przekazach podkreślających
cechy mające wysoką wartość w grupach docelowych.
Na pozycję krajów, miast i regionów wpływają zamierzone i niezamierzone
działania komunikacyjne. Są one rozpowszechniane przez różnych nadawców i za
2
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pośrednictwem wielu kanałów przekazu. Jednocześnie wizerunek krajów, regionów
i miast ma bezpośredni wpływ na ich rozwój, poziom życia mieszkańców, a także
na postrzeganie pochodzących z jego terenu firm i ich produktów. Wykorzystanie
pozytywnych aspektów wynikających z tych relacji może stać się źródłem korzyści wpływających na tworzenie przewagi konkurencyjnej jednostek terytorialnych
i funkcjonujących w ich obrębie podmiotów.
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COMMUNICATIONAL ASPECTS OF BUILDING NATIONAL,
REGIONAL AND CITY IMAGE
Summary
Building a positive image is one of the ways of reaching competitive advantage. The paper addresses problems related to communicative aspects of image-building strategies of nations, cities and
regions. The author presents areas and potential for building the image of territorial units based on
intentional communicative activities.
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KOMUNIKACJA MARKETINGOWA BANKÓW
UNII EUROPEJSKIEJ Z KLIENTAMI DETALICZNYMI
(NA PRZYKŁADZIE PRIVATE BANKING)

Polska bankowość w ostatnich latach podlega olbrzymim, dynamicznym przemianom, będącym odpowiedzią m.in. na zmieniające się warunki gospodarcze, demograficzne i kulturowe. Stosunkowo młodym obszarem polskiej bankowości jest
private banking – obecna na polskim rynku zaledwie od 14 lat bankowość adresowana wyłącznie do zamożnych klientów. Współczesne definicje określają private
banking jako zindywidualizowaną i kompleksową obsługę finansową zamożnych
klientów indywidualnych przez bank (ujęcie instytucjonalno-funkcjonalne prezentowane przez L. Dziawgo [Dziawgo 2003, s. 15]), a także jako świadczenie usług bankowych większym indywidualnym klientom, w którym szczególną rolę odgrywają
następujące kwestie: klient obsługiwany jest przez jednego pracownika załatwiającego wszystkie operacje i będącego jego doradcą finansowym; świadczone usługi
są z reguły poufne, a bank może występować jako przedstawiciel anonimowego
zleceniodawcy; bank pomaga klientowi w zarządzaniu kapitałem, z uwzględnieniem
uzgodnionego ryzyka i oczekiwanych zysków; może też dostarczać mu informacji
gospodarczych z określonych dziedzin [Krzyżkiewicz (red.) 2006, s. 354].
W przytoczonych definicjach uwidaczniają się cechy szczególne odróżniające
private banking od ogółu bankowości detalicznej. Są nimi: zamożność klientów
tworzących rynek docelowy jako kryterium dostępności usług oraz wysoce zindywidualizowane podejście do klientów, które powstaje dzięki współpracy klienta
z osobistym doradcą finansowym i świadczeniu usług niestandardowych, „szytych
na miarę”. Pojęcie zamożności nie jest ściśle określone, dolna granica wolnych aktywów, którymi musi dysponować potencjalny klient, jest wyznaczana przez poszczególne banki. Widoczna jest jednakże silna dysproporcja w tym obszarze zarysowująca się pomiędzy krajami wysoko rozwiniętymi, w których bankowość prywatna ma
długą historię i silne korzenie – zarówno ze względów ekonomicznych, jak i kulturowych − a krajami rozwijającymi się, w których zaszłości historyczne skutecznie
uniemożliwiły wcześniejszy rozwój usług private banking. Dolna granica przyna-
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leżności do segmentu high net worth individuals – HNWI (zamożnych klientów indywidualnych), definiowana w literaturze przedmiotu to wolny majątek o wartości
1 mln USD (zob. [Jaworski (red.) 2001, s. 39; Pietrzak 2003, s. 5]). O ile wartość ta
faktycznie wymagana jest przez banki w krajach rozwiniętych, o tyle zdecydowanie
ulega obniżeniu w krajach dopiero rozwijających się. W krajach UE widoczne są nie
tylko różne kryteria przynależności do grupy klientów zamożnych, ale i ich różne
potrzeby i zachowania. Wynika to m.in. z odmiennych uwarunkowań historycznych
i kulturowych.
Bankowość prywatna powstała w Anglii w XVII w. Była wówczas dedykowana
małej grupie klientów − arystokracji, szlachcie, zamożnemu ziemiaństwu, a później
również bogatym kupcom i przemysłowcom. Opierała się na świadczeniu im specjalistycznych i wysoce zindywidualizowanych usług finansowych. Wiele z najstarszych brytyjskich banków prywatnych wciąż jeszcze funkcjonuje – m.in. Child and
Co., Coutts (bank obsługujący rodzinę królewską) czy też Drummond’s. Drugim
centrum tradycyjnej bankowości prywatnej jest Szwajcaria, przy czym największe
skupisko starych banków prywatnych mieści się w Genewie (należą do nich m.in.
Julius Baer, Picted, Lombard Odier, Vontobel). Zarówno w brytyjskich, jak i szwajcarskich tradycyjnych bankach prywatnych obowiązują ścisłe standardy dotyczące
procedur przyjmowania nowych klientów, są one podporządkowane regule ekskluzywności (dostępności dla wyselekcjonowanych grup). Aby stać się klientem
takiego banku, nie wystarczy dysponować odpowiednią ilością wolnych środków
finansowych, konieczne jest także posiadanie referencji oraz udokumentowane pochodzenie społeczne. W ten sposób banki tradycyjne wzmacniają wizerunek ekskluzywności i ograniczają klientów wyłącznie do bardzo prestiżowej, pożądanej
grupy. Jak widać, w ich działaniach marketingowych nie ma miejsca na reklamę,
klientów zdobywają poprzez rekomendację, organizowanie spotkań zamkniętych,
imprez sponsorowanych, a polityka doboru klientów jest wysoce restrykcyjna [Pietrzak 2003, s. 16]. Warta uwagi jest też prezentowana przez J. Pietrzak opinia, iż
tradycyjna bankowość prywatna nie jest postrzegana jednolicie, lecz w zależności
od kraju pochodzenia; i tak prywatne banki szwajcarskie postrzegane są jako bezwzględnie szanujące tajemnicę bankową i kładące nacisk na najwyższą dyskrecję,
natomiast tradycyjne banki brytyjskie jako te, które zwracają uwagę na rytuały, tradycję, uprzejmość i dyskrecję.
Private banking nie jest jednakże wyłącznie domeną banków prywatnych. Wraz
ze wzrostem liczby osób zamożnych na świecie zaczęła rosnąć liczba banków komercyjnych świadczących usługi tej grupie. W ten sposób powstała nowoczesna
bankowość prywatna. Jest ona nastawiona na obsługę przedsiębiorców i inwestorów, którzy co prawda nie legitymują się szlacheckim ani arystokratycznym pochodzeniem, lecz za to w krótkim czasie stali się posiadaczami fortun.
Jak widać, banki krajów UE objęły swym działaniem różne segmenty rynku
zamożnych klientów. To ważne, gdyż prawidłowa segmentacja jest niezbędna do
pełnego zrozumienia wymagań klientów i udanego budowania relacji z nimi. Kryte-
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ria przyjmowane do podziału rynku klientów zamożnych to: wielkość posiadanych
zasobów płynnych, źródła bogactwa (pochodzenie), etap w cyklu życia, wykonywany zawód, oczekiwane korzyści itd.
Najbardziej podstawowe podejście to segmentacja na podstawie posiadanego
majątku. Jest ona prezentowana w tzw. piramidzie bogactwa na rys. 1.

Żródło: [Maude 2006, s. 55].

Rys. 1. Piramida bogactwa

O ile podejście takie jest skuteczne dla państw zamożnych, o tyle mija się z celem jego wierne kopiowanie w krajach uboższych, w których odsetek osób należących do grupy HNWI nie zapewniłby bankom zysków. Śledząc poczynania rodzimych banków, próbę segmentacji polskich zamożnych klientów podjęła J. Pietrzak
(tab. 1).
Dwa pierwsze segmenty – najbogatsze i najbardziej wymagające, najczęściej
korzystają z banków zagranicznych. Mają wysokie wymagania i oczekują najwyższych standardów. Zwracają szczególną uwagę na tajemnicę bankową i markę banku. Podstawowe zadanie stawiane przed komunikacją marketingową w tym segmencie to kreowanie wizerunku elitarnej marki banku. Dwa pozostałe segmenty – mniej
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zamożne, lecz perspektywiczne, to ludzie dosyć młodzi, wykształceni i przedsiębiorczy, oczekujący sprawnej i terminowej obsługi oraz nowoczesnych kanałów
dystrybucji. Zadaniem komunikacji w tym segmencie jest głównie eksponowanie
korzyści funkcjonalnych (względy prestiżowe i elementy podkreślające status społeczny mają tu drugorzędne znaczenie).
Tabela 1. Segmentacja klientów zamożnych w Polsce
Segment w Polsce
HNWI
Premium affluent
Core affluent
Mass affluent

Europejski
odpowiednik
HNWI
mass affluent
brak
brak

Wartość
aktywów
płynnych
1 mln euro
300 tys. euro
–
–

Dochody miesięczne
netto (zł)

Liczba osób
(tys.)

–
–
>7500
5000-7500

5-8
15-17
75-100
400-500

Źródło: [Pietrzak 2006, s. 10].

Drugie kryterium podziału – źródło bogactwa – w klasycznym podejściu dzieli
zamożnych na „stare majątki” (old money) oraz „nowe majątki” (new money). Charakterystykę obu grup prezentuje tab. 2.
Old money to segment, który nie pojawia się właściwie w Polsce, natomiast
występuje w rozwiniętych krajach UE (Wielkiej Brytanii, Luksemburgu, Niemczech
itd.). W kulturze wspomnianych państw zakorzeniony jest podział społeczeństwa
na klasy. Elitarność określonych grup jest zjawiskiem historycznie ugruntowanym,
ciągłym i wręcz pielęgnowanym w pewnych aspektach życia (w tym w bankowości prywatnej). Wartością cenioną w tej grupie jest bardziej „być” niż „mieć”, zamożność jest stanem naturalnym, tak jak elitarne pochodzenie. Zadanie banków to
podkreślanie owej elitarności poprzez ograniczanie dostępu do usług, stworzenie
otoczki ekskluzywności, na którą składają się rytuały, wystrój pomieszczeń, standard obsługi oraz oferowanie pakietu usług dodatkowych. Tzw. serwis concierge
– usługi towarzyszące, pozabankowe, to niejako „bankowy kamerdyner”, który zajmie się organizacją urodzin dla dziecka, rezerwacją biletu na ekskluzywny koncert,
zakupem biletów na samolot czy kupnem kwiatów dla żony.
W mniej zamożnych, dopiero rozwijających się krajach UE dominuje segment
new money. W krajach przechodzących stosunkowo niedawno zmianę ustroju politycznego bogactwo bardziej wiąże się z szybkim dorobieniem się fortuny i ekskluzywnym, nowoczesnym stylem życia niż z elitarnością. Wartość ceniona przez
tę grupę to głównie pieniądze jako możliwość polepszania standardu życia. Prestiż
wiąże się przede wszystkim z „mieć” i jego materialnymi przejawami (samochody,
domy, ubrania itd.). Stąd wynika dążenie do szybkiego dalszego pomnażania majątku (a nie jego ochrony), niski popyt na luksusowe usługi towarzyszące czy nikłe
zainteresowanie inwestowaniem w sztukę. Z badań przeprowadzonych w 2006 r.
przez firmę Qualifact wynika, iż w Polsce wśród zamożnych klientów banków (af-
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fluent segment) najwięcej jest właścicieli firm, menedżerów wysokiego szczebla
i przedstawicieli wolnych zawodów – sami stworzyli swój majątek i dążą do jego
powiększania. Zadanie stojące przed bankami to wykreowanie wizerunku zaufanego
doradcy i opiekuna finansowego, dostarczanie korzyści funkcjonalnych biorących
pod uwagę m.in. etap w cyklu życia oraz wyraźne odróżnienie się od bankowości
detalicznej oferującej programy dla VIP-ów.
Tabela 2. Charakterystyka segmentów ze względu na źródła bogactwa
Cechy

Old money

New money

Źródło bogactwa

Majątek przejęty w spadku

Majątek wypracowany w pierwszym
pokoleniu poprzez działalność
przedsiębiorczą i różne typy zatrudnienia
z wysokim wynagrodzeniem

Podmioty
należące

Spadkobiercy fortun rodzinnych,
często legitymujący się wysokim
statusem społecznym i elitarnym
pochodzeniem
Aktywni − prowadzący aktywny
tryb życia, niekoniecznie
ukierunkowani na zyski
(zarówno przedsiębiorcy, jak
i filantropi).
Pasywni − „leniwie bogaci”
Proste, jednoznacznie
określone produkty. Portfele
dyskrecjonalne (decyzje
finansowe przerzucone na
banki). Nie potrzebują zbyt
częstych kontaktów z doradcą.
Oczekują prostych, terminowych
informacji o aktualnym stanie
kont. Chętnie korzystają z usług
dodatkowych (serwis concierge)
i artykułów bankingu (inwestycje
w dzieła sztuki)
Bardziej troszczą się o ochronę
bogactwa niż o jego pomnażanie

Menedżerowie, właściciele firm,
reprezentanci lukratywnych zawodów –
prawnicy, lekarze, architekci

Subsegmenty

Preferencje
dotyczące usług
finansowych

Stosunek do
pieniędzy

„Nagle bogaci” − gwałtowny dopływ
pieniędzy, np. wygrana na loterii,
porozumienie sądowe, darowizna.
„Bogacący się powoli” − uzyskujący po
sprzedaży własnej firmy środki wymagające
aktywnego zarządzania bogactwem
Produkty złożone, nowości.
Chcą aktywnie uczestniczyć
w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych,
współdziałając z doradcą. Poszerzają swoją
wiedzę, szukają informacji, ekspertyz, aby
podjąć najlepszą decyzję. Potrzebują łatwego
i szybkiego dostępu do banku poprzez wiele
kanałów komunikacyjnych (call center,
internet itd.)

Są skłonni do podejmowania większego
ryzyka, gdy mogą więcej zyskać. Są bardziej
zainteresowani powiększaniem majątku

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Maude 2006; Grześkiewicz, Koźliński].

Różnym cechom i potrzebom odmiennych segmentów obsługiwanych przez
wspomniane rodzaje banków towarzyszą różne koncepcje komunikacji marketingowej.
Przez pojęcie komunikacji marketingowej najczęściej rozumie się zespół informacji, które firma emituje z różnych źródeł w kierunku nie tylko swoich klientów,
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lecz także innych podmiotów otoczenia marketingowego, oraz zespół informacji,
które firma zbiera z rynku [Mruk (red.) 2004, s. 17]. System komunikacji marketingowej składa się z pięciu głównych instrumentów: reklamy, marketingu bezpośredniego, promocji sprzedaży, public relations oraz sprzedaży osobistej. Wdrażanie
marketingu docelowego (skierowanego do wąskich segmentów rynku), jakie ma
miejsce w przypadku private banking, wywarło ogromny wpływ na komunikację
marketingową. Przejście na marketing skierowany do konkretnego klienta, zwany
marketingiem indywidualnym (one-to-one marketing), wyzwala nową generację
bardziej wyspecjalizowanych i dokładnie ukierunkowanych działań komunikacyjnych [Kotler i in. 2002, s. 849].
Ideę komunikacji marketingowej banków świadczących usługi private banking
w krajach wysoko rozwiniętych, w których funkcjonują tradycyjne banki prywatne,
a próg wejścia do grona ich klientów jest wysoki, można w skrócie scharakteryzować zdaniem Money talks, wealth whispers – pieniądze mówią, bogactwo szepcze.
W praktyce oznacza to odejście banków od działań promocyjnych zakrojonych na
szeroką skalę, skierowanych do masowego odbiorcy i mających cechy przekazu
nieosobowego, a więc zminimalizowanie działań reklamowych na rzecz bezpośredniego kontaktu z klientami poprzez dedykowanych doradców (sprzedaż osobista),
organizowanie imprez sponsorowanych, imprez zamkniętych, rekomendację innych
klientów czy wykorzystanie swoich stron internetowych. Takie podejście do działań
promocyjnych wynika zarówno z cech szczególnych i oczekiwań grupy docelowej
(dyskrecja, zaufanie, prestiż), jak i charakteru usług private banking (usługi dostępne
tylko dla nielicznych, spełniających określone kryteria związane z zamożnością czy
przynależnością do określonej grupy społecznej). Możliwość korzystania z usług
private banking to nie kwestia pozytywnej reakcji na przekaz reklamowy, lecz dostęp do ekskluzywnych usług świadczonych nielicznym, wybranym przez sam bank
klientom [Pietrzak 2007, s. 59].
Działania promocyjne polskich banków świadczących usługi private banking
mają nieco odmienny charakter. Obniżone progi wejścia (w porównaniu z rozwiniętymi państwami europejskimi) i dążenie do pozyskania jak największej liczby
klientów skutkują utratą elitarnego charakteru, czemu w praktyce towarzyszy wdrażanie działań promocyjnych o bardziej masowym charakterze. Nawet lider polskiego private banking – BRE Bank − pokusił się o korzystanie z działań reklamowych:
jesienią 2007 r. ruszyła kampania reklamowa, której celem jest wzrost świadomości marki Private Banking & Wealth Management wśród potencjalnych odbiorców.
Główne media tej kampanii to opiniotwórcze tygodniki (takie jak „Polityka”, „Forum”, „Wprost”, „Newsweek” itp.) oraz witryny internetowe oferujące treści, produkty i usługi dla ludzi o ponadprzeciętnych dochodach (np. forbes.pl, artbiznes.pl,
pb.pl). Z kolejnym przykładem włączenia reklamy do instrumentów promocyjnych
banku oferującego bankowość prywatną mieliśmy do czynienia w bieżącym roku –
Noble Bank − jedyny polski bank specjalizujący się wyłącznie w świadczeniu usług
private banking, rozpoczął swoją kampanię wizerunkową, emitując w stacji TVN 24

Księga1.indb 76

2009-08-26 13:35:16

77
dwa rodzaje reklam. Dołączenie reklam do zestawu działań promocyjnych przez
polskie banki wydaje się uzasadnione, gdy weźmiemy pod uwagę specyfikę polskiego segmentu docelowego – niższy poziom zamożności i szukanie bardziej zysków
niż prestiżu. Równolegle z wdrażaniem działań promujących usługi private banking,
pasujących raczej do rynku masowego, rodzime banki korzystają także z rozwiązań typowych dla państw silnie rozwiniętych – stosują programy rekomendacyjne
(np. „Złota Kraina dla Przyjaciół” − program stworzony w roku 2005 przez Bank
Handlowy był adresowany do dotychczasowych klientów i poprzez nagrody miał
ich skłaniać do efektywnego rekomendowania swoim znajomym korzystania z programu Citi Gold Wealth Management) czy też programy rozszerzające ofertę ponad
usługi bankowe, np. udział klientów w specjalnych, wyselekcjonowanych wydarzeniach: premierach teatralnych, pokazach mody, wydarzeniach sportowych (przykładem takich działań jest Program Planet Prestige Banku Millennium Prestige).
Istnieje jeszcze jeden wspólny dla państw zarówno rozwiniętych, jak i rozwijających się element komunikacji marketingowej, mający największe znaczenie dla
oferowania usług private banking. Jest nim sprzedaż osobista – po części należąca
do działań promocyjnych, po części do dystrybucyjnych, ale również wchodząca
w zakres piątego instrumentu marketingowego – personelu. W przypadku bankowości prywatnej sprzedaż osobista przybiera konkretną formę – osobistego doradcy
klienta. To właśnie on ma decydujący wpływ na postrzeganie banku oraz zadowolenie klientów ze współpracy z bankiem, jest odpowiedzialny za rozpoznawanie
potrzeb, tworzenie dopasowanej do nich oferty i negocjację warunków. Do sprzedaży osobistej szczególną wagę przywiązują zarówno największe banki światowe
(Citigroup, J.P.Morgan itd.), jak i małe banki o zasięgu lokalnym. Uruchamiają one
programy motywacyjne dla pracowników (uzależniające przynajmniej częściowo
ich dochody od wyników sprzedażowych), ale również poprzez sprzedaż osobistą
rozpoznają potrzeby klientów, informują ich o ofercie banku, proponują rozwiązania
konkretnych problemów przez konkretne pakiety usług (szerzej: [Szczepaniec 2004,
s. 258]). Banki zachodnie, mające większe doświadczenie i dłuższy staż w dziedzinie private banking, wypracowały swoiste standardy obsługi zamożnych klientów
(przy czym „standardy” należy tu rozumieć jako obowiązujące osobistych doradców
zasady zachowania i procedury postępowania przy obsłudze klienta, towarzyszące
całemu procesowi doradczemu).
Poniżej zaprezentowane zostaną dwa przykłady procesów doradczych stanowiących standardy obsługi klienta stworzone przez niektóre z największych światowych
banków świadczących usługi private banking.
UBS to szwajcarski bank założony w 1747 r., według raportu „The 2006 Private
Banking Benchmark” przygotowanego przez Scorpio Partnership jest to najlepszy
bank świadczący specjalistyczne usługi zamożnym klientom indywidualnym. Indywidualne usługi doradcze są podstawą działania banku w tym segmencie – dzięki
stworzonej przez bank procedurze doradczej klient może być pewien, że otrzyma
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najlepsze rozwiązania, najbardziej pasujące do jego indywidualnej sytuacji. Proces
doradczy wypracowany przez UBS obejmuje cztery etapy:
1. Zrozumienie indywidualnej sytuacji, potrzeb, oczekiwań i celów klienta –
wysłuchanie klienta i pełne zrozumienie jego osobistej sytuacji tworzące podstawę
udanych, długoterminowych relacji klient–doradca i umożliwiające najlepsze zaspokojenie potrzeb klienta w sferze usług finansowych.
2. Szukanie rozwiązań finansowych i inwestycji najlepiej przystających do potrzeb klienta – doradca, uwzględniając indywidualną tolerancję ryzyka, osobistą sytuację klienta i możliwe szanse rynkowe, proponuje takie inwestycje i rozwiązania
finansowe, które najpełniej uwzględniają wszystkie wspomniane aspekty.
3. Wybór i wdrożenie w życie najlepszych rozwiązań finansowych – wyboru
tego dokonuje klient z dużą pomocą swojego osobistego doradcy. Na tym etapie
bank szczególne znaczenie przypisuje czytelności i przejrzystości działań − szczegółowo dokumentuje poszczególne umowy i informuje klienta regularnie o kolejnych planowanych działaniach.
4. Bieżące informowanie – umożliwia klientowi szybkie reagowanie na bieżące
wydarzenia. Bank informuje klienta regularnie o zmianach w jego sytuacji finansowej, bacząc zarówno na obecne tendencje rozwojowe rynku, jak i osobiste wydarzenia w życiu klienta mające wpływ na jego potrzeby finansowe [www.ubus...].
Również w HSBC − banku i światowej organizacji finansowej mającej główną
siedzibę w Londynie, podstawę działania stanowi kompletny pogląd na bogactwo
klienta. Osobisty doradca (relationship manager) pomaga klientowi określić jego
finansowe cele i rozwinąć osobistą strategię mającą doprowadzić do osiągnięcia
tychże celów. HSBC Private Bank wspiera klientów w ramach trzech obszarów, którymi są:
1. Zarządzanie bogactwem – tu kluczową rolę odgrywa budowanie relacji
z klientem, jako że bank wierzy, iż jedynie osobiste i spersonalizowane usługi są
w stanie w pełni usatysfakcjonować klienta. Ich budowanie bank zaczyna od zrozumienia indywidualnych potrzeb finansowych klienta i stara się znaleźć najlepsze
rozwiązania, by sprostać wyjątkowym sytuacjom, w których klient się znajduje lub
może się znaleźć.
2. Rozwój i ochrona bogactwa klienta na przyszłość – planowanie przyszłości
finansowej pokoleń, które odziedziczą majątek. HSBC PB dba o zabezpieczanie finansowej przyszłości klienta i jego rodziny i szuka nowych źródeł bogactwa najbardziej pasujących do potrzeb i interesów klienta.
3. Świadczenie dodatkowych usług wynikających ze stylu życia zamożnych
klientów – zamożność może kreować wyjątkowe sytuacje związane ze stylem życia.
Kupno nowego domu, inwestycje w sztukę, przeprowadzka za granicę – we wszystkich tych i tym podobnych sytuacjach relacje z HSBC PB otwierają przed klientami
szereg specjalistycznych usług. Zespoły specjalistów oferują ekspertyzy w obszarze filantropii, inwestycji deweloperskich, doradztwa podatkowego, mediów i usług
imigracyjnych [www.hsbc...].
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Polskie banki coraz bardziej zbliżają się do zachodnich standardów obsługi,
słusznie upatrując w nich źródeł sukcesu, jednakże największą barierą w ich tworzeniu i wdrażaniu jest zbyt mała liczba doradców mających wieloletnie doświadczenie i wysokie kwalifikacje. Polskę od Szwajcarii, Luksemburga czy Anglii odróżnia również niewielkie zaufanie klienta do doradcy, a w konsekwencji do banku.
Z jednej strony Polscy klienci private banking przyzwyczajeni są do samodzielnego
decydowania w kwestiach finansowych i z dużą niechęcią powierzają te decyzje
swoim doradcom. Z drugiej strony często jeszcze spotkać można sytuacje, w których
doradcy obligowani planami sprzedaży usiłują sprzedać klientom te usługi, które
w owych planach zostały ujęte (i najczęściej są produktami ich banku), a nie te,
które faktycznie najlepiej zaspokajałyby potrzeby finansowe klienta (nawet jeśli pochodziłyby one z oferty banku konkurencyjnego – pamiętać należy, że tzw. otwarta
platforma, czyli pośredniczenie w świadczeniu usług konkurentów, jest podstawą
bankowości prywatnej).
Stworzenie i stosowanie skutecznego zestawu instrumentów promocyjnych przez
krajowe banki świadczące usługi zamożnym klientom powinno być poprzedzone
dokładną segmentacją tego rynku i wypracowaniem odmiennego zestawu narzędzi
odpowiedniego dla segmentu średniozamożnego – mass affluent (rynek docelowy
oferty personal banking), a odmiennego dla najzamożniejszych klientów – polskiego segmentu HNWI. Biorąc pod uwagę globalny charakter usług private banking,
można stwierdzić, że polskie banki powinny czerpać z doświadczeń banków zachodnich (choćby w zakresie standardów obsługi klientów), a jednocześnie zważać
bacznie na specyfikę i odmienności ekonomiczne i kulturowe polskiego rynku.
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MARKETING COMMUNICATION
OF EU BANKS WITH RETAIL CLIENTS
(ON THE EXAMPLE OF PRIVATE BANKING)
Summary
Private banking is a particular area of retail banking. Its distinctiveness results from high profit
generation, fast tempo of wealth accumulation in modern society and specific needs of this demanding target market. Due to the above, private banking requires special solutions in regard to marketing
communication, since application of standard retail banking activities is pointless. The solutions need
to match particular features and requirements of the target market. Target market of private banking
is not homogeneous – it consists of multiple sub-segments with different needs. The aim of this paper
is to present the reasons for such differentiation, with particular attention to cultural and historical
determinants. The paper focuses on presentation and characteristics of individual segments of private
banking for High Net Worth customers in selected EU countries, as well as demonstration of matching
marketing communication solutions, accounting for cultural differences. Specificity of Polish market is
also presented. Preparation and implementation of efficient promotional instruments by domestic banks
that target wealthy clientele should be based on careful segmentation of the market, with distinct instruments matching the needs of mass affluent (target market for personal banking, and those of the Polish
HNWI segment. Considering global character of private banking services, Polish banks should draw on
the experience of Western banks (e.g. in regard to customer service standards), while paying attention
to specificity and economic/cultural distinctness of Polish market. The paper discusses also the role of
personal service (personal financial advisors) in promotional activities of private banking.
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Specjalizuje się w dziedzinie marketingu usług finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania jakością usług bankowych oraz marketingu w obszarze private banking. Jest autorką licznych
publikacji oraz projektów badawczych poświęconych tej tematyce.
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KSZTAŁTOWANIE PRZEKAZU MARKETINGOWEGO
I WIZERUNKU PRODUKTU NA PRZYKŁADZIE
WYBRANEGO ASORTYMENTU SŁODYCZY
EKSPORTOWANYCH Z POLSKI

1. Wstęp
Przekaz marketingowy jest zbiorem informacji o produkcie, który powstaje wraz
z wprowadzeniem konkretnego dobra na rynek, i na kolejnych etapach jego drogi do
ostatecznego konsumenta wpływa na postrzeganie towaru.
W każdym momencie naszego istnienia otoczeni jesteśmy przebiegającymi
wokół nas w sposób ciągły informacjami. Proces komunikacji rynkowej opiera się
przede wszystkim na celowo nadawanych informacjach, czyli na skoordynowanym
w określony sposób układzie (systemie lub kodzie) znaków-sygnałów. Nadawcy
chodzi przy tym o emitowanie układu sygnałów, który wywoła zamierzone reakcje
wśród odbiorców, do których był adresowany.
Odpowiedzią na nadawane informacje jest określone zachowanie adresata stanowiące informację zwrotną dla nadawcy [Szymczak, Ankiel-Homa 2007, s. 26-27].
Nadawcą komunikatu w przypadku obrotu produktami spożywczymi, w tym cukierniczymi, są z reguły specjaliści ds. marketingu, a odbiorcami komunikatów są
klienci, nabywcy, konsumenci, którzy poprzez swoje zachowania na rynku związane
z decyzjami zakupowymi wyrażają swój stosunek do produktów: akceptację (częsty
zakup), obojętność (sporadyczny zakup) lub odrzucenie (brak zakupu).
W modelu Jacobsona [Fiske 1999, s. 54-55] występują takie czynniki konstytuujące komunikację, jak: 1) nadawca (wysyłający komunikat), 2) kontekst, 3) kontakt (fizyczny kanał komunikacyjny i psychologiczne powiązania pomiędzy nadawcą a odbiorcą), 4) kod (system wspólnych znaczeń strukturyzujący wiadomość),
5) adresat (odbiorca komunikatu). Każdy z tych czynników determinuje określoną
funkcję. Funkcja ekspresyjna opisuje związek komunikatu z nadawcą; ma komunikować emocje, postawy, status i klasę przekazu, czyli składniki czyniące ją jedyną,
niepowtarzalną i charakterystyczną dla danego produktu. Funkcja konatywna od-
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nosi się do wrażenia, jakie komunikat wywarł na adresacie. Funkcja referencyjna
(prawdziwa i zgodna z faktami) przekazu jest najważniejsza przy przedmiotowej,
faktycznej komunikacji. Funkcja fatyczna sprawia, iż kanały komunikacyjne są stale
otwarte, służy podtrzymywaniu związku między nadawcą a odbiorcą i potwierdza,
że komunikacja ma w ogóle miejsce. Funkcja poetyczna zajmuje miejsce centralne
w komunikacji estetycznej, pozwala kreować produkty, nadając im wzniosłości lub
przeciwnie – prostoty − w zależności od segmentu rynku, do którego produkt jest
adresowany, tak aby był satysfakcjonujący dla grupy docelowej. Ostatnia z funkcji
to funkcja metajęzykowa, która pomaga w identyfikacji używanego kodu.
Niezależnie od różnic w stosowanej terminologii główne etapy przetwarzania
informacji, jakie tradycyjnie się wyróżnia, obejmują:
−− wykrycie bodźców za pomocą narządów zmysłów i zarejestrowanie ich,
−− skupienie uwagi prowadzące do spostrzeżenia i kategoryzacji bodźców,
−− poszukiwanie ich znaczenia,
−− różnorodne opracowanie informacji i wyciąganie wniosków, dzięki którym konsument „wychodzi poza” otrzymane informacje, dochodząc ostatecznie do przyjęcia własnych konkluzji [Lambkin i in. 2001, s. 54].

2. Rola przekazu marketingowego w kreowaniu wizerunku
produktu na rynku
Przekaz marketingowy jest specyficznym rodzajem informacji, która ma potencjalnego klienta zmienić w regularnego nabywcę. Marketingowe komunikowanie
się firmy z otoczeniem obejmuje takie ogniwa, jak: osoby zatrudnione w działach
sprzedaży i marketingu, wszelkie kanały komunikacji, targi branżowe, marketing
bezpośredni, kampanie promocyjne, broszury, sponsoring imprez sportowych, wydarzeń kulturalnych i konferencji. Marketingowe komunikowanie się firmy z otoczeniem (rys. 1) ściśle powiązane jest z takimi obszarami, jak: reklama w mass
mediach, marketing związany z dystrybucją produktu, logistyką, rozwój nowych
produktów, polityka cenowa oraz działania z zakresu public relations (kształtowanie
relacji z otoczeniem).
Zmiany zachodzące na rynkach powodują konieczność modyfikacji przekazu
marketingowego [Hayes 2007, s. 929] oraz bieżący monitoring fazy cyklu życia
produktu na danym rynku zagranicznym. Specjaliści ds. marketingu potrzebują stale
mieć bieżące dane związane z badaniami rynku [Gronross 1999, s. 331]. Pozwala to
na dobór adekwatnej strategii. Strategiczny marketing jest fundamentalnym czynnikiem określającym przewagę konkurencyjną firmy i poprawiającym jej notowania
[Claycomb, Germain, DrÖge 2000, s. 232]. Należy zwrócić uwagę, iż działanie na
rynkach o innych uwarunkowaniach kulturowych powoduje, że wszelkie elementy
(kolory, symbole, grafika, tematyka reklam itp.) wykorzystywane w kampanii informującej o produkcie mogą mieć różne znaczenia dla poszczególnych odbiorców.

Księga1.indb 82

2009-08-26 13:35:17

83
Należy tak programować działania, aby nie zakłócić spójności przekazywanych treści i nie zaszkodzić eksportowanemu produktowi.

Komunikacja
marketingowa

Reklama

Public relations

Marketing

Rys. 1. Relacje pomiędzy marketingiem, reklamą, komunikacją marketingową i public relations
Źródło: [Hutton 1996, s. 157].

Wszystkie elementy przedstawione na schemacie na rys. 1 zazębiają się i współistnieją, są od siebie zależne. Współpraca w obszarach wyznaczonych przez poszczególne dyscypliny kreuje właściwą jakość przekazu marketingowego. Jest to wspólne
dla wszystkich branż – zarówno spożywczych, jak też przemysłowych.

3. Produkty cukiernicze
− handel zagraniczny wybranym asortymentem
Około ¼ produkowanego przez zakłady cukiernicze asortymentu słodyczy jest
przeznaczona dla zagranicznych kontrahentów. Do głównych odbiorców (tab. 1)
należą kraje Unii Europejskiej, Wspólnota Niepodległych Państw i kraje Europy
Środkowo-Wschodniej. Znaczna część produkcji przeznaczona jest też dla Stanów
Zjednoczonych. Eksport produktów cukierniczych zwiększa się zwłaszcza w ostatnich miesiącach roku, co jest związane z okresem Świąt Bożego Narodzenia. Rośnie
znaczenie wyrobów zawierających w swoim składzie surowcowym kakao (głównie
pralinek, czekolad w tabliczkach, wyrobów nadziewanych masami kakaowymi, herbatników), ich eksport wzrósł o 5 tys. ton w latach 2005 i 2006 (rok 2005 − 40,2 tys.
ton, rok 2006 − 45,2 tys. ton). Zwiększa się też znaczenie pieczywa cukierniczego
i trwałych wyrobów ciastkarskich. Intensywnie są opracowywane nowe produkty
oraz modyfikowane już istniejące, aby najlepiej trafić w gust konsumentów i zaspokoić ich wymagania co do smaku i oryginalności produktu cukierniczego.
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Tabela 1. Handel zagraniczny wybranym asortymentem produktów cukierniczych
Rodzaj produktów cukierniczych
i główne kierunki geograficzne
eksportu
Wyroby cukiernicze niezawierające
kakao:
UE 25
WNP i Europa Środkowo-Wschodnia
Wyroby cukiernicze zawierające
kakao:
UE 25
WNP i Europa Środkowo-Wschodnia
Pieczywo cukiernicze i wyroby
ciastkarskie:
UE 25
WNP i Europa Środkowo-Wschodnia

Eksport
w 2005 r.
w tys. ton

Eksport
w 2005 r.
w mln euro

Eksport
w 2006 r.
w tys. ton

Eksport
w 2006 r.
w mln euro

16,1

40,5

15,2

3,3

7,1

7,0

40,2

105,9

45,2

5,6

15,8

11,1

35,1

26,6

46,7

32,1

57,2

4,8

7,6

5,6

10,5

38
21,9

123

Źródło: [Szajner i in. 2006].

4. Kompetencje językowe osób odpowiedzialnych za marketing
zagraniczny produktów cukierniczych
Znajomość języka obcego i biegłość w posługiwaniu się nim są, obok znajomości kultury i uwarunkowań socjoekonomicznych konsumentów innych krajów,
warunkiem koniecznym do kształtowania efektywnego przekazu marketingowego.
Badania przeprowadzono w ramach projektu realizowanego przez firmę Spektrum-Dietetyka dotyczącego konkurencyjności zakładów branży cukierniczej. W ramach badań wstępnych ankietowano 23 przedsiębiorstwa zajmujące się handlem
zagranicznym produktami cukierniczymi, posłużono się metodą wywiadu telefonicznego przeprowadzonego wśród osób odpowiedzialnych za kształtowanie wizerunku produktu na rynkach zagranicznych. Umiejętności językowe, o których wypowiadali się badani, dotyczyły następujących języków:
−− angielski − 14 osób (51,85%),
−− angielski, francuski, niemiecki − 2 osoby (7,41%),
−− angielski, rosyjski − 6 osób (22,22%),
−− angielski, czeski − 5 osób (18,52%).
Łącznie rozmawiano z 27 osobami, których deklarowane kompetencje językowe
przedstawiono na rys. 2.
Należy zauważyć, iż wszyscy respondenci deklarowali znajomość języka angielskiego. W tym większość posiada zdane egzaminy państwowe i certyfikaty:
−− 8 osób − egzamin FCE (First Certificate in English),
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Rys. 2. Znajomość języków obcych wśród badanych osób
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

−− 11 osób − egzamin CAE (Certificate in Advanced English),
−− 2 osoby − egzamin CPE (Certificate of Proficiency in English),
−− 1 osoba − egzamin BEC (Business English Certificate).
Pozostałe osoby nie deklarowały posiadania potwierdzonych certyfikatami kompetencji językowych.
Bariery w zakresie komunikowania się w obcym języku wśród personelu komórek zajmujących się eksportem dotyczą głównie różnic w posiadanych umiejętnościach językowych: lepsze umiejętności pisania niż mówienia w danym języku
(35,24% ankietowanych), lepsze umiejętności mówienia niż pisania (39,11% ankietowanych) oraz lepsze rozumienie obcego języka mówionego niż samodzielne
mówienie w obcym języku (25,65% ankietowanych).
Respondenci pytani o jakość kursów językowych, w których uczestniczyli, zgodnie zauważają poprawę poziomu oferowanych na rynku szkoleń związaną z możliwością wykorzystania przez nauczycieli technik audiowizualnych i udogodnień zawartych w programach komputerowych.
Multimedia zwiększają również komfort pracy nauczyciela [Dlaska 2002, s. 141],
stymulując zarazem słuchaczy do indywidualnej efektywniejszej pracy i rozwijając
umiejętność pracy w grupie.
Potrzeby i oczekiwania pracowników kształtujących przekaz marketingowy
w firmach branży cukierniczej wobec programów i szkoleń językowych i zagadnień
z tym związanych to:
1) mniejsza rola samokształcenia na rzecz kursów i szkoleń organizowanych/finansowanych przez pracodawcę (samokształcenie jako dodatkowy proces, a nie proces jedyny i konieczny do zdobycia kompetencji językowych),
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2) lepsze (aktualne, nowoczesne, wielojęzykowe) oprogramowanie komputerowe w firmach (oprogramowanie do tłumaczenia),
3) większa przystępność cenowa językowych multimedialnych pakietów edukacyjnych i ich większa uniwersalność (m.in. nie tylko w zakresie języka angielskiego i niemieckiego),
4) programy językowych szkoleń grupowych dla osób z różnych działów współpracujących ze sobą w firmie,
5) większe zaangażowanie kierownictwa firm w pozyskiwanie środków przeznaczonych na naukę i doskonalenie umiejętności językowych personelu,
6) większe dodatki do wynagrodzenia związane z posiadanymi kompetencjami
językowymi, zwłaszcza jeżeli ukończone kursy realizowane były ze środków prywatnych.

5. Podsumowanie
Kursy i szkolenia językowe wraz z podręcznikami i wszelkimi pomocami audiowizualnymi stanowią bazę do doskonalenia kompetencji językowych umożliwiających menedżerom profesjonalny trening lingwistyczny. Taki trening jest konieczny
w wykonywanym zawodzie wiążącym się często ze służbowymi wyjazdami zagranicznymi i obcowaniem z osobami innych narodowości. Łatwość w porozumiewaniu się sprzyja zacieśnieniu kontaktów handlowych, otwiera też często nowe perspektywy współpracy. Dobrze wyszkolona kadra pracująca w branży cukierniczej
pozwala na budowanie silnej pozycji tego sektora produkcji spożywczej. Istotne jest,
aby wśród kierownictwa firm, oprócz wymagań stawianych pracownikom, istniały
też zrozumienie ich potrzeb w zakresie nauki i kształcenia językowego i większa
chęć w partycypowaniu w kosztach takich przedsięwzięć. Należy pamiętać, że każda
firma jest wspólnym dobrem i każdy, kto pozytywnie przyczynia się do budowy jej
wizerunku, wpływa na jej rentowność.
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SHAPING THE MARKETING MESSAGE AND IMAGE
OF THE PRODUCT EXEMPLIFIED BY SELECTED ASSORTMENT
OF SWEETS EXPORTED FROM POLAND
Summary
Recent years saw systematic growth of Polish confectionery export, with approximated 540 million
EUR income in the year 2006. This type of products is sold mainly to EU countries, Russian Federation
and Eastern/Central Europe. For such expansion of export markets to be effective and cooperative,
managers in the field must show good knowledge of foreign languages, often on the proficiency
level. Apart from better understanding of particular target markets, this allows for winning long-term
partners as well as development of professional and clear marketing message with the adequate image
of particular products on offer. Preliminary research of Polish confectionery companies shows that the
most comprehensive knowledge of foreign languages prevails among employees of Polish branches
of international companies, while SMB companies targeting single foreign market or area manifest
the most limited linguistic competence. One common feature of employees working for foreign trade
institutions is the tendency for self-learning and gaining linguistic competence through individualized
training courses.
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NAZWA MARKI PRODUKTU
A KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

Marka produktu (brand) jest to określona nazwa, termin, symbol, wzór lub ich
kombinacja stworzona celem identyfikacji danego produktu i firmy oraz odróżnienia
go od konkurencji. Marki oferują coś więcej aniżeli tylko zbiór określonych cech
funkcjonalnych. Ważniejsze niekiedy są korzyści dodatkowe (np. emocje, fascynacje, tradycja, bezpieczeństwo, wizerunek marki). Oprócz potencjalnych i realnych
korzyści klienci postrzegają markę produktu jako sumę wartości dostarczanych
przez danego producenta. Marka produktu może także sugerować potencjalnym nabywcom, z jakim rodzajem klientów i użytkowników mamy do czynienia na rynku.
Marka produktu to „wartość dodana”: reputacja, skojarzenia, doznania, przekonania
i marzenia nabywców [Zboralski 2000, s. 31].
W odniesieniu do marek na rynkach zagranicznych przedsiębiorstwa mogą rozważyć cztery główne rodzaje działań (strategii) (szerzej: [Altkorn 1999]):
a) wykorzystanie jednej marki na wszystkich rynkach (marka globalna), na
przykład Sony, IBM, McDonald’s,
b) wykorzystanie jednej marki zmodyfikowanej na poszczególnych rynkach
(portfel marek globalnych), na przykład firma Nestle,
c) użycie nazwy przedsiębiorstwa lub jednej marki jako marki „parasola”, pod
którą występują marki poszczególnych wyrobów, na przykład Shell,
d) stosowanie różnych marek na różnych rynkach (marka lokalna), na przykład
Algida oferuje swoje produkty pod różnymi nazwami: w Polsce – Algida, na Węgrzech i w Austrii – Eskimo, w Niemczech – Longnese, w Belgii i Holandii – Ola,
zaś znak firmy oraz kolor nazwy są jednolite we wszystkich krajach.
Na rynku można wyróżnić m.in. tzw. megamarki, które już od bardzo długiego
czasu są obecne na rynku i zajmują na nim silną pozycję, oferując nabywcy wiele
korzyści. M. Coenen twierdzi, że marki – liderzy na rynku – mają trzy wspólne cechy [Castenow 1996, s. 145]:
1. Wizerunek marki, którego nie można pomylić z innym; np. kowboj –
Marlboro.
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2. Prosta, jasna historyjka.
3. Ciągłość, stałość ważnych elementów z punktu widzenia klienta, np. Marlboro – czas wolny i przygoda (mit Zachodu).
Bardzo ważne jest stworzenie świadomości marki. Świadomość marki to zdolność potencjalnego klienta do rozpoznania jej lub przypomnienia sobie, że dana
marka należy do określonej kategorii produktu. Można wyróżnić cztery poziomy
natężenia świadomości marki: niewiedza o jej istnieniu, rozpoznawalność, pamięć
i priorytet w świadomości (pamięć spontaniczna). Czynnikami sprzyjającymi wysokiej świadomości marki w umysłach konsumentów są m.in.: intensywna i długotrwała komunikacja, długa obecność marki na rynku, zgodność w długim okresie
przesłań promocyjnych związanych z marką (odpowiednie skojarzenia). Przesłania
budujące pozycję renomowanych marek zawierają najczęściej zrównoważone elementy przekazu racjonalnego i emocjonalnego, na przykład McDonald’s: powód
racjonalny to specjalne jedzenie, korzyść związana z emocjami – rodzinna zabawa;
Kodak: powód racjonalny – świetny kolor, korzyść – piękne wspomnienia.
Produkty posiadające silną markę [Kotler 1994, s. 411] można określić jako mające określony zasób „kapitału” tym wyższy, im wyższa jest lojalność, świadomość,
postrzegana jakość, silniejsze skojarzenia utożsamiane z marką wartości w postaci
np. patentów, znaków jakości itp. Dla silnych firm marka produktu w ograniczonym
zakresie podlega cyklowi życia. Silna marka ma dla przedsiębiorstwa wymierną
wartość – stanowi zabezpieczenie jego przyszłych dochodów. Dotyczy to jednak tylko marek, które charakteryzują się wysokim, dodatnim kapitałem. Marka rozumiana
jako identyfikator produktu dostarcza klientowi pewnych dodatkowych korzyści, za
które jest on skłonny więcej zapłacić.
Rozpatrując zależności między produktem a promocją, można wyróżnić następujące strategie zagraniczne (rys. 1):
1. Utrzymanie tego samego produktu i tej samej promocji co w kraju – producent oszczędza wtedy wydatki na adaptację i rozwój produktu; strategia ta obarczona
jest jednak dużym ryzykiem z powodu odrębności rynków.

PROMOCJA

BEZ ZMIAN
BEZ ZMIAN
ADAPTACJA

PRODUKT
ADAPTACJA

Analiza, rozwój
i adaptacja celów
marketingowych

Adaptacja
tylko produktu

Działania korygujące
(jeżeli są konieczne)

Adaptacja produktu
i promocji

Nowy
produkt

Rys. 1. Strategie zagraniczne w zależności między produktem a promocją
Źródło: [Michalski 2003, s. 567].
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2. Adaptacja tylko promocji, na przykład ze względu na bariery językowe, obowiązujące przepisy prawne, różnice kulturowe.
3. Adaptacja tylko produktu – utrzymuje się podstawową użyteczność produktu,
ale dostosowuje się pewne cechy produktu do warunków technicznych i preferencji
nabywców w innym kraju.
4. Adaptacja jednocześnie produktu i promocji – kiedy produkt spełnia dodatkowe funkcje użytkowe dla nabywców w innym kraju zagranicznym, to konieczne
są często adaptacja nie tylko cech produktu, ale również zakomunikowanie o tym
nabywcom.
5. Oferta nowego produktu, gdy istniejący produkt nawet ze znacznymi modyfikacjami nie może zaspokoić potrzeb nabywców na rynku zagranicznym.
Każde przedsiębiorstwo, projektując marki produktów, musi rozważyć, czy będą
one oferowane wyłącznie na rynku krajowym, czy również na międzynarodowym,
czy globalnym. Jeżeli działania nie będą się skupiały wyłącznie na kraju, w którym
firma działa, to istotne będzie znaczenie nazw marek w językach obcych, a także
w gwarach i slangach. Największym zagrożeniem jest wieloznaczność słów. Nie
wszystkim firmom udało się uniknąć nazewniczo-brandingowej kompromitacji.
Przykładowo [Zboralski 1998, s. 16-18] na rynek Ameryki Łacińskiej trafił Ford
Fiesta, co po hiszpańsku oznacza: „paskudna baba”. Nazwa nie może mieć niepożądanego znaczenia w językach obcych, np. samochody Cortina w Hiszpanii nie mogą
być pozytywnie postrzegane, gdyż nazwa ta oznacza zasłonę. Źródła nazw marek
mogą być różnorodne, np. [Duliniec 2004, s. 207]:
a) nazwiska założycieli firm lub kombinacje oparte na imionach i nazwiskach,
imiona członków rodzin,
b) oryginalne nazwy handlowe lub ich części, atrakcyjne marketingowo, wymawiane tak samo w różnych językach,
c) akronimy lub inne kombinacje cząstek wyrazów, kombinacje słowne,
d) nazwy wskazujące na narodowe lub geograficzne pochodzenie produktu,
e) słowa wymyślone, które nawiązują brzmieniem oraz przez skojarzenia do rodzaju produktu, jego funkcji.
Nazwanie produktu nie jest zatem prostą sprawą. Można przykładowo wybrać
słowo lub kombinację słów, która dokładnie mówi, jaki jest charakter danego produktu, np. nadając nazwę Ford Mustang, założono, że samochód będzie miał osobowość małego, ciężkiego konia z amerykańskich równin, a kierowca będzie prawdopodobnie nowoczesnym kowbojem używającym − wzorem starych kowbojów
− mustangów do swojej pracy [Hiam 1999, s. 216]. Można także wymyślić całkiem
nowe słowo, które wcześniej nie miało znaczenia.
Jest wiele sposobów nazewnictwa marek. O powodzeniu marki tak naprawdę
decyduje jednak klient, a czasami trudno jest określić jego preferencje. Właściwie
dobrana nazwa marki ma potężną siłę, wymaga dużo mniejszych nakładów na komunikację, gdyż w rzeczywistości sama staje się reklamą [Mistewicz 2005, s. 34-35].
Rola marek na współczesnych rynkach jest tak duża, że przekłada się na tworzenie
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i ogłaszanie różnego rodzaju rankingów według ich wartości lub popularności. Marka musi być jednak dokładnie wpasowana w komunikację z rynkiem.
Tradycyjnie komunikacja rozumiana jest jako proces polegający na przekazywaniu informacji pomiędzy podmiotami. Obecnie komunikowanie to nie tylko przekazywanie informacji, to także tworzenie relacji, wspólnoty. Dzięki komunikowaniu
się zaspokajane są różnorodne potrzeby, na przykład: potrzeba przynależności (daje
poczucie uczestnictwa w życiu jakiejś grupy społecznej), potrzeba wpływu i kontroli
naszego otoczenia społecznego, potrzeba otoczenia opieką innych, potrzeba bezpieczeństwa. Komunikacja jest najbardziej efektywna, jeśli poziom przekazu (stopień
trudności użytych pojęć, formy, stylu itp.) jest nieco niższy niż poziom adresata.
Odbiorca powinien mieć już od początku komunikatu poczucie, że znajdzie w nim
cenne dla siebie treści. Komunikacja to przepływ dwukierunkowy. Wymiana informacji z jednej strony umożliwia przedsiębiorstwu zrozumienie swoich klientów,
a z drugiej strony pozwala na osiągnięcie zrozumienia wśród nabywców.
Pełne i skuteczne zbliżenie do klienta jest uwarunkowane przyjęciem i stosowaniem trafnej strategii komunikacji marketingowej. Strategia komunikacji marketingowej to zespół zaplanowanych metod osiągania celów komunikacji [Blythe 2002,
s. 28]. Strategia ta musi być spójna i kompleksowa w stosunku do wszystkich działań marketingowych, zbudowana na podstawie dokładnej analizy otoczenia, powinna uwzględniać mechanizm informacji zwrotnej z rynku. W zależności od rodzaju,
celów i zasobów firmy, warunków konkurencji, struktury rynku, rodzaju odbiorców
oraz gotowości do podjęcia ryzyka może ona przyjąć strategię komunikacji masowej, zindywidualizowanej lub mieszanej.
Skuteczność polityki komunikacji, czyli kwestia, czy przekaz zostanie właściwie zrozumiany i zapamiętany przez odbiorcę, zależy od umiejętności doboru form,
środków i najlepszego ich dopasowania do adresata przekazu. Rozważając problem
zróżnicowania przekazu promocyjnego na rynku międzynarodowym, firma ma zatem trzy podstawowe możliwości:
–– stosowanie tego samego przekazu, zmieniając jedynie język,
–– użycie tego samego tematu w skali z dostosowaniem go do specyfiki każdego
rynku lokalnego,
–– dokonanie adaptacji tematu i sposobu zaprezentowania odpowiednio do każdego
rynku lokalnego.
Powodzenie działań komunikacyjnych jest wprost proporcjonalne do czasu
i wysiłku włożonego w ich przygotowanie. Formy, techniki i style komunikowania
są uwarunkowane tym, do kogo jest kierowany przekaz komunikacyjny, czyli, kto
jest odbiorcą komunikatu. Przygotowując zatem program działań promocyjnych na
rynkach zagranicznych, należy wziąć pod uwagę m.in. takie elementy, jak: różnice
językowe, różnice w zwyczajach handlowych, zróżnicowanie kulturowe, stosunek
nabywców do produktów zagranicznych, wpływ religii, uregulowania prawne, dostęp do infrastruktury medialnej, np. ze względu na odmienność językową nie moż-
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na czasem dosłownie tłumaczyć haseł reklamowych (szerzej: [Bartosik-Purgat 2004,
rozdział 4]).
Wyniki różnorodnych badań wskazują, że Polacy coraz częściej w swoich decyzjach zakupowych sugerują się krajem pochodzenia produktu. Ludzie od wieków
wiedzą, że Made in... jest tak samo ważne i wartościowe, jak Made by... Niemiecka inżynieria, francuski szyk, japońska miniaturyzacja, włoski polot, szwajcarska
precyzja to wartości marki narodowej, które udzielają się produktom tych krajów
i bardzo się liczą na rynku. Pilotażowe badania przeprowadzone wśród studentów1
wykazały, że na pochodzenie kupowanych produktów respondenci zwracają uwagę
przede wszystkim przy zakupie (odpowiedzi: „zdecydowanie tak” i „raczej tak”):
sprzętu AGD/RTV (ponad 85% takich odpowiedzi), kosmetyków (82%), żywności
(79,33%), usług (78%), odzieży i obuwia (69%). Przy kupnie tych produktów również
duże znaczenie miała marka. Jeśli chodzi o kierowanie się pochodzeniem produktów przy wyborze konkretnej grupy towarowej, to badani respondenci deklarowali,
że wybierają głównie polską żywność, usługi, leki oraz używki i napoje. Zdecydowanie zaś preferowali zagraniczną odzież i obuwie oraz zagraniczny sprzęt RTV.
Bardzo często konsumenci określają pochodzenie produktu, w większości kierując się brzmieniem marki. Niektóre rodzaje marek są szczególnie silnie kojarzone
z jakimś krajem i firmy stamtąd pochodzące wykorzystują znaczenie tego związku
w komunikacji ze swoimi odbiorcami. Liczy się także tradycja istnienia produktu na
danym rynku. Często badani respondenci polską markę klasyfikowali jako markę
zagraniczną ze względu na jej brzmienie, np. Tatuum, Gino Rossi, Dermika, Key
itp. Respondenci stwierdzali, że często trudno określić, która marka jest polska, a
która zachodnia. Tak ważna dla konsumenta informacja, jak kraj pochodzenia produktu, nie zawsze jest zatem łatwa do zidentyfikowania. Respondenci uważają, że
większość polsko brzmiących marek to polskie produkty, a nazwy sformułowane
w językach obcych odbierane są jako nazwy marek pochodzących z zagranicy.
Nazwa marki może być kojarzona podobnie w wielu językach, np. Velvet (nazwa m.in. chusteczek higienicznych) po angielsku oznacza „aksamit”, a także „cichy”, „koci”, w amerykańskim slangu to także „wygrana”, w języku polskim kojarzy
się z miękkością i delikatnością, w języku niemieckim nazwa ta także nie zmienia
brzmienia (der Velvet). Tłumaczenie oryginalnej nazwy marki może mieć jednak
negatywne skutki, np. nazwa soków Dick Black została negatywnie odebrana na
rynku amerykańskim, zaś marka Coca-Cola była na rynku chińskim wymawiana
jako „Kekoukela”, co oznaczało – w zależności od dialektu – „ugryź woskową kijankę” lub „kobyła wypchana woskiem” [Bartosik-Purgat 2004, s. 105-106]. Firmy zatem mogą czasem ujednolicać nazwy marek, np. marka Marathon została zastąpiona
marką Snickers, co umożliwia większą identyfikację produktu z firmą w środowisku
międzynarodowym. Pomaga to w osiąganiu większej koordynacji środków komu1
Pilotażowe badania przeprowadzono w listopadzie i grudniu 2007 roku wśród 250 studentów
Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Akademii Rolniczej w Szczecinie.
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nikacji, jak również w redukcji kosztów. Niestety niektóre nazwy marek muszą być
dostosowane do danych rynków zagranicznych.
Świadoma decyzja zakupu, zgodna z indywidualnymi opiniami i odczuciami,
wymaga jednak od konsumenta pewnej edukacji społeczno-ekonomicznej oraz
orientacji rynkowej. Problematyczne staje się zatem to, jak rozpoznać pochodzenie
produktu: czy świadczy o nim kraj produkcji, pochodzenie surowców, tradycja marki czy też narodowość przedsiębiorstwa. Okazuje się, że swojsko brzmiąca nazwa
wcale nie musi być gwarantem krajowego produktu. Przykładowo produkty dobrych
polskich marek coraz częściej są wytwarzane w firmach będących własnością zagraniczną. W okresie większej globalizacji dochodzi do stopniowego umiędzynarodowienia marek. Tendencje te wykorzystują międzynarodowe koncerny, które często
nadają swoim towarom typowo swojsko brzmiące nazwy. Podkreślają one krajową
lokalizację zakładów i pochodzenie surowców firmy, nie akcentując tego, że zyski
transferują do swoich macierzystych krajów. Od faktycznego stanu rzeczy istotniejsze są jednak odczucia konsumentów. Nazwy niektórych marek nawet Polakom nie
kojarzą się z krajem. Przykładowo z obcym pochodzeniem produktu kojarzy się
marka Reserved (ubrania), Deep (odzież dla młodzieży) Gino Rossi (obuwie) – kojarzona najczęściej z marką włoską, Big Star (odzież dżinsowa) – utożsamiana z USA,
marka Alpinus kojarzona jest ze Szwajcarią, z Niemcami, Atlantic (bielizna) – z Anglią, Niemcami, Bielenda (kosmetyki) – z Białorusią, Litwą, a Inglot (kosmetyki)
− z Francją2.
Badając otoczenie z punktu widzenia komunikacji, bardzo ważny jest język, jakim będzie posługiwała się dana firma. Jest to czasem problematyczne, gdyż nawet
w ramach jednego kraju występuje zróżnicowanie języka (np. Belgia – francuski,
flamandzki), co wymaga zastosowania dwóch strategii marketingowych. Dwoje ludzi mówiących w różnych językach inaczej postrzega rzeczywistość, a tym samym
inaczej postrzega nazwę marki, slogan. Slogan reklamowy posługuje się grą słów,
dwuznacznością, niedopowiedzeniami, które są czytelne prawie tylko w danym języku i danej kulturze. Proste tłumaczenia hasła reklamowego lub nazwy marki na
inny język często niesie ze sobą prawdopodobieństwo braku precyzji w oddaniu
intencji reklamodawcy i popełnienia poważnego niekiedy błędu, np. firma PepsiCo reklamowała w Niemczech swój produkt sloganem Come alive with Pepsi, co
w tłumaczeniu na język niemiecki brzmiało: „Wstań żywy z grobu z Pepsi” [Grzegorczyk 2005, s. 152]. W przygotowaniu lokalnej wersji tekstu reklamy korzysta
się z różnych metod, takich jak np. tłumaczenie wsteczne (oryginał tłumaczony jest
przez native speakera – jego wersja jest tłumaczona przez lingwistę z kraju pochodzenia oryginału, a następnie porównywana i poprawiana w przypadku powstawania
rozbieżności) czy tłumaczenie równoległe przez różne osoby, konsultacja językowa
z kraju docelowego itp. [Duliniec 2004, s. 237].
2
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Istotne jest skonstruowanie strategii komunikacji tak, aby wykorzystać narodową specyfikę rynku. Marka może odnieść sukces na rynku, ale firma musi wcześniej
rozpoznać rynek, na którym chce działać, aby go czymś zaskoczyć. Znana marka to
też zwiększona presja rynku na ciągłe wprowadzanie interesujących wzorów, modeli, technologii; to ciągła dbałość o markę. Znane są przykłady przemyślanych nazw
marek na zróżnicowane językowo rynki zagraniczne, np. firma Dr Oetker, która dokonała różnicowania nazwy marki, ale zadbała o ujednolicenie znaku graficznego
w komunikacji, aby mimo innej nazwy konsumenci mogli ją rozpoznać.
Najczęstszymi przyczynami niepowodzenia komunikacji marketingowej mogą
być: subiektywne wnioski, zniekształcenie sensu, przerwanie komunikacji, dezorientacja odbiorcy, konflikt, niezrozumienie, mała elastyczność zachowania odbiorcy komunikatu. Należy pamiętać o tym, że w komunikacji mogą wystąpić różne
szumy informacyjne, dlatego ważne jest przygotowanie odpowiedniego komunikatu
dostosowanego do potrzeb konkretnego rynku. Do głównych barier skutecznego komunikowania się można zaliczyć bariery: semantyczne, np. nadmiar informacji, za
szybkie tempo przekazywania, zniekształcenie, zła nazwa marki; psychologiczne,
np. negatywne nastawienie, różnice pokoleń, brak tolerancji, monotonność przekazu; fizyczne i środowiskowe, np. hałas, temperatura, zła aranżacja pomieszczeń oraz
dezinformacja – wprowadzanie odbiorców w błąd.
Pułapki w komunikacji na rynkach zagranicznych czyhają w wielu dziedzinach.
Jeżeli nie zostanie dokładnie rozpoznany rynek, mogą wystąpić problemy z komunikowaniem się i nastąpi brak zrozumienia. Zrozumienie innego otoczenia jest
zadaniem bardzo trudnym, gdyż należy m.in. wyzbyć się własnych przyzwyczajeń, nawyków i paradygmatów, aby być otwartym na zachowanie drugiej strony.
W komunikacji marketingowej bardzo istotne jest jak najdokładniejsze rozpoznanie
swoich odbiorców i na tej podstawie przygotowanie takiego komunikatu i nazwy
marki przy zastosowaniu odpowiednich środków i form komunikacji, aby był on
jasny, czytelny, przejrzysty i zrozumiały. Jednym z elementów, które mogą pomóc
menedżerom w pokonaniu bariery kulturowej, jest zatem wiedza o zachowaniach
innych narodowości, wiedza o innych rynkach, aby jak najlepiej rozpoznać wymogi
konkretnych rynków zagranicznych. Użycie odpowiedniej komunikacji, właściwego języka przy projektowaniu nazwy marki w środowisku międzynarodowym jest
zatem bardzo ważnym zadaniem.
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BRAND NAME AND MARKETING COMMUNICATION
Summary
One of symptoms of the increasing globalization is more frequent contacts with international markets. One of the key aspects of these contacts is the need to adapt business message to the needs and
requirements of a given market, including the very important cultural differences. Marketing communication is the management of the company’s dialogue with the market environment. It is to initiate
and retain partner relations with market actors. If the market is not well researched, communication
problems may occur. Understanding another culure is a very difficult task, as it involves giving up one’s
habits, customs and paradigms, in order to remain open to the requirements of the other party. In marketing communication appropriate means and forms of communication are important to amke it clear
and understandable. One of the elements which may prove helpful for managers in overcoming cultural
differences is the knowledge of behaviours in other cultures, of their markets. It should be remembered
thet communiocation involves different sorts of noise, that is why preparing a message which is well
adapted to the requirements of the particular market is so important.

Dr Agnieszka Smalec (agnieszka.smalec@wzieu.pl) ukończyła Studium Informatyczne oraz
specjalność handel zagraniczny na kierunku Zarządzanie i Marketing Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Marketingu na Wydziale
Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Członek Podkomisji Marketingu Komisji Organizacji i Zarządzania PAN, Podkomisji Ekonomiki Usług w Komisji Organizacji i Zarządzania PAN oraz członek Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii. Opiekun Koła Naukowego
„Komunikacja w Biznesie”. Współpracuje z firmami i jednostkami samorządowymi przede wszystkim
w zakresie tworzenia strategii rozwoju, polityki promocji, badań rynkowych. Interesuje się głównie
analizą rynku oraz kształtowaniem wizerunku, szczególnie jednostek samorządowych, jak również zagadnieniami związanymi z promocją i zachowaniami konsumenckimi. Jest autorką wielu publikacji z
zakresu szeroko rozumianego marketingu, analizy rynku, zarządzania i planowania marketingowego,
kształtowania wizerunku, zachowań konsumentów, działań promocyjnych podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i przez przedsiębiorstwa.

Księga1.indb 95

2009-08-26 13:35:18

Księga1.indb 96

2009-08-26 13:35:18

Część II

Kultura jako wyzwanie
i uwarunkowanie
procesu komunikacji
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RÓŻNICE KULTUROWE JAKO OBIEKT BADAŃ

Od czasu opublikowania znanego studium Geerta Hofstede’a (Cultu-re’s Consequences, 1980 r.) na temat kultury obserwujemy rosnące zainteresowanie tym aspektem międzynarodowych stosunków w biznesie. Czym jednak jest kultura w tym
kontekście? Na pewno nie jest tożsama ze sztukami pięknymi, jak np. malarstwo,
rzeźba, literatura, muzyka, taniec itp., lecz określa sposób myślenia, odczuwania
i działania [Hofstede 2005, s. 14] specyficznej grupy ludzi. Dla tego autora kultura jest czymś w rodzaju „programowania umysłowego” [Hofstede 1994, s. 14],
podstawowym aspektem życia każdego człowieka. Jest to zespół uświadomionych
i nieuświadomionych zasad wspólnych dla grupy lub kategorii osób, będący wyrazem ich przekonań, wartości, standardów, tradycji przekazywanych z pokolenia na
pokolenie, odróżniający daną grupę od innych grup lub kategorii.
Inni naukowcy, którzy badali koncepcję kultury, sformułowali bardzo zbliżone definicje: E.T. Hall (1971 r.), Richard Gesteland (2000 r.), Fons Trompenaars
i Charles Hampden-Turner (2004 r.), David Pinto (1994), J.C. Usunier (1996 r.), ale
najbardziej znana jest definicja zaproponowana przez G.J. Hofstede’a (2006 r.). Jest
oczywiste, że przyjmując tę definicję, musimy zmierzyć się z faktem, że tak opisana
kultura nie jest ani widzialna, ani materialna. Zdaniem Hofstede’a jednak jest główną siłą wpływającą na stosunki międzynarodowe w biznesie. Dlatego zajął się on
tymi aspektami kultury, które są widzialne i materialne. Pomocne jest w tym koło
kultury lub „wykres cebulowy”, jak go sam określił [Hofstede 1991, s. 19]. W jego
centrum znajdują się wartości i przekonania, które są podstawą wszystkich wyrazów
kultury, dookoła zaś biegną tak zwane praktyki, ułożone wokół centrum w trzech
warstwach (zob. rys. 1).
1. Pierwsza warstwa to rytuały, takie jak uroczystość ślubna, „chrzest kotów”
na studiach i w wojsku, pogrzeb, uroczystość wręczenia dyplomów, powitania na
początek dnia w pracy itp. Rytuały to procedury, sposoby działania niewymuszone przez okoliczności, ale przez zwyczaje osób, członków społeczności, biorących
w nich udział.
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Źródło: [Hofstede 2005, s. 19].

Praktyki

Rys. 1. Wykres cebulowy koła kultury

2. Druga warstwa to bohaterowie, tacy jak sportowcy, bohaterowie narodowi,
naukowcy, święci, gwiazdy i wszelkiego rodzaju słynne osoby, żyjące lub zmarłe,
prawdziwe lub fikcyjne, które dane społeczeństwo darzy szacunkiem.
3. Trzecia warstwa to symbole, jak np. flagi, tatuaże, stroje ludowe, obrączki
ślubne, krzyż, logotyp, insygnia władzy, słowa i ich ukryte znaczenie. Symbole obejmują słowa, gesty, przedmioty i ich znaczenia rozumiane w określony sposób jedynie przez daną grupę ludzi. Symbole odnoszą się do specyficznej rzeczywistości.
Hofstede traktuje kraj, naród, jako grupę ludzi, jako społeczność, która najlepiej
reprezentuje swoją kulturę. Jednak można zapytać, czy jest to najbardziej adekwatne
podejście do badania różnic (i podobieństw) międzykulturowych w biznesie i w negocjacjach biznesowych. Przyjrzyjmy się dobrze znanemu trójkątowi kulturowemu
opracowanemu przez Hofstede’a [Hofstede 1991, s. 17] w celu lepszego zrozumienia problemu (zob. rys. 2).
Na najniższym poziomie mamy najobszerniejszą grupę lub kategorię, czyli ludzkość, na szczycie piramidy znajduje się zaś najmniejsza grupa, czyli pojedynczy
człowiek. Pomiędzy nimi, tzn. na poziomie „kultury”, występuje ogromna liczba
różnic. Należymy do tak wielu, tak bardzo zróżnicowanych społeczeństw i grup,
z którymi dzielimy (bądź nie dzielimy) wartości i przekonania. Można tu brać pod
uwagę rasę, przynależność etniczną, płeć, religię (por. współczesna dyskusja o islamie), klasę społeczną (pracownicy fizyczni i umysłowi), miejsce zatrudnienia (sektor gospodarki), dział w firmie (praca w produkcji lub w administracji), rodzinę,
rodzaj wykształcenia (por. sukces stowarzyszeń absolwentów uczelni), pracę (księgowy i pracownik marketingu) itd.
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Źródło: [Hofstede 2005, s. 17].

Rys. 2. Trójkąt kulturowy

W ten sposób ograniczenia studiów międzykulturowych stają się oczywiste.
W istocie większość z nich widzi różnice między kulturami na poziomie narodowym, na poziomie państwa. Czy jednak można powiedzieć, że naród lub państwo
to wyraźnie określona i niezmienna społeczność lub grupa? Należy pamiętać, że
jak uczy historia, państwa w swej obecnej konfiguracji powstały dopiero w ciągu
ostatnich 200 lat, wiele z nich w ciągu ostatnich 100 lat, zaś niektóre jeszcze bardziej
współcześnie. Natomiast społeczności i grupy etniczne nierzadko funkcjonują już
od kilkuset lat, od najwcześniejszych znanych zapisów historycznych. Studia międzykulturowe badają z jednej strony państwa nowożytnej Europy, które po upadku
reżimu socjalistyczno-komunistycznego podlegają fragmentacji, a z drugiej strony
jednoczącą się Europę, powstającą z popiołów jak nowy Feniks.
Nawet współczesna organizacja państw wykazuje wewnętrzne różnice, które
państwa starają się zniwelować za pomocą różnych form „federalnych” – należy
tu wspomnieć o Bundesländer w Niemczech, comunidades autónomas w Hiszpanii, o Belgii z jej specyficznym podwójnym federalizmem regio i gemeenschappen,
o Stanach Zjednoczonych i ich states, Szwajcarii, Kanadzie, Indiach, Malezji itd.
Nawet duże, centralnie zarządzane kraje europejskie, takie jak Wielka Brytania lub
Francja, cierpią z powodu tendencji odśrodkowych domagających się coraz większej autonomii z powodu wzrostu świadomości kulturowej i językowej. Jest też zrozumiałe, że trudno spodziewać się jednolitej kultury biznesowej w Chinach, Rosji,
Ameryce czy nawet w Polsce, Niemczech, czy Belgii i Czechach.
Musimy zatem postawić pytanie, czy studia nad międzykulturowymi różnicami
w biznesie prowadzone na poziomie krajów są słusznym wyborem. Nasza odpowiedź brzmi: NIE. Dlatego właśnie przeprowadziliśmy badania polegające na po-
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równaniu około dwudziestu par regionów, przy czym jednym z nich była zawsze
nasza ojczyzna Flandria, którą uważamy za lingwistycznie i kulturowo homogeniczną, zaś drugim był inny region w jednym z europejskich krajów. Podczas badań
musieliśmy zmierzyć się z trzema ważnymi wyzwaniami:
1. Po pierwsze, istniejąca literatura przedmiotu dostarcza tylko informacji na temat całych państw. Na potrzeby naszych studiów porównawczych niemożliwe było
zdobycie danych na temat regionów.
2. Po drugie, musieliśmy określić, co należy uważać za poprawną definicję grupy mniejszej od narodu jako przedmiotu badań porównawczych? Jakimi kryteriami
należy się posłużyć do określenia takich jednostek społecznych, które są wystarczająco homogeniczne, by były „społecznością biznesową”? Korzystając z trójkąta Hofstede’a, można wyodrębnić takie społeczności, poczynając od ludzkości, następnie
wyodrębniając coraz mniejsze grupy, aż do pojedynczych osób. Mając do czynienia
z takim szerokim zakresem, należy dokonywać wyborów pragmatycznych, mogących dać informację kulturową o wystarczająco wyraźniej odrębności.
3. Po trzecie, pojawia się problem metodologiczny: jak można przeprowadzić
badanie ankietowe na temat empirii osób posiadających doświadczenie w negocjowaniu w danym kraju, aby ustrzec się przed otrzymaniem ogromnej liczby chaotycznych danych od respondentów, którzy automatycznie zakładają, że osoba o tej samej
narodowości należy do tej samej kultury?
Pomimo tych wszystkich uwarunkowań i trudności podjęliśmy takie badania
w połowie lat 90., stosując następujące pragmatyczne rozwiązania porównawcze.
Z jednej strony umieściliśmy flamandzką kulturę biznesową, z drugiej zaś − kulturę
innego kraju. Badaliśmy flamandzką kulturę biznesową z trzech powodów:
1. Chcieliśmy zgromadzić użyteczne informacje dla flamandzkiego biznesu, zaś
sami Flamandowie znają swoją kulturę, gdyż działają w jej naturalnych ramach.
2. Flandria jest kulturalnie jednolitą całością, z jednym językiem (flamandzkim),
z jedną dominującą religią (katolicyzmem), z długą listą wspólnych instytucji (samorządem regionalnym), własnymi stacjami telewizyjnymi, własną flagą i hymnem.
3. Gospodarka flamandzka jest inna niż gospodarka walońska. Nawet belgijscy
politycy mówią o gospodarce „dwubiegowej”. Wynika to z ogromnej liczby zróżnicowanych przyczyn:
• Flandria ma stopę bezrobocia na poziomie (listopad 2007 r.) zaledwie 5,9% (Walonia 14,5%),
• Flandria posiada 3/5 populacji Belgii i jest źródłem ponad 80% belgijskiego eksportu,
• ideologia polityczna to socjalizm na południu, w Walonii, oraz chrześcijańska
demokracja na północy,
• flamandzkie dzieci mają lepsze wyniki w międzynarodowych testach kompetencji PISA (Programme for International Student Assessment),
• przywiązanie do instytucji królewskiej jest o wiele wyższe w Walonii,
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•

relacje biznesowe są oparte w większym stopniu na dobrych układach interpersonalnych na południu, na północy zaś bardziej na rachunku ekonomicznym.
Nawet G. Hofstede wprowadził rozróżnienie między Flandrią i Walonią w najnowszych wydaniach swojej książki „Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu”.
Zastąpienie biznesowej kultury belgijskiej kulturą flamandzką przyjmujemy za
bardziej poprawną perspektywę i jednocześnie unikamy problemu wynikającego
z tzw. odbicia lustrzanego, dobrze znanego badaczom studiów międzykulturowych.
Zawsze patrzymy na inną kulturę „przez własne okulary”, czyli z własnego punktu
widzenia. Osądzamy innych przez własny filtr kulturowy. Postawienie kultury flamandzkiej po lewej stronie porównania pomaga uniknąć skrzywienia wynikającego
z przyjmowania „aseptycznego”, belgijskiego punktu widzenia, będącego bezbarwną mieszanką cech flamandzkich i walońskich. W ten sposób spojrzenie na prawą
stronę porównania jest o wiele mniej skrzywione i bardziej przydatne do formułowania konkretnych zaleceń dla flamandzkich biznesmenów podejmujących współpracę z zagranicznym partnerem. Jednakże prawidłowe określenie partnera po prawej
stronie porównania nadal pozostaje problemem. Nasze doświadczenie obejmujące
ponad piętnaście lat pracy nauczyło nas, że jedyne rozwiązanie to studia porównawcze przeprowadzone przez dwóch badaczy różnych narodowości i należących
do różnych wspólnot językowych, a także, jeśli to możliwe, do innej kultury, którzy
bardzo dobrze znają kulturę biznesową własnej grupy.
W konkluzji możemy stwierdzić, że badanie różnic międzykulturowych z całą
pewnością nabierze nowego tempa po odejściu od nastawienia narodowego w kierunku nastawienia na poziom mikrokultury specyficznej dla grup mniejszych niż
naród lub kraj. Jest to tak zwane podejście regionalne lub społecznościowe.
Jako studia porównawcze między Flandrią a innym krajem studenci studiów magisterskich na Wydziale Ekonomiki Stosowanej na Uniwersytecie Hasselt w Belgii
przeprowadzili (na potrzeby swoich prac magisterskich) następujące badania:
1. Verschillen en overeenkomsten in het zakendoen tussen Nederland en Vlaanderen, E. Courtens, 1994.
2. Culturele verschillen in commercieel onderhandelen: een beschrijvende studie van de Frans-Vlaamse relaties, I. Vandeurzen, 1994.
3. Internationale aankooponderhandelingen, D. Kuipers, 1999.
4. Cultuurverschillen bij het internationaal zakendoen, casestudy: zakendoen
met het Verenigd Koninkrijk, A. Mangelschots, 2000.
5. Cultuurverschillen bij het zakendoen: Belgen, Duitsers, Fransen, R. Triki
2001.
6. De rol van cultuurverschillen in de onderhandelingen met betrekking tot de
handelstransactie: literatuur – en kwantitatief onderzoek (survey m.b.t. Duitsland)
(promotor: M. Verjans), J. Goris, 2001.
7. De rol van cultuurverschillen in de onderhandelingen met betrekking tot de
handelstransactie: literatuur – en kwantitatief onderzoek (survey m.b.t. Frankrijk)
(promotor: M. Verjans), J. Gebruers, 2001.
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8. Cultuurverschillen in de commerciële onderhandeling tussen Vlaanderen en
de Tjechische Republiek, A. Van den Eynde, 2002.
9. Culturele verschillen bij de commerciële onderhandelingen tussen Vlaanderen en Ierland, Van Deyk A., 2002.
10. Culturele verschillen in de commerciële onderhandelingen tussen Vlaanderen en Oostenrijk, M. F. Lejeune, 2002.
11. Culturele verschillen in de commerciële onderhandelingen tussen Vlaanderen en Québec (Canada), J. Fryns, 2003.
12. Culturele verschillen in de commerciële onderhandeling tussen Vlaanderen
en Zuid-Nederland, A. Van de Put, 2004.
13. Culturele verschillen in de commerciële onderhandeling tussen Vlaanderen
en Chili, H. Buteneers, 2005.
14. Culturele verschillen in de commerciële onderhandeling tussen Vlaanderen
en Griekenland, S. Bormans, 2005.
15. Culturele verschillen in de commerciële onderhandeling tussen Vlaanderen
en Italië, B. Moreels, 2005.
16. Interculturele verschillen tussen Belgisch-Limburgers en Zuid-Nederlanders. Verschillen in aankoopgedrag. Gevalstudie: Maaseik, E. Gonnissen, 2006.
17. Interculturele verschillen in het zakelijk onderhandelen tussen Limburg en
Luik, I. Slechten, 2007.
18. Culturele verschillen bij hetcommercieel onderhandelen tussen vlaanderen
en Japan, L. Daems, 2007.
19. Interculturele verschillen tussen internetsites van muziekwinkels uit Duitsland en de Verenigde Staten, J. Van Decraen, 2007.
20. Culturele verschillen in de commerciële onderhandeling tussen Vlaanderen
en Polen, J. Bullen, 2007.
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INTERCULTURAL DIFFERENCES: WHICH BASIS?
Summary
T. Hall, G. Hofstede, F. Trompenaars and others gave a pragmatic definition of “culture” not as a
collection of arts but as a set of values and beliefs that belong to everyone’s daily life. On this basis,
they did a lot of research about the impact of “culture” in international business. A researcher as Hofstede has even tried to rank for the most important nations four and later five so called dimensions of
culture.
But has a nation a homogeneous business culture? How static is it? How useful are the findings of
research? How can we refine them? Does the Anglo-Saxon economic domination induce everyone to
an aseptic international business culture? Or does a business (wo)man keep her/his own set of values,
beliefs … even when he/she is speaking English? Does he/she speak English or do we have to speak
about Swenglish (Sweden), Frenglish (France), Denglish (Netherlands), Penglish (Poland) …? In one
word, is globalization inherent to business but far away from business communication?

Prof. Willy Clijsters (willy.clijsters@uhasselt.be) ukończył studia filologii klasycznej i filologii romańskiej (Leuven, BE), uzyskał doktorat z lingwistyki. Od 1980 r. pełni funkcję profesora na
Wydziale Ekonomii w Hasselt University (BE). Autor i redaktor wielu podręczników i programów
multimedialnych do nauki języka francuskiego, ze szczególnym uwzględnieniem języka biznesowego.
Koordynator ds. rozwoju multimedialnej platformy edukacyjnej Lingu@Tor (www.linguator.com). Autor licznych artykułów w zakresie dydaktyki i wykorzystania rozwiązań informatycznych w nauczaniu
języków. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół potrzeb komunikacyjnych w biznesie, szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, oraz różnic kulturowych w euroregionie MeuseRhine. Od 1988 r. jest koordynatorem konkursu znajomości języka francuskiego, w którym do tej pory
udział brało ponad 7 tys. osób z kręgu kultury flamandzkiej (www.olyfran.org).
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STEREOTYPY I WZORCE ZACHOWAŃ
JAKO PRZEJAW RÓŻNIC KULTUROWYCH
W KRAJACH EUROPEJSKICH

Jednym z istotnych czynników wpływających na różnice kulturowe w krajach
europejskich są przyjęte i utrwalone stereotypy i wzorce zachowań.
Stereotypem nazywamy pewną konstrukcję myślową zawierającą uproszczoną,
często irracjonalną, niemającą odzwierciedlenia w rzeczywistości wiedzę o osobach, grupach społecznych, narodowościach, instytucjach lub rzeczach. Stereotypy
mogą się kształtować wskutek własnych obserwacji danej osoby, jednak częściej są
przekazywane przez otoczenie jakiejś grupie społecznej, a nawet całemu narodowi.
Obecnie istnieje wiele stereotypów, których zasięg oddziaływania znacznie wykracza poza obszar jednego państwa.
Tworzenie stereotypów jako pewnego rodzaju uproszczeń, najczęściej negatywnych, jest naturalną skłonnością współczesnego człowieka żyjącego w coraz
bardziej złożonej rzeczywistości, którą trudno jednoznacznie ogarnąć. Stereotypy
powstają w wyniku tradycyjnego postrzegania zjawisk w warunkach niepełnej lub
nawet fałszywej wiedzy o otaczającym świecie. Wiele stereotypów jest też celowo kształtowanych lub/i wzmacnianych przez różne grupy, a nawet organy państwa
w celu poprawy własnego wizerunku.
W Europie stereotypy nie są tak wyraźne i hermetyczne jak np. w krajach muzułmańskich, niemniej w istotny sposób wpływają na utrzymywanie się różnic między
krajami, niezależnie od postępujących procesów globalizacyjnych. Pogłębienie tego
problemu można zaobserwować w zjednoczonej Europie po 1 maja 2004 r., gdy
10 nowych państw, głównie z Europy Środkowo-Wschodniej, weszło w skład Unii
Europejskiej, a więc spełniło wszystkie formalne warunki niezbędne do uzyskania
członkostwa. Jednak różnice kulturowe wewnątrz UE w tym dniu się pogłębiły. W jej
skład weszły bowiem kraje mające za sobą szczególnie pogmatwane uprzedzenia
historyczne związane z ich burzliwymi dziejami i zmieniającymi się na przestrzeni lat relacjami między sobą i w stosunku do krajów ościennych. Skomplikowane

Księga1.indb 106

2009-08-26 13:35:19

107
uwarunkowania historyczne zawsze sprzyjały powstawaniu stereotypów i różnych
uprzedzeń, co przekłada się na pogłębianie różnic kulturowych.
Istotne różnice kulturowe między krajami europejskimi spowodowane istnieniem stereotypów i przyjętych wzorców zachowań były identyfikowane i poddawane poważnym badaniom już znacznie wcześniej.
Najpoważniejszą, zauważalną od stuleci różnicą jest podział na Europę Zachodnią i Wschodnią. Podział ten sam w sobie nie byłby problemem, gdyby nie towarzyszące mu przekonanie o wyższości Zachodu nad Wschodem. Na Zachodzie, który
ma skłonność do traktowania Europy Środkowo-Wschodniej jako całości, z trudem
jedynie dostrzegając poszczególne państwa, powszechnie uważa się, że do dorobku ogólnoludzkiego Wschód przyczynił się w niewielkim stopniu, a wszelkie idee
stamtąd pochodzące są jedynie kopiami wcześniejszych odkryć Zachodu. Prawdziwą rolę Polski, Rosji, Czech czy Węgier potrafią dostrzec jedynie elity, a nieliczne rzetelne prace naukowe odkrywają bogactwo kultury środkowoeuropejskiej we
wcześniejszych wiekach1.
Dostrzeganie różnic kulturowych szczególnie mocno widoczne jest na styku
obywatele Unii Europejskiej–imigranci, szczególnie ze świata islamu. Wielowiekowy, stereotypowy europejski nacjonalizm, wsparty zagrożeniem terrorystycznym ze
strony islamskich fundamentalistów, dąży do wykluczenia milionów nie-Europejczyków ze społeczności UE2. Różnice kulturowe podkreśla się też w kontekście dalszego powiększania UE o kraje bałkańskie, a przede wszystkim o Turcję. Powszechna jest opinia o zdecydowanej odrębności tych krajów, które są wyolbrzymiane przy
równoczesnym pomniejszaniu licznych podobieństw. Można nawet spotkać pogląd,
iż właśnie ta odmienność Turcji od reszty Europy, nie możliwa do zniwelowania
w krótkim czasie ze względów kulturowych, prawdopodobnie będzie przyczyną braku zgody na akcesję tego kraju do Wspólnoty3.
Największą rolę w postrzeganiu różnic kulturowych odgrywają stereotypy narodowościowe, religijne, płciowe, dotyczące modelu rodziny i podziału w niej ról.
Stereotypowe postrzeganie różnych nacji jest w Europie powszechne. W każdym właściwie kraju europejskim zachowanie Anglików oceniane jest jako chłodne,
wyniosłe i nieco flegmatyczne, choć ostatnio, w związku z wyczynami angielskich
kibiców sportowych, również jako agresywne i obsceniczne, szczególnie w stanie
upojenia alkoholowego. Francuzi to lekkoduchy i flirciarze, są też postrzegani jako
roztrzepani i wyjątkowo ekspresyjni, Niemcy są schematyczni i aż do bólu uporządkowani, pozbawieni poczucia humoru, chorobliwie dbający o czystość. Włosi
to „ogniści” romantycy i najlepsi kochankowie (wszak kochanek wszech czasów,
Casanova, był Włochem). Każdy Żyd to nieuczciwy lichwiarz, a każdy Szkot to
nieprzeciętny skąpiec.
1
2
3
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W odniesieniu do każdego narodu można pokusić się o bardziej szczegółową
charakterystykę. Przykładowo uporządkowanie Niemców i ich brak skłonności do
improwizacji to wynik wielowiekowego przywiązania do sztywnych reguł i hierarchii w życiu społecznym. Są oni przekonani o swoich wybitnych osiągnięciach
w zakresie organizacji i zarządzania oraz o wyjątkowej jakości swojej pracy i produktów będących jej wynikiem. Niemcy często wypominają innym krajom ich brak
porządku i mniejszą skłonność do sztywnego przestrzegania obowiązujących norm.
Mają przez to lekceważący stosunek m.in. do Włochów i Polaków. Stąd bierze się
nadużywanie zwrotu polnische Wirtschaft na określenie bałaganu, skrajnej niegospodarności, brudu, działania bez planu i braku elementarnych manier. Ten stereotyp
jest tak silnie zakorzeniony, że mało kto dziś pamięta o jego ściśle politycznym rodowodzie. Pojęcia tego zaczęto bowiem używać w Prusach za czasów króla Fryderyka II, chcąc usprawiedliwić ekspansję terytorialną kosztem Polski. Nie chciano przy
tym jednak pamiętać, że Prusy same się do tego bałaganu przyczyniły przez produkcję i wprowadzanie do obiegu fałszywych pieniędzy, co spowodowało spory chaos
w polskiej gospodarce tamtego okresu. Zadbano natomiast o szeroką propagandę
tego stereotypu, dodając mu również podłoże naukowe, co później wykorzystywano
w czasach nazizmu.
Ze wszystkich narodów europejskich Niemcy najbardziej wykorzystują stereotypy narodowościowe w reklamach. Szerokim echem odbiła się jedna z kampanii
reklamowych prowadzonych na rynku niemieckim znanej sieci Media Markt, która wykorzystała stereotypy odnoszące się do różnych narodowości. W stosunku do
Francuzów było to bezpośrednie nawiązanie do skojarzeń erotycznych, Anglików
przedstawiono jako sztywniaków bez polotu, a Holendrów – w sposób lekceważący ich nie najwyższych lotów inteligencję. Najwięcej kontrowersji wywołał jednak
spot związany z Polakami, których przedstawiono jako złodziei. Reklamy, w których Polacy kradną, emitowane były nawet w niemieckiej telewizji publicznej ARD,
a wycofane zostały po wyraźnej interwencji polskiej ambasady. Były one jednak
nie tylko wynikiem uprzedzeń do Polaków, ale również ciężkiego niemieckiego humoru, który, jak widać, nie jest tylko stereotypem. Kilka lat wcześniej jedno z biur
turystycznych reklamowało wycieczki do Polski za pomocą hasła „Na wakacje jedź
do Polski. Twój samochód już tam jest”. Takie postrzeganie Polaków jest jednak
obecnie znacznie mniej powszechne, gdyż wyraźnie zmniejszyła się liczba kradzieży aut dokonywanych w Niemczech przez Polaków. Temat ten nie pojawia się już na
czołówkach gazet, a tym samym osłabła siła tego stereotypu.
Niemcy są największą liczebnie grupą turystów podróżujących za granicę, jednak nie cieszą się zbyt dobrą opinią. Stereotypem, który funkcjonuje we Włoszech
i w Hiszpanii, a więc w tych krajach, które goszczą najwięcej Niemców, jest ich
wulgarne zachowanie, brak dobrych manier, a nawet złośliwe zachowanie wobec
„tubylców” i innych turystów. Na tę opinię zapracowali sobie sami Niemcy, ale stereotyp ten nie niesie żadnych konsekwencji, ze względu bowiem na liczbę Niemców
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podróżujących na południe Europy i na brak skłonności do oszczędzania na wakacjach należą oni do najbardziej pożądanych gości.
Wiele narodów ma pogardliwy stosunek do swoich sąsiadów, szczególnie jeśli
ci drudzy są mniej liczni. Znany jest pogardliwy stosunek Polaków do Czechów
czy Niemców do Holendrów. Nie ma to żadnego uzasadnienia i trudno jednoznacznie wskazać na genezę takiego stereotypu. Zresztą wiele stereotypów nie znajduje
żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości. Przykładem jest powszechna opinia
o wyjątkowym umiłowaniu napojów alkoholowych przez Rosjan, a o ilości wypijanego przez Rosjan alkoholu krążą legendy. Tymczasem statystyki jednoznacznie
wskazują, że ilość wypijanego alkoholu przypadająca na głowę jest w Rosji znacznie
niższa niż np. w Czechach czy też we Francji. Prawdą jest jedynie to, że w strukturze
wypijanego alkoholu w Rosji dominuje wódka, podczas gdy w Czechach − piwo,
a we Francji − wino. Może to z tego powodu większość dowcipów o Rosjanach
opowiadanych w Europie oparta jest na motywie alkoholowym?
Siła stereotypów słabnie wraz ze zbliżaniem się realnych konfliktów między
poszczególnymi narodami. Do końca istnienia Jugosławii bardzo silne były uprzedzenia między narodami zmuszonymi do koegzystencji w ramach sztucznego tworu
państwowego. Bośniacy byli uważali za niezbyt rozgarniętych, mieszkańcy Czarnogóry to lenie, którym się nic nie chce, Macedończycy to złodzieje, a Słoweńcy to
skąpcy. Wraz z narastaniem napięć etnicznych w latach 80. XX wieku stereotypy te
zaczęły zanikać, a prawie nikt o nich nie pamiętał w czasach konfliktów zbrojnych
w latach 90. Dziś z kolei w krajach bałkańskich trzeba pamiętać, aby podczas rozmów nie poruszać problemów tych wojen, gdyż pamięć o nich w rodzinach niemal
wszystkich krajów byłej Jugosławii jest wciąż jeszcze żywa i bardzo bolesna. Tych
samych tematów trzeba unikać również w Irlandii, w której konflikty mają podłoże
religijne, w związku z czym źle postrzegane są również rozmowy o charakterze
światopoglądowym.
Na rozwój kultury XX wieku wpłynęło zjawisko tzw. poprawności politycznej
rozwinięte przez Amerykanów, a dopiero później zaadaptowane przez Europę, które
polega na używaniu zwrotów neutralnych czy wręcz eufemizmów zamiast bezpośrednich, potocznych określeń. Jest to rodzaj publicznej cenzury, ale powszechnie
aprobowanej. W USA zaczęto od unikania słów „Murzyn” (powinno być „Afroamerykanin”) oraz ,,Indianin” (poprawnie – „rdzenny Amerykanin”). W Europie używa
się pojęcia „związek partnerski” zamiast „konkubinat” oraz „kochający inaczej” zamiast „geje” czy „lesbijki”.
Stereotypy nie muszą dotyczyć tylko grup narodowościowych, ale również osób
o określonych cechach, bez względu na miejsce zamieszkania. Ludzie w okularach
postrzegani są jako przygarbieni chudzielcy, nudni intelektualiści, często chodzący w rozciągniętych swetrach. Osoby, szczególnie kobiety, o wąskich, zaciśniętych
ustach to ludzie mało przyjemni i mściwi. W niektórych krajach, szczególnie Europy Środkowo-Wschodniej, osoby bogate traktowane są jako nieuczciwe, skorumpowane, które do majątku doszły dzięki rozmaitym aferom i za pomocą nieuczci-
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wych metod. Wiele odczuć stereotypowych związanych jest z wyglądem. Osobom
o szczególnie atrakcyjnym wyglądzie przypisywane są cechy, które z tym wyglądem
nie mają nic wspólnego, np. wybitna przedsiębiorczość i inteligencja. Atrakcyjny
wygląd zwiększa szansę na otrzymanie lepszej pracy i pomaga w negocjacjach na
temat podwyżki wynagrodzenia. Jak wynika z badań, atrakcyjne dziewczyny otrzymują nawet nieco niższe wyroki w procesach sądowych4.
Odwrotny problem mają osoby z nadwagą. W większości krajów europejskich
otyłość staje się problemem społecznym i drugą, po paleniu tytoniu, przyczyną
przedwczesnych zgonów. Badania wskazują na funkcjonowanie różnych negatywnych stereotypów odnoszących się do ludzi otyłych. Są oni postrzegani jako leniwi,
pobłażający sobie, pozbawieni zdolności do samokontroli i niechlujni. Obok tego
pojawiają się również stereotypy pozytywne, gdyż takie osoby są postrzegane jako
ciepłe, serdeczne, miłe i przyjacielskie5. Negatywne postrzeganie osób otyłych jest
bardziej zauważalne w krajach Europy Północnej i Zachodniej, a w Europie Południowej podejście do tego problemu jest zdecydowanie bardziej liberalne.
Niezależnie od stereotypów związanych z wyglądem popularne są te, które
związane są z płcią, przypisujące pełnienie określonych ról którejś z płci. W Europie
często mówi się o różnicach w budowie mózgu i procesach przetwarzania informacji
przez mężczyzn i kobiety. Stąd wyprowadza się poglądy o różnych zdolnościach
płci w zakresie zdolności matematycznych, językowych, orientacji przestrzennej,
umiejętności myślenia analitycznego, odporności na stres i ból. Na bazie tych różnic w niektórych krajach występuje wyraźna dyskryminacja kobiet wyrażająca się
preferowaniem mężczyzn przy zatrudnianiu i awansach, wyższymi zarobkami mężczyzn i zdecydowanie mniejszą reprezentacją kobiet w organach władzy. Tego typu
podejście jest szczególnie popularne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Gdy
w różnych krajach zadano pytanie o to, czy w przypadku braku miejsc pracy większe
do niej prawa mają mężczyźni niż kobiety, aż 55% Polaków odpowiedziało twierdząco. W innych krajach naszego regionu odsetek pozytywnych odpowiedzi oscylował
wokół 40%, w Szwecji wyniósł zaledwie 8%, a w innych krajach skandynawskich
niewiele więcej6. W Polsce kobiety znacznie rzadziej pełnią funkcje kierownicze niż
w krajach zachodnich i mają skromną, bo zaledwie 20-procentową reprezentację
w parlamencie. Dla porównania w Szwecji ten odsetek wynosi ponad 45%, a w pozostałych krajach skandynawskich i w krajach Beneluksu przekracza 35%.
Mimo tak istotnych różnic w zakresie roli kobiet w społeczeństwach polskim
i krajów skandynawskich można znaleźć również podobieństwa kulturowe między
nimi. W ostatnich latach w Polsce zdecydowanie zrelatywizowało się postrzeganie
ról typowo męskich i typowo kobiecych, i chociaż nie znalazło to jeszcze przełożenia na wzrost znaczenia kobiet w życiu publicznym, to jednak zbliżyło nas do
4
5
6
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standardów skandynawskich, a oddaliło od standardów typowych dla krajów Europy
Południowej.
Stereotypowe postrzeganie kobiet w Europie Środkowo-Wschodniej dotyczy
również rynku reklamowego, na którym dla kobiet zarezerwowane są najczęściej
role gospodyń domowych lub atrakcyjnych dodatków do produktów, podczas gdy
mężczyźni są przedstawiani podczas spotkań z przyjaciółmi w barze lub na meczu
lub też jako ludzie sukcesu, względnie osoby dobrze radzące sobie w trudnych sytuacjach.
Bardzo duże znaczenie w kulturze europejskiej mają przyjęte gesty i znaki. Są
one na ogół podobne w większości krajów, zdarzają się jednak wyjątki. Skinięcie
głowy jest synonimem słowa „tak” we wszystkich krajach Europy z wyjątkiem Bułgarii, gdzie akurat oznacza to zaprzeczenie. Pokazanie wysuniętego środkowego palca jest odbierane jednoznacznie, ale np. w Wielkiej Brytanii analogiczną wymowę
ma pokazanie dwóch palców, gdy grzbiet dłoni zwrócony jest w stronę rozmówcy.
Charakterystycznych dla różnych narodowości gestów jest bardzo dużo – wynikają
one najczęściej z ogromnych w Europie różnic w zakresie temperamentu: od powściągliwych Skandynawów, do pełnych temperamentu Francuzów i Włochów.
Stereotypy mogą powstawać jako uogólnienia pojedynczych sytuacji. Tak właśnie narodziły się stereotypy Cygana – złodzieja i oszusta − oraz Włocha – członka
mafii. Do powstania powszechnego przekonania, że struktury mafijne są domeną
Włochów przyczyniły się popularne filmy, takie jak „Ojciec chrzestny”, „Rodzina
Soprano” czy też serial „Nietykalni”. Stereotypowy odbiór poszczególnych nacji
może być bardzo silny nawet w tych społecznościach, które praktycznie nie mają
z nimi bezpośredniego kontaktu. Negatywny wizerunek Żyda we współczesnej kulturze polskiej jest przecież wyłącznie wynikiem doświadczeń poprzednich pokoleń.
Na kształtowanie stereotypów i wzorców zachowań wpływ ma religia. Europa
w całości znajduje się w kręgu kultury chrześcijańskiej, jednak różnice w postrzeganiu różnych problemów wydają się istotne. Protestantyzm charakteryzuje się m.in.
kultem pracy, a dążenie do sukcesu, w tym również finansowego, ma być kluczowym motorem działań każdego człowieka. Katolicyzm akcentuje raczej powściągliwość w pomnażaniu majątku tak, aby nie stracić z pola widzenia spraw ważniejszych. Dziś powszechnie uważa się, że dobrobyt Zachodu ma swoje korzenie m.in.
w protestanckim kulcie pracy i lansowanym przez tę religię cnotom oszczędności
i obowiązkowości. Inna jest w krajach protestanckich nawet postawa związków
zawodowych: mniej roszczeniowa, a bardziej nastawiona na ochronę pomyślności
firmy jako dobra wspólnego. Nie jest zatem przypadkiem, że w krajach protestanckich odsetek zatrudnionych w stosunku do ogółu ludności jest znacznie wyższy niż
w krajach katolickich. Jednak protestantyzm kształtował pozytywny stosunek do
pracy i bogacenia się od wielu wieków, a w katolicyzmie mówiono o tym sporadycznie, aczkolwiek dość wymownie, poczynając od encykliki „Rerum novarum”
papieża Leona XIII z 1891 roku. Jednak dopiero w ostatnich latach Kościół katolicki
wyraźniej mówi, że dążenie do bogactwa samo w sobie nie jest grzechem, a o wiele
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gorsze jest psychiczne uzależnienie od posiadanych dóbr i dążenie do ich zdobywania za wszelką cenę, nawet kosztem innych.
Wyraźny jest również wpływ różnych odłamów chrześcijaństwa na proces kształtowania się stereotypów związanych z zachowaniami erotycznymi. W katolicyzmie
stosunek do seksu jest powściągliwy, a nawet negatywny. Purytańscy są również
kalwini, podczas gdy luteranie są zdecydowanie bardziej otwarci. W prawosławiu
rzadko można spotkać wypowiedzi na ten temat, sferę tę pozostawia się sumieniu
wiernych.
Stereotypy, a przede wszystkim wzorce zachowań, są kształtowane nie przez
rzetelną wiedzę, ale przez wybiórcze dostarczanie informacji czy wręcz przez manipulację. Możliwe jest to wskutek ogromu informacji, którymi jest nieustannie „bombardowany” każdy mieszkaniec Europy, a których nie jest w stanie obiektywnie
przetworzyć. Jeśli do tego dodać rosnącą rywalizację między poszczególnymi narodami na wszystkich właściwie polach, to otrzymamy pożywkę dla kształtowania się
najpopularniejszej grupy stereotypów, jaką są niewątpliwie stereotypy narodowościowe. Dają one subiektywne poczucie wyższości nad innymi nacjami i poprawę
samopoczucia w relacjach międzynarodowych.
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STEREOTYPES AND BEHAVIOURAL PATTERNS
AS A MANIFESTATION OF CULTURAL DIVERSITY
OF EUROPEAN COUNTRIES
Summary
The paper presents selected stereotypes and behavioural patterns responsible for cultural differences among European countries. Stereotypes are addressed in respect to nationality, religion, gender
and family role, i.e. those that most strongly influence significant cultural differences in modern Eu-
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rope. The paper presents factors that support and stimulate propagation of distinct behavioural patterns,
together with historical and social background of selected stereotypes.
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ROLA NIEWERBALNYCH FORM POWITANIA
KSZTAŁTOWANIU KOMPETENCJI KOMUNIKATYWNEJ
I INTERKULTUROWEJ W ASPEKCIE
GLOTTODYDAKTYCZNYM

1. Wstęp
Umiejętność skutecznego porozumiewania się i komunikowania w językach
obcych została uznana w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady (z grudnia
2006 roku)1 jako jedna z ośmiu kluczowych kompetencji, „których wszystkie osoby
potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem,
integracji społecznej i zatrudnienia”2. Odgrywa ona także ważną rolę w nowocześnie
rozumianym procesie nauczania języków obcych, który można uznać za skuteczny
i zwieńczony sukcesem tylko wówczas, gdy uczący się w konkretnej sytuacji może
dokonać aktywizacji nabytych umiejętności i kompetencji językowych w celu poprawnego nadania i zrozumienia komunikatu językowego, jak również adekwatnego
do sytuacji zachowania świadczącego nie tylko o znajomości niezbędnego słownictwa, gramatyki funkcjonalnej, głównych typów interakcji słownej i rejestrów języka,
ale także konwencji społecznych, aspektu kulturowego i zmienności języka. Musi
być on więc w stanie w miarę swobodny sposób poruszać się w innej niż własna
kulturze, to znaczy interaktywnie działać w kontekście interkulturowym. Od każdego uczącego się języków obcych oczekuje się zatem, że w czasie komunikowania
się uaktywni on cały szereg kompetencji (znajomości werbalnych i niewerbalnych
umiejętności i sprawności), które pozwolą mu na realizację komunikatywnych działań i zadań ponad granicami językowymi i kulturowymi. Nastawienie takie spowodowało, że na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci do głównych celów nauczania języków obcych zaliczona została najpierw kompetencja komunikatywna, a następnie
kompetencja interkulturowa.
1
2
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2. Komunikacja niewerbalna
jako część składowa kompetencji komunikatywnej
Pojęcie kompetencji komunikatywnej zostało wprowadzone na początku lat siedemdziesiątych, a więc przed zdefiniowaniem pojęcia kompetencji interkulturowej,
przez antropologa i socjolingwistę Della Hymesa3, który kompetencję komunikatywną określił jako gramatyczną, psycholingwistyczną, socjokulturową i dającą się
praktycznie zastosować wiedzę przyswojoną w procesie uczenia się języka oraz
umiejętność jej wykorzystania w odpowiednich kontekstach4. Dell Hymes rozszerzył zatem definicję kompetencji gramatycznej Chomskego5 o kompetencję komunikatywną i w jednym pojęciu zawarł zarówno kompetencję językową, jak i umiejętność posługiwania się językiem w jakiejś konkretnej sytuacji (performance). Do
tego bardzo szeroko rozumianego pojęcia kompetencji komunikatywnej nawiązywali później Jürgen Habermas6, Bernhard Badura7 i Dieter Baacke8.
Inną często cytowaną definicją kompetencji komunikatywnej jest definicja podana przez Michaela Canale’a9 i Merrill Swain10, którzy obok kompetencji gramatycznej i socjolingwistycznej wyróżniają także kompetencję dyskursu oraz kompetencję
strategiczną. Kompetencja strategiczna rozumiana jest przez nich jako „opanowanie
werbalnych i niewerbalnych strategii komunikowania się”11. W tym ujęciu zostało
więc także uwzględnione znaczenie niewerbalnych strategii komunikacyjnych, które mówiący stosuje równocześnie ze strategiami werbalnymi, „gdy dojdzie do przerwania komunikacji werbalnej między osobami uczestniczącymi w rozmowie, na
przykład z powodu niewystarczającej kompetencji w pozostałych trzech obszarach
kompetencyjnych12”.
Strategie niewerbalnego komunikowania się są także częścią składową definicji
kompetencji komunikatywnej sformułowanej w 1988 roku przez Lisę Duquette13.
Duquette wróżnia pięć kompetencji, które wspólnie tworzą kompetencję komunikatywną: kompetencję językową, socjolingwistyczną, socjokulturową, strategiczną oraz referencyjną. Kompetencja strategiczna oznacza, podobnie jak u Canale’a
i Swain, umiejętność zastosowania komunikacyjnych strategii językowych i pozajęPorównaj: [Hymes 1972, s. 269-293].
Porównaj: [House 1996].
5
[House 1996].
6
[Habermas 1970].
7
[Badura 1971].
8
[Baacke 1973].
9
[Canale 1983].
10
[Swain 1985, s. 235-153].
11
Porównaj: [House 1996].
12
W zakresie kompetencji gramatycznej, socjolingwistycznej lub kompetencji dyskursu porównaj: [House 1996].
13
[Duquette 1988, s. 86].
3
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zykowych zgodnie z intencją komunikującego się w pewnym określonym działaniu
językowym.
Także Henri Boyer14 kompetencję komunikatywną rozumie jako sumę komponentów semiotycznych, socjopragmatycznych i etnosocjokulturowych, takich jak
komponenty dyskursu i umiejętności posługiwania się językiem w pewnej określonej sytuacji. Komponenty semiotyczne zawierają, obok umiejętności i sprawności,
także wyobrażenia i nastawienia, które odnoszą się nie tylko do języka i jego systemów fonologicznego, fonetycznego, leksykalnego, semantycznego i gramatycznego, ale również do innych systemów towarzyszących wypowiedziom werbalnym,
a więc do gestykulacji, mimiki i grafiki.
Marie-Therese Claes15 dokonuje dalszego zróżnicowania i w ramach kompetencji komunikatywnej wyróżnia: komponenty językowe, parajęzykowe (gestykulację,
mimikę, język ciała), socjolingwistyczne, socjokulturowe, strategiczne i − podobnie
jak Boyer – także komponenty dyskursu i umiejętności posługiwania się językiem
w pewnej określonej sytuacji. Parajęzykowe środki wyrazu są więc tutaj tak samo
ważne jak pozostałe cztery elementy składowe i współdecydują o sukcesie uczącego
się, gdy komunikuje się on w języku obcym.
Europejski system opisu kształcenia językowego16 oferujący wspólną dla całej
Europy podstawę do opracowywania planów nauczania, zaleceń programowych,
egzaminów, podręczników17 zawiera obszerny opis kompetencji językowych zarówno ogólnych, jak i komunikacyjnych18. „Określone sytuacje komunikacyjne
wymagają od użytkowników języka/uczących się wykonywania różnych zadań
i podejmowania różnych czynności, do realizacji których wykorzystują swoje kompetencje wynikające z ich dotychczasowych doświadczeń. (...) Wszystkie rodzaje
kompetencji, jakimi dysponuje użytkownik języka, wpływają w ten lub inny sposób na jego sprawność komunikacyjną i mogą w związku z tym być uważane za
składniki kompetencji komunikacyjnej”19. W europejskim systemie opisu kształcenia językowego podkreślony został więc fakt, że wszystkie aspekty kompetencji komunikatywnej, a więc także i niewerbalne, odgrywaj ważną rolę w procesie
glottodydaktycznym. Stanowią one część składową kompetencji ogólnych i wymieniane są jako jeden z elementów wiedzy socjokulturowej. „Znajomość konwencji
rządzących językiem ciała jest częścią kompetencji socjokulturowej użytkownika
języka/uczącego się”20. Komunikacja niewerbalna towarzyszy działaniom językowym w formie czynności praktycznych, które obejmują wskazywanie, pokazywanie
[Boyer 1991, s. 59-60].
[Claes 2002, s. 39-41].
16
[Europejski system… 2003].
17
[Europejski system… 2003 , s. 13].
18
W wielu artykułach i publikacjach pojęcia kompetencji komunikatywnej i kompetencji komunikatywnej stosowane są zamiennie.
19
[Europejski system… 2003, s. 94].
20
[Gemeinsamer europäischer…2001, s. 105].
14
15
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i nawiązywanie do czynności, zdarzeń, faktów i przedmiotów oraz w formie środków paralingwistycznych, do których należą mowa ciała (gesty, mimika, postawa,
kontakt wzrokowy, kontakt fizyczny i dystans), pozalingwistyczne środki akustyczne, środki prozodyczne21. Wszystkim użytkownikom europejskiego systemu opisu
kształcenia językowego zaleca się rozważenie „paralingwistycznych środków wyrazu, które uczący się będzie rozumiał i stosował/do których rozumienia i stosowania powinien zostać przygotowany/które powinien umieć rozumieć i stosować”22,
jak również „paratekstowych środków wyrazu, które uczący się będzie rozpoznawał, rozumiał i stosował/do których rozpoznawania, rozumienia i stosowania
powinien zostać przygotowany/które powinien umieć rozpoznawać, rozumieć i stosować”23.

3. Kompetencja interkulturowa
oraz nowe wyzwania wobec dydaktyki nauczania
języków obcych
Na początku lat dziewięćdziesiątych Rada Europy sformułowała zarówno ogólne,
jak i szczegółowe cele nauczania języków obcych. Wśród celów ogólnych znalazły
się zarówno cele podstawowe, takie jak ukształtowanie świadomości interkulturowej
oraz pozytywnego nastawienia wobec innych języków, jak również wypracowanie
postawy tolerancji w stosunku do odmiennych kultur24. Decyzją z 1995 roku Rada
Europy wprowadziła wobec nauczycieli języków obcych obowiązek podnoszenia
kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych, dokonywania analiz stosowanych strategii nauczania oraz metodyki zajęć z języka obcego, a także aktualizowania wiedzy na temat kultury kraju, którego języka nauczają25. W 2002 roku Rada
wezwała wszystkie kraje członkowskie do zwiększenia troski o to, by w programach
nauczania i celach pedagogicznych promować pozytywne nastawienie wobec innych języków i kultur oraz już w nauczaniu wczesnoszkolnym rozwijać interkulturowe umiejętności komunikowania się26. Zalecenia te i liczne wskazówki Rady
Europy towarzyszyły w latach dziewięćdziesiątych debacie, jaka toczyła się wokół
zależności między językiem i kulturą, ich wzajemnego powiązania oraz znaczenia
kompetencji interkulturowej w nauczaniu języków obcych.
W dyskusji prowadzonej w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych wokół
pojęć kompetencji interkulturowej, interkulturowej wiedzy, komunikacji i interkulturowej umiejętności komunikowania się wzięło udział wielu naukowców i eksper21
22
23
24
25
26
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tów. Opinie wygłoszone przez np. B. Buttjesa27, L. Bredellę28, W. Delanoya29, J. House30 i A. Knapp-Potthoffa31 znalazły swój wyraz w opracowaniu interkulturowych
treści nauczania i w nowych koncepcjach glottodydaktycznych.
W zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie z grudnia 2006 roku32 czytamy, że
„Kompetencja porozumiewania się w obcych językach wymaga znajomości słownictwa i gramatyki funkcjonalnej oraz świadomości głównych typów interakcji
słownej i rejestrów języka. Istotna jest również znajomość konwencji społecznych
oraz aspektu kulturowego i zmienności języków”33. Niewystarczający stopień opanowania kompetencji komunikatywnej i interkulturowej przez użytkownika języka obcego utrudnia komunikację i proces porozumiewania się, prowadzi często do
zakłóceń w komunikacji, powstawania nieporozumień, wystąpienia niepożądanych
reakcji u rozmówcy, a nawet może wywołać konflikty. W komunikacie językowym
ważną rolę odgrywa nie tylko to, co zostało powiedziane, ale także jego aspekty niewerbalne, które powinny zostać uwzględnione w nauce języków obcych. W centrum
procesu glottodydaktycznego powinno znaleźć się przede wszystkim to, co w innym kręgu kulturowym, w kulturze docelowej jest odmienne, co mogłoby utrudniać przebieg komunikacji i swobodne poruszanie się w obszarze interkulturowym,
uniemożliwić zmianę czy też przejście z języka ojczystego do języka docelowego.
Zagadnienie różnic interkulturowych musi zatem zostać włączone do procesu glottodydaktycznego, a co za tym idzie − nauczanie języków obcych musi uwzględniać
pewne określone aspekty innej kultury, kompleksowość procesu komunikatywnego,
a więc uwzględniać jego aspekty zarówno werbalne, jak i niewerbalne.

4. Rutyny i rytuały dnia codziennego
Każde społeczeństwo charakteryzuje się pewnymi „normami komunikacyjnymi”, które regulują komunikację werbalną i niewerbalną. Te niepisane prawa określają, co, w jakiej sytuacji i do kogo może lub nie może zostać powiedziane lub, mówiąc inaczej, może zostać nadane w ramach komunikatu językowego. Każdy język
ma więc obok reguł gramatycznych także reguły, które mówią, w jaki sposób należy
się witać lub żegnać, jakie normy obowiązują na przykład w czasie dyskusji, w jaki
sposób udziela się pochwały lub wyraża krytykę. Takie formy wypowiedzi pisemnych, ustnych lub zachowania nazywane są rutynami. Rutyny są zazwyczaj wynikiem powtórzeń, są względnie stałymi wzorami stosowanymi w pewnych sytuacjach
27
28
29
30
31
32
33
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w sposób prawie zautomatyzowany34. Niektóre z nich, określone w sposób bardzo
dokładny, nazywane są rytuałami (np. rytuał obchodzenia pewnych uroczystości –
składania życzeń z okazji urodzin). Wszyscy uczestnicy procesu komunikacyjnego
działają w określonej sytuacji wobec pewnego schematu zachowań. Partnerzy komunikacji wychodzą więc z założenia, że ten schemat zachowań jest im obojgu znany. Jeżeli jednak jeden z nich ignoruje formy rytualne lub stosuje je w sposób błędny,
może to prowadzić do trudności na płaszczyźnie wzajemnych relacji35. Nieprzestrzeganie reguł rytuałów ma oczywiście, podobnie jak nieprzestrzeganie reguł gramatycznych, swoje konsekwencje, choć są one zupełnie innej natury. Konsekwencje te
mogą na przykład w obszarze gospodarczym przesądzać o niepowodzeniu w realizacji projektów międzynarodowych. Wydaje się to mieć znaczenie przede wszystkim
tam, gdzie gospodarka znajduje się w fazie transformacji i gdzie wiele zagadnień
i obszarów jest wprowadzanych, nowych i nie przebiega jeszcze zgodnie ze wzorami
rutyn. Poza tym wiele rutyn językowych i pozajęzykowych jest wynikiem tła kulturowego i wykazuje istotne różnice w zależności od kraju. Już w samym obszarze
niemieckojęzycznym można wyróżnić różne formy powitania, zarówno werbalne,
jak i niewerbalne. W Austrii zalecany jest na powitanie uścisk dłoni, obejmowanie
jest raczej nieprzyjęte. W Szwajcarii natomiast, witając się, należy podać rękę, młodzi ludzie jednak całują się na powitanie w policzki. W Niemczech, przynajmniej
na terenie tak zwanych starych krajów związkowych, uścisk dłoni nie jest już tak
popularny jak dawniej i pojawia się raczej w sytuacjach oficjalnych. Wszystkie formy powitania cechują w wyrazie większa swoboda i elastyczność, czasami osoby
witają się tylko skinieniem głowy lub podniesieniem w górę dłoni, obejmowanie się
jest zwyczajowo przyjęte wśród osób zaprzyjaźnionych, a całowanie się występuje
dość rzadko.
Wszystkie kontakty i akty komunikacyjne określone są zazwyczaj ramami rytualnymi, które wyznaczają rozpoczęcie i zakończenie rozmowy. Adekwatne zachowanie (werbalne i niewerbalne) w czasie powitania jest dla uczącego się języka
obcego nadzwyczaj istotne wówczas, gdy chce on nawiązać lub kontynuować kontakty. Znormalizowane zachowanie przy powitaniu umożliwia więc z jednej strony
rozpoczęcie rozmowy w ogóle, ponieważ sygnalizuje gotowość partnera komunikacji do komunikacji i świadczy o nabyciu przez niego w tym zakresie kompetencji
komunikatywnej i interkulturowej, z drugiej strony jest wyrazem pewnego porządku
społecznego, w którym żyją partnerzy rozmowy. Werbalne i niewerbalne formy powitania są w rytuale powitania nośnikami przynależności społecznej i odzwierciedlają płaszczyznę wzajemnych relacji.
Porównaj: [Lüger 1993].
W każdym wypowiadanym komunikacie możemy wyróżnić cztery płaszczyzny komunikacji:
płaszczyznę rzeczową (formalną), płaszczyznę autoportretu (autoprezentacji), płaszczyznę wzajemnych relacji oraz płaszczyznę apelu (według [Von Thun 1981]).
34
35
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5. Gestykulacyjne i mimiczne formy powitania
Wszystkie formy powitania można ogólnie podzielić na dwie grupy: gestykulacyjne oraz mimiczne. Zachowanie partnerów komunikacji w czasie powitania determinowane jest na wstępie przez postawę i ruch ciała oraz gesty. To niewerbalne
zachowanie jest decydujące dla wstępnej oceny partnera komunikacji, przesądza
o tym, czy postrzegany jest on jako sympatyczny, czy też niesympatyczny, o tym,
czy wytworzą się wobec niego pewne uprzedzenia. W południowych krajach europejskich partnerzy rozmowy poszukują dość bliskiego kontaktu z rozmówcą, co stoi
w sprzeczności z kulturowo ukształtowanymi oczekiwaniami mieszkańców Europy
Północnej. Różnice te mogą stale prowadzić do nieporozumień: dążenie do bliskości przez Europejczyków z południa może zostać odebrane jako pewna nachalność,
natomiast chęć zachowania dystansu przez Europejczyków z północy − jako ewentualne usiłowanie wycofania się z nawiązania kontaktu.
Gestykulacyjne formy powitania
Do gestykulacyjnych form powitania zaliczane są:
–– powitanie przez pochylenie głowy lub górnej części ciała,
–– powitanie przez podanie i uścisk dłoni,
–– powitanie przez objęcie,
–– powitanie przez pocałunek w dłoń36.
Mimiczne formy powitania
Do mimicznych form powitania należą:
–– powitanie przez nawiązanie kontaktu wzrokowego (spojrzenie),
–– powitanie uśmiechem37.

6. Znaczenie komunikacji niewerbalnej
dla kształtowania kompetencji komunikatywnej interkulturowej
oraz procesu glottodydaktycznego
Nie ulega wątpliwości, że podręczniki do nauczania języków obcych, curricula, a przede wszystkim metodyka i dydaktyka nauczania języków obcych muszą
w większym stopniu uwzględniać interkulturowe aspekty zachowań zarówno werbalnych, jak i niewerbalnych, tak aby mogły efektywnie przyczyniać się do podniesienia stopnia opanowania kompetncji interkulturowej, akceptacji, a co za tym
idzie − do porozumienia i zrozumienia między przedstawicielami różnych kultur.
Nowocześnie rozumiane nauczanie języków obcych powinno u uczących się wykształcić umiejętność postrzegania różnic interkulturowych i mogących pojawić się
nieporozumień jeszcze zanim dojdzie do rzeczywistej konfrontacji z użytkownikami
36
Szczegółowy opis poszczególnych form gestykulacyjnych patrz: [Pietrus-Rajman 1998,
s. 137-139].
37
[Pietrus-Rajman 1998, s. 139].
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języka docelowego i inną kulturą. Marie-Thérése Claes uważa, że język jest jednym
z ważnych komponentów kultury i komunikacji, którego każdy może się nauczyć.
Wymienia ona także inne explicit and tacit aspects of culture38, które pozostają
w ścisłym związku z językiem: expressive meaning, connotation, usage: politeness
and formality, nonverbal communication expressive vs. reserved communication
������������������������
podkreśla, że znastyles, the context of communication and cognitive styles39. Claes
czenie pozajęzykowych elementów w komunikacji może być różne w zależności od
typu kultury, z którego wywodzą się użytkownicy języka. W kulturach słabo uzależnionych od kontekstu (low-context cultures) to, co zostało zwerbalizowane, wyraża dokładnie to, co rozmówca miał na myśli, natomiast w kulturach uzależnionych
od kontekstu (high-context cultures) słowa nie są tak ważne jak sposób, w jaki są
wypowiadane, tzn. tak ważne jak niewerbalna płaszczyzna komunikatu i kontekst.
Sprawny przebieg komunikacji w jednym z języków będących częścią high-context
cultures jest zadaniem znacznie trudniejszym niż w jednym z przynależących do
low-context cultures, ponieważ body language can be completely misunderstood,
and gestures have different meanings in different cultures. �������������������������
Gestures are to be avoided in intercultural situations, because one is often rude without realising40.
Jeśli zatem użytkownik języka komunikuje się w języku obcym i nie wie, jaki
rodzaj zachowania niewerbalnego uważany jest przez natywnych użytkowników za
znormalizowany i zwyczajowo przyjęty w danej sytuacji, jakiego rodzaju zachowania komunikacyjnego się od niego oczekuje, wreszcie z jakimi sankcjami powinien się liczyć, jeśli nie postąpi zgodnie z pewnymi regułami, to można by było
mu zalecić, by spróbował zrezygnować z niewerbalnych środków wyrazu. Nie jest
to jednak możliwe, gdyż zachowanie niewerbalne sterowane jest zazwyczaj przez
podświadomość i dlatego jest działaniem i reakcją instynktowną. W związku z tym
w nauczaniu języków obcych niezbędne jest uwzględnienie niewerbalnych aspektów komunikacji, przy czym szczególnemu uwzględnieniu powinno podlegać to, co
jest w innym kręgu kulturowym odmienne i co mogłoby utrudnić lub uniemożliwić
komunikację.
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ASPECTS OF COMMUNICATIVE AND INTERCULTURAL
COMPETENCE IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING
Summary
The paper presents non-verbal communication as an important constituent of communicative and
intercultural competence, that should be addressed in modern language teaching practice. Requirements of glottodydactics over recent decades are also discussed, with special attention to non-verbal
forms of communication. Routines and rituals of everyday life are discussed, in particular the routine
greeting forms, factors that influence them and basic characteristics of such forms of communication.
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UWARUNKOWANIA KOMUNIKACJI WERBALNEJ
I NIEWERBALNEJ W MARKETINGU
MIĘDZYNARODOWYM

1. Wstęp
Analiza czynników społeczno-kulturowych należy do zadań trudnych, co wynika
m.in. z faktu, że pojęcie kultury jest bardzo szerokie i może być różnorodnie interpretowane. Jedynie w XX wieku powstało ponad 150 definicji kultury. Stworzonych
także zostało wiele różnych typologii kultur, które są wykorzystywane w analizach
marketingowych. Akcentują one różne cechy, dzięki którym dokonywany jest podział na poszczególne typy kultur.
Elementami kultury są nie tylko produkty materialne, ale także instytucje społeczne, zasady współżycia między ludźmi, sposoby ich postępowania, wzorce zachowań czy kryteria oceny zachowań. Wprawdzie w wielu rejonach świata eksponuje się wspólne korzenie i dorobek kulturowy, to jednak pomiędzy poszczególnymi
krajami nadal występują znaczące różnice kulturowe. Dotyczy to nawet takich obszarów, jak kraje Unii Europejskiej, w której zaobserwowano standaryzację postaw
społeczno-kulturowych. Ponadto w przypadku niektórych państw istnieje wewnętrzne zróżnicowanie kulturowe. Takim rynkiem są Chiny, gdzie pomiędzy poszczególnymi prowincjami występują ogromne różnice kulturowe1.
Za próbę systematyzacji problemów kulturowych można uznać stworzenie
różnych typologii kultur. Wśród najważniejszych prac należy wymienić typologie
opracowane przez G. Hofstede’a, R. Gestelanda, A. Tropenaarsa czy E. Halla. Dostarczają one wielu cennych informacji, które wykorzystywane są zarówno przez
teoretyków, jak i praktyków gospodarczych. Należy jednak zwrócić uwagę, że typologie kultur mają ograniczone zastosowanie. Nie uwzględniają one wielu aspektów wynikających z procesu globalizacji oraz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy
czy rozwoju marketingu partnerskiego lub uwzględniają je w małym zakresie. O ile
1
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mogą mieć zastosowanie w przypadku eksportu, o tyle przy bardziej zawansowanych
działaniach na arenie międzynarodowej niezbędne jest wyjście poza przedstawione
typologie kultur. Prowadząc działania inwestycyjne, np. w Japonii, współdziałamy
z lokalnymi partnerami, tworząc nową „mieszankę kultur”. Dlatego coraz częściej
zwraca się uwagę na konieczność wypracowania nowego podejścia do problemów
kulturowych, które miałoby zastosowanie w marketingu międzynarodowym2. Jest
to istotne także ze względu na zmienność otoczenia. Plan działania, który jest znakomity dziś, jutro może skazywać firmę na porażkę. Warunkiem sukcesu jest jego
aktualizacja i dopasowywanie do bieżących potrzeb oraz sytuacji konkurencyjnej.
W podobny sposób firmy powinny podchodzić do postrzegania problemów kulturowych, tak by odpowiadało to warunkom prowadzenia działalności na współczesnym
rynku światowym.

2. Elementy otoczenia społeczno-kulturowego
Podobnie jak w przypadku otoczenia międzynarodowego, także w odniesieniu
do uwarunkowań społeczno-kulturowych można się spotkać z różnymi poglądami
dotyczącymi zarówno elementów je tworzących, jak i ich interpretacji. Do najistotniejszych elementów otoczenia kulturowego, które mają wpływ na prowadzenie
działań marketingowych, należy zaliczyć3:
• religię,
• wartości i postawy,
• edukację,
• estetykę,
• komunikację werbalną i niewerbalną,
• organizację społeczną,
• kulturę materialną,
• sytuację demograficzną.

3. Komunikacja werbalna
Język jest podstawowym narzędziem komunikacji między ludźmi. Praktyka dobitnie pokazuje, że nieznajomość języka obowiązującego na rynku, na którym działamy, odbija się niekorzystnie na wynikach ekonomicznych i wizerunku firmy. Może
negatywnie wpłynąć m.in. na proces negocjacji z partnerem zagranicznym, a także
na skuteczność działań promocyjnych.
Problemy językowe w komunikacji na rynkach zagranicznych są potęgowane
przez bardzo dużą liczbę używanych obecnie języków. Szacuje się, że w skali globu
ich liczba waha się w granicach 6-7 tys. (zdecydowana większość z nich pozostaje
2
3
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w formie bezpiśmiennej). Natomiast liczba najpopularniejszych języków, z których
każdym posługuje się co najmniej 45 mln ludzi, wynosi 304.
W przypadku marketingu z kwestiami językowymi związane są głównie problemy nazw produktów oraz sloganów reklamowych. W tym zakresie wiele znanych
marek zanotowało spektakularne wpadki (Rolls-Royce, Toyota, Ford, Mitsubishi).
Przykładem może być General Motors, który na rynek Ameryki Południowej, a więc
hiszpańskojęzyczny, wprowadził samochód Chevrolet Nova. Po hiszpańsku no va
znaczy „nie jedzie”, co nie może być uznane za dobrą nazwę dla samochodu. Pomimo że przykład ten był szeroko opisywany w światowej literaturze marketingowej
identyczny błąd popełniła brytyjska firma Vauxhall, wprowadzając na rynek hiszpański samochód o nazwie Nova5.
Tabela 1. Marka a problemy językowe w wybranych krajach
Marka

Rodzaj produktu

Rodzaj błędu

Bum

chrupki

W j. angielskim słowo bum oznacza „tyłek”, co sprawiło,
że hiszpańskie chrupki nie miały szans na rynku brytyjskim

Coca-Cola

napój

Problemem na rynku chińskim okazała się wymowa nazwy słynnej amerykańskiej firmy. Początkowo wymawiano ją jako kekou kele, co znaczyło, w zależności od
dialektu, albo „ugryź woskową kijankę”, albo „kobyła
wypchana woskiem”. Dlatego zaproponowano inną wymowę, która oznacza „miły”, „smaczny”, „przyjemny”

Ford Caliente

samochód
osobowy

W j. hiszpańskim caliente znaczy „gorący”. Jednak w żargonie znaczy także „dziwka”, co negatywnie wpłynęło na
sprzedaż samochodów w Meksyku

Ford Pinto

samochód
osobowy

Pinto w j. portugalskim oznacza „mały”. Jednak w Brazylii jest to także określenie męskich genitaliów małych
rozmiarów

Mitsubishi Pajero

samochód
terenowy

Słowo pajero w j. hiszpańskim ma kilka znaczeń: kłamca,
blacharz oraz onanista

Pet

mleko

W Wielkiej Brytanii produkt ten był hitem rynkowym,
m.in. ze względu na nazwę – pet oznacza pieszczocha lub
zwierzę domowe. Jednak w j. francuskim słowo tak wymawiane oznacza „puszczać wiatry”

Rolls Royce Silver
Mist

luksusowy
samochód

W j. angielskim słowo mist oznacza mgłę, ale w j. niemieckim znaczy „gnój” lub „obornik”

Toyota MR2

samochód
sportowy

Oznaczenie MR2 Francuzi przeczytają – emme-erre-deux
– co brzmi jak mało eleganckie słowo merde (gówno)

Źródło: opracowanie własne.
4
5
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W tabeli 1 pokazane zostały przykłady innych marek, które ze względów językowych można uznać za błędnie dobrane. Unikanie takich problemów jest możliwe
dzięki stosowaniu na różnych rynkach odmiennych marek handlowych. Firma Mars
sprzedaje na rynku brytyjskim batony Snickers pod nazwą Marathon. Powodem była
obawa, że nazwa Snickers mogła być mylona z określeniem używanym na damskie
spodenki (pumpy) – knickers6.
Praktyka gospodarcza dostarcza zresztą wielu pozytywnych przykładów tego,
jak można przygotować nazwę firmy tak, by spełniała wymagania rynków zagranicznych. Jednym z nich był sposób przygotowania nazwy przez japoński koncern
Sony. Pierwotna nazwa tego przedsiębiorstwa była inna − Tokyo Tsushin Kogyo
Kabushiki Kaisha. Na początku lat 50. ubiegłego wieku, w okresie nawiązywania
pierwszych kontaktów z rynkami zagranicznymi, jeden z jej właścicieli − Akio
Morita − uznał, że nazwa firmy nie nadaje się do umieszczania na wyrobach przeznaczonych na eksport. Przede wszystkim była ona trudna do wymówienia i nawet
na rynku lokalnym stosowano skrót Totsuko. Angielski przekład nazwy przedsiębiorstwa − Tokyo Telecommunications Engineering Company również trudno było
uznać za dobrą nazwą marketingową. Z tego względu przez pewien czas używano
nazwy Tokyo Teletech, jednak okazało się, że istnieje amerykańska firma o nazwie
Teletech7. W tej sytuacji postanowiono przygotować nową nazwę, która miałaby
podwójną funkcję − powinna być nazwą firmy i jednocześnie marką.
Początkowo rozpatrywano znak w postaci odwróconej piramidy z obciętymi rogami, wpisanej w koło, co dawało w efekcie stylizowaną literę T. Uznano to jednak
za zbyt mało oryginalne rozwiązanie. Japończycy chcieli przygotować dla swojego
pierwszego produktu, który stwarzał szansę zaistnienia na rynku międzynarodowym, jakim był radioodbiornik tranzystorowy, nazwę, którą zapamiętaliby klienci
na całym świecie. Nazwa musiała być krótka, składać się najwyżej z czterech lub
pięciu liter. Miała być łatwo rozpoznawana na całym świecie i identyczna w wymowie we wszystkich językach. Punktem wyjścia w poszukiwaniach nowej nazwy
przedsiębiorstwa był łaciński wyraz sonus, oznaczający „dźwięk”. Ze względu na
profil produkcji przedsiębiorstwa był to wybór trafny. W latach 50. XX wieku w języku japońskim często występowały zapożyczenia z języka angielskiego. Ponadto
bardzo popularne były przydomki. Niektórzy Japończycy określali dźwięk słowem
sonny mającym ten sam rdzeń, co wyraz sonus. Pracownicy Tokyo Tsushin Kogyo
Kabushiki Kaisha mówili o sobie sonny-boys. Niestety, użycie wyrazu sonny byłoby
w Japonii kłopotliwe, ponieważ w transkrypcji by go wymawiano jako son-nii, co
znaczy „tracić pieniądze”8. Była by to wręcz fatalna nazwa dla nowego produktu.
Rozwiązaniem problemu okazało się skrócenie tego wyrazu o jedną literę i w ten
sposób powstała nazwa Sony. Jej zaletą był także fakt, że słowo „sony” zostało stwo6
7
8
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rzone w tokijskiej firmie, dzięki czemu w żadnym języku termin ten niczego nie
oznaczał. Innymi atutami nowej nazwy było to, że łatwo ją było zapamiętać oraz
nasuwała pożądane przez firmę skojarzenia z dźwiękiem.
W 1957 r. pojawiły się pierwsze reklamy zewnętrzne wykorzystujące nową nazwę, a rok później firma oficjalnie zmieniła nazwę na Sony Corporation, która jest
używana do dzisiaj . Jednocześnie Japończycy zarejestrowali nazwę Sony w stu siedemdziesięciu krajach świata, w różnych kategoriach, nie tylko związanych z elektroniką. Okazało się jednak, że firma nie zabezpieczyła swoich interesów w Japonii.
Na rynku tego kraju pojawiła się czekolada o nazwie Sony. W dodatku producent
czekolady wykorzystywał w działaniach promocyjnych postać podobną do komiksowego Atchana pojawiającego się w reklamach Sony Corporation. Sprawa trafiła
do sądu i po czterech latach ostatecznie została wygrana przez firmę elektroniczną.
Innym przykładem tworzenia nazwy firmy uwzględniającej uwarunkowania międzynarodowe jest Polski Koncern Naftowy Orlen. Aby firma mogła prezentować się
szerokiej opinii publicznej, zgodnie z oczekiwaniami akcjonariuszy oraz ze względu
na fakt, iż z przyczyn marketingowych nazwa Polski Koncern Naftowy SA była zbyt
długa i nie posiadała znaku graficznego, rozpoczęto prace nad nową marką. Firma
Codes9, której powierzono stworzenie nowej nazwy, wyłoniona została w wyniku
konkursu ofert spośród wyspecjalizowanych agencji zajmujących się tworzeniem
corporate identity, tj. kreowaniem wizerunku firm i produktów poprzez tworzenie
efektywnych form ich prezentacji i komunikacji. W rezultacie kilkumiesięcznej
współpracy zespołu projektowego firmy Codes oraz biura public relations koncernu
powstał projekt strategii wizerunku. W toku prac przygotowawczych przeprowadzono m.in. analizy wizerunku światowych firm paliwowych i petrochemicznych oraz
analizy mocnych i słabych stron dotychczasowych wizerunków Petrochemii Płock
SA i Centrali Produktów Naftowych SA.
Metodologia, jaką przyjęto, tworząc nazwę, wynikała z dążenia do uzyskania
efektu jednoznacznego kojarzenia nazwy z dominującymi w strategii promocji wizerunku koncernu pojęciami: „światowy”, „naftowy”, „nowoczesny” i „narodowy”.
Uznano, że nazwa powinna odzwierciedlać w swoim przesłaniu światową klasę
i standardy jakości, siłę, moc, energię. Opracowywanie nazwy odbywało się w kilku
etapach. W pierwszym ponad 20 niezależnych, kilkuosobowych grup przygotowało ponad 3000 propozycji, z których wyselekcjonowano 130 ewentualnych nazw
koncernu. Wybrane nazwy sprawdzono pod względem rzeczowym i strategicznym
(zgodność z wiodącymi w misji firmy pojęciami). Przeprowadzono także badania
lingwistyczne w celu uniknięcia negatywnych skojarzeń proponowanych nazw zarówno w języku polskim, jak i w językach obcych, aby nie stworzyć nazwy brzmiącej dwuznacznie dla obcokrajowca. Przeprowadzono też badania zdolności rejestro9
Na dorobek firmy Codes składa się opracowanie i wdrożenie kilkudziesięciu systemów tożsamości dla liderów polskiej gospodarki, m.in.: Banku PKO BP oraz firmy piwowarskiej Lech Browary
Wielkopolskie.
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wej proponowanych nazw w różnych krajach. Ostatecznie na nową nazwę koncernu
wybrano określenie „Orlen”, które powstało z połączenie dwóch morfemów – „orl”
(orzeł, orli) oraz „en” (energia)10.
Wybór nazwy był pierwszym etapem procesu tworzenia marki i jej tożsamości
wizualnej. Następnym było stworzenie spójnego znaku graficznego. Zwycięzcą konkursu okazał się projekt prof. Henryka Chylińskiego przedstawiający stylizowaną
głowę orła. Także i w tym wypadku pod uwagę była brana możliwość wykorzystania
znaku w innych krajach.
Podobne problemy występują w przypadku haseł reklamowych. Firma Nokia zastosowała slogan To each his own, promując wymienne obudowy telefonów komórkowych. Na rynku niemieckim brzmiał on Jedem das Seine. Wycofano się z niego,
gdy okazało się, że dokładnie taki napis umieszczony był nad wejściem do obozu
koncentracyjnego w Buchenwaldzie. W krajach anglojęzycznych za niezbyt fortunny uznano slogan reklamowy szwedzkich odkurzaczy Electrolux – Nothing sucks
better than Electrolux11.

4. Komunikacja niewerbalna
W działaniach na rynkach zagranicznych istotną rolę odgrywa także komunikacja niewerbalna. Tymczasem do tych zagadnień często przywiązuje się mniejszą
wagę niż do komunikacji werbalnej. Wydaje się to nieuzasadnione, ponieważ problemy pojawiające się w tym obszarze mogą stanowić istotną barierę w procesie
komunikacji na rynkach zagranicznych. Na komunikację niewerbalną składają się
różnorodne zjawiska, do których można zaliczyć12:
–– używanie przestrzeni lub terytorialności (proksemika);
–– gesty, język ciała, wyraz twarzy (kinestyka);
–– akty pozalingwistyczne (paralangue) takie, jak intensywność i barwa głosu,
śmiech, szloch oraz dźwięki oddzielające, np. „uh”, „uhm”;
–– stosowanie dotyku w komunikacji (haptyka).
Wydaje się, że w odniesieniu do działań marketingowych największe znaczenia
ma kinestyka. Różnego rodzaju gesty są nieodłącznym elementem reklam. Mogą
być jednak interpretowane w różnorodny sposób, często stając się barierą w komunikacji. Przykładem może być skrajnie różna interpretacja tak powszechnych gestów,
jak uniesiony do góry kciuk. W wielu państwach (przede wszystkim anglosaskich)
jest on interpretowany jako zadowolenie, oznacza OK. W niektórych krajach wykorzystywany jest przez autostopowiczów (kraje Europy Środkowej), a w innych
uważany jest jednak za obsceniczny (Iran, Nigeria)13.
10
11
12
13
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5. Podsumowanie
Często można spotkać się ze stwierdzeniem, że w globalnym świecie różnice
kulturowe zanikają, a komunikacja pomiędzy różnymi kręgami kulturowymi staje
się łatwiejsza. Nie ulega wątpliwości, że w ostatnich 20-30 latach różnice kulturowe
znacznie się zmniejszyły. Wydaje się jednak, że problemy występujące w komunikacji werbalnej i niewerbalnej wciąż mogą stanowić istotną barierę w kontaktach
międzynarodowych. Potwierdzają to liczne przykłady obserwowane w praktyce gospodarczej.
Z tego względu wiele przedsiębiorstw przykłada dużą wagę do odpowiedniego
przygotowania swoich działań marketingowych. Problemy komunikacji ujawniają
się przede wszystkim w odniesieniu do produktów (marka) oraz w przypadku działań
promocyjnych. Oddziaływanie tego czynnika wpływa przede wszystkim na ograniczone możliwości standaryzacji, choć oczywiście jej nie wyklucza. Przykładem jest
choćby nazwa japońskiej korporacji Sony, która została stworzona z myślą o rynku
globalnym. Z kolei przykład polskiego koncernu Orlen obrazuje proces tworzenia
nazwy podmiotu o zasięgu regionalnym.
Na podkreślenie zasługuje też rola problemów występujących w komunikacji
niewerbalnej. Elementy te są często pomijane bądź marginalizowane. Ich oddziaływanie jest jednak w wielu wypadkach bardzo duże. Dotyczy to zarówno aktywności
w zakresie marketingu (np. marketingu partnerskiego), jak i innych obszarów działalności przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych (np. negocjacji).
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PROBLEMS OF VERBAL AND NONVERBAL COMMUNICATION
IN INTERNATIONAL MARKETING
Summary
Analysis of socio-cultural phenomena such as verbal and non-verbal communication is a challenging task, due to variety of factors in play, including different interpretations of the concept of culture
and immeasurability of socio-cultural elements.
Language is a basic tool of interpersonal communication. As demonstrated in everyday practice,
ignorance of the language common for all market participants may negatively influence economic results and company image. It may also prove disadvantageous in international negotiations and marketing efficiency. Linguistic problems may result from errors in translation of product names and marketing slogans. Companies catering for global markets constantly face the challenge of providing suitable
names for their products.
Activities on global markets are also strongly influenced by non-verbal communication, especially
kinestetics (gestures). Problems of such nature are decisive both on the level of negotiations with foreign partners, and during consecutive contractual meetings. Examples of non-verbal communication
problems include misinterpretation of various gestures and behaviours in different countries and cultural settings.

Dr Przemysław Skulski (przemyslaw.skulski@ae.wroc.pl) jest adiunktem w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jest autorem
kilkudziesięciu artykułów poświęconych problemom międzynarodowego rynku uzbrojenia oraz marketingu międzynarodowego. Współautor podręczników do międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz handlu zagranicznego. Brał udział w projektach badawczych dotyczących tworzenia planów
marketingowych, analiz oraz planów promocji dla podmiotów sektora MSP finansowanych ze środków UE.
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Część III

Programy UE
wspierające naukę języków,
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prace naukowe uniwersytetu ekonomicznego we wrocławiu
Nr 17
2008
Komunikacja marketingowa w Europie wielu kultur językowych

Willy Clijsters
Uniwersytet w Hasselt

WYZWANIA W REALIZACJI PROJEKTÓW EUROPEJSKICH
– WALORYZACJA, DYSEMINACJA, EKSPLOATACJA

Od wczesnych lat dziewięćdziesiątych, od pierwszych dni programu Lingua
europejskie programy językowe przywiązują coraz większą wagę do dyseminacji
i waloryzacji. W programach Socrates i Leonardo da Vinci, a zwłaszcza od kiedy
w zeszłym roku ruszył program Lifelong Learning, dyseminacja i waloryzacja stały
się kluczowymi elementami każdego projektu. Ważnym kryterium oceny nowych
projektów jest prezentacja rzetelnej strategii dyseminacyjnej lub nawet planu dyseminacji. Zdaniem autora referatu ważne staje się pytanie, w jaki sposób uniwersytety
mogą spełnić te wygórowane wymogi, biorąc pod uwagę deklaracje dotyczące misji
współczesnych uczelni.
Jednocześnie wyjaśnić trzeba, co Unia Europejska rozumie przez hasła „waloryzacja” i „dyseminacja”, ponieważ nie jest to do końca jasne. Zgodnie z dokumentem
„Plan waloryzacji. Wskazówki dla kierowników projektów” z EC (2004) „Waloryzację można opisać jako proces dyseminacji i eksploatacji rezultatów projektu w celu
zoptymalizowania ich wartości, zwiększenia ich zasięgu oraz włączenia ich do programów szkoleniowych na poziomie lokalnym, krajowym, a nawet europejskim”.
Komisja Europejska rozróżnia między planem dyseminacji a planem eksploatacji,
stanowiącymi części planu waloryzacji [Reubsaet 2005, s. 4]. Dyseminacja oznacza
najczęściej rozpowszechnianie informacji o projekcie za pomocą publikacji, konferencji, seminariów, ulotek, plakatów, radia i telewizji itp. Eksploatacja nie oznacza
wyłącznie eksploatacji w rozumieniu ekonomicznym, tzn. wytwarzania zysków.
Oznacza także budowanie wartości dodanej poprzez transfer rezultatów projektu do
praktyki edukacyjnej, do systemów i strategii wykraczających poza bezpośredni zakres projektu [Reubsaet 2005, s. 4].
W jaki sposób uczelnia wyższa może pogodzić te wymagania ze swoją podstawową działalnością i misją? Jaka jest misja współczesnych uczelni wyższych? Zacytuję tu fragmenty deklaracji misji najstarszego belgijskiego uniwersytetu w Leuven
(1425 r.), która może posłużyć za dobry przykład takiej deklaracji. Gdybym posłużył
się przykładem swojej uczelni (Uniwersytet w Hasselt), naraziłbym się na oskar-
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żenie o samouwielbienie i szowinizm. Co jest zatem misją współczesnej uczelni
wyższej?
• „Jako uniwersytet uczelnia odróżnia się od innych centrów badawczych poprzez
swoje autonomiczne podejście do problemów” – czyli badania;
• „Jako uniwersytet uczelnia odróżnia się od innych instytucji edukacyjnych poprzez nauczanie oparte na wspomaganiu badaniami własnymi oraz własnym podejściem interdyscyplinarnym” – czyli nauczanie, edukacja;
• „Poza edukacją i badaniami uniwersytet w Leuven ma także inne zobowiązania wobec społeczeństwa. Oferuje swoją wiedzę do dyspozycji rządu, biznesu
i przemysłu” – czyli świadczenie usług społeczeństwu.
Podsumowując, współczesna uczelnia wyższa posiada trzy wyraziste i znaczące
cele działania wyrażone w misji, tj.:
1. Nauczanie w specyficznych dziedzinach o wysokim standardzie akademickim.
2. Wyspecjalizowane badania, zwłaszcza podstawowe.
3. Świadczenie usług dla społeczeństwa.
Pierwszą misję deklaracja bolońska (1999 r.) widzi jako strukturę trzyetapową,
każdy ze specyficzną zawartością i celem nauczania. Zadaniem pierwszego etapu,
licencjatu, jest zaprezentowanie ogólnego wprowadzenia w podstawy określonej
liczby dyscyplin naukowych. Ten etap trwa przeciętnie trzy lata. Kolejny etap, studia
magisterskie trwające rok lub dwa lata, mają za zadanie zaprezentować studentom
metody badawcze stosowane w wybranych dyscyplinach, umożliwiają im branie
udziału w badaniach prowadzonych przez ich wykładowców, a także przeprowadzenie własnych badań w wąskim zakresie na potrzeby pracy magisterskiej. Trzecim
i ostatnim etapem są studia doktoranckie, podczas których studenci planują, przeprowadzają i opisują własne badania, które doprowadzają ich do tytułu doktorskiego.
Druga misja została mocno wyeksponowana w deklaracji lizbońskiej (2000 r.).
W tym dokumencie Komisja Europejska planuje w ciągu następnych 10 lat stworzenie w Unii Europejskiej najbardziej na świecie konkurencyjnej gospodarki opartej
na wiedzy. Badania mają być generatorem tej innowacji, mają być motorem, który
umożliwi ten skok naprzód, skok w przyszłość.
Trzecią misję można uważać za logiczną konsekwencję poprzednich. Ponieważ
społeczeństwo finansuje uniwersytety, ma prawo oczekiwać czegoś w zamian. Zatem uczelnie oferują swoje kompetencje i wiedzę na potrzeby społeczeństwa, dzięki
czemu problemy nurtujące współczesne społeczeństwa mogą znaleźć rozwiązanie.
Przyspieszona ewolucja obserwowana w minionej dekadzie sprawiła, że równowaga przechyla się w stronę coraz bardziej dominujących badań. Dlaczego? Podczas
gdy mobilność studentów i badaczy staje się rzeczywistością, uczelnie muszą starać się zwiększyć swoją atrakcyjność, aby zagwarantować wysoką jakość nauczania
i badań, aby przyciągać zarówno najlepsze kadry, jak i najlepszych absolwentów
szkół. W ten sposób wkraczamy w erę konkurencji między uniwersytetami. Uczelnie
wkraczają w świat, który stanowi dla nich nowe i nieznane wyzwanie. Globalizacja
jest nowym czynnikiem wywierającym coraz silniejszy wpływ na strategie uczelni
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z powodu uczestnictwa w krajowych rankingach uczelni wyższych przeprowadzanych przez publiczne instytucje lub prywatne media.
Aby osiągnąć wysoką pozycję w tych międzynarodowych i lokalnych rankingach, uczelnie zwracają coraz większą uwagę na badania, próbując poprawić jakość
i zwiększyć liczbę prac badawczych. Są to, oczywiście, działania godne pochwały,
jednak czy nie były one zawsze obowiązkiem uczelni? Nie jest to przecież nic nowego, jednak gdy uczelnie zaczynają starać się, by wyniki ich badań były wymierne
i możliwe do przeprowadzenia porównań, pojawia się nowy problem stanowiący
zagrożenie dla równości dyscyplin naukowych.
Spójrzmy na dwie duże rodziny dyscyplin naukowych, ich specyficzny charakter
i wyjątkową kulturę dzielenia się wiedzą. Nauki ścisłe obejmują obszar badawczy
charakteryzujący się precyzyjnym formułowaniem i testowaniem hipotez, powtarzalnymi eksperymentami oraz wynikami możliwymi do przedstawienia w formie
danych liczbowych. Także dlatego zwane są one naukami twardymi, czystą nauką
lub naukami podstawowymi. Druga rodzina obejmuje tzw. nauki humanistyczne lub
społeczne, takie jak: psychologia, socjologia, historia, języki, literatura i lingwistyka. W przypadku uczelni flamandzkich – a także w innych ośrodkach – jak można
wyrazić wyniki badań i osiągnięcia w obu rodzinach dyscyplin naukowych?
Zacytuję listę kryteriów oceny wyników badań naukowych opublikowanych
w specjalnym dokumencie przez moją uczelnię:
• Nagroda Nobla i inne nagrody międzynarodowe,
• zarejestrowane znaki towarowe i patenty,
• recenzowane artykuły w czasopismach naukowych, zwłaszcza w czasopismach
z grupy A,
• przyznane tytuły doktorskie.
Dla każdego z tych „widzialnych” (mierzalnych) kryteriów oceny wyników badań naukowych nauki humanistyczne, do których należą języki, jawią się w niekorzystnym świetle w porównaniu z naukami ścisłymi. Języki nie wytwarzają patentów
ani zarejestrowanych znaków towarowych. Mogą się pochwalić wynagrodzeniem
z tytułu praw autorskich wypłacanym za książki, w zależności od liczby sprzedanych egzemplarzy, co może być jedynym „mierzalnym” kryterium jakości. Publikacje nie mają porównywalnej wartości, ponieważ zależy ona głównie od jakości
(miejsca w rankingu) czasopisma, w którym się pojawiły. Takie tytuły, jak „Nature”
czy „Lancet” są powszechnie uznawane. Czasopisma te mają zasięg międzynarodowy i są publikowane w naukowej odmianie języka angielskiego służącej komunikacji naukowców na całym świecie.
Jednakże języki czy też „kulturojęzyki”1 nie są międzynarodowe, tylko narodowe, regionalne czy nawet lokalne, zainteresowanie specyficznym problemem
konkretnego języka jest zaś często ograniczone tylko do wąskiej grupy jego użytkowników. Zatem jedynym sposobem, aby poprawić jakość wyników badań, tzn.
Termin „kulturojęzyk” jest neologizmem używanym w odniesieniu do ścisłego związku: gdy
mówimy o języku, mamy na myśli język oraz kulturę leżącą u jego podstaw.
1
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podnieść ich międzynarodową uznawalność, jest umieszczanie publikacji w najlepszych czasopismach. Międzynarodowe rankingi czasopism obejmują najczęściej
piśmiennictwo dotyczące nauk ścisłych, takich jak matematyka, biologia, chemia,
medycyna, fizyka. Nauki humanistyczne, takie jak historia, socjologia, psychologia,
lingwistyka itp., muszą znaleźć sposób, by móc z nimi konkurować. Ponieważ takiego sposobu na razie nie znaleziono, głównym wysiłkiem naszych uniwersytetów
jest wspieranie nauk ścisłych, gdyż to one przyczyniają się do podniesienia pozycji
w rankingach uczelni. Uniwersytety nie mają żadnego interesu we wspieraniu nauk
humanistycznych.
Innym problemem są tytuły doktorskie, przy których obowiązują zupełnie inne
zwyczaje w naukach ścisłych i humanistycznych. Rozprawa doktorska w naukach
humanistycznych nie może powstać bez poszerzonych badań istniejącego piśmiennictwa, co zabiera co najmniej dwa lata. Zatem przeprowadzenie całego przewodu doktorskiego trwa średnio sześć lat. W naukach ścisłych praca doktorska to po
prostu opis wyników badań laboratoryjnych, dlatego studentom kierunków ścisłych
potrzeba zaledwie od dwóch lat do czterech lat, by uzyskać ten tytuł naukowy. Przeciętny koszt doktoratu w naukach ścisłych to zatem 2/3 doktoratu w naukach humanistycznych. Bardzo łatwo sobie wyobrazić, jaką strategię przyjmują uczelnie wobec
otwierania przewodów doktorskich. Postuluję, by specjaliści nauk humanistycznych
zjednoczyli się we wspólnym froncie, domagając się utworzenia biura/centrum ds.
równości nauk.
Przejdę teraz od teorii do faktów. Jakie konsekwencje niosą opisane zjawiska dla
nauki o językach, dydaktyki języków i studiów literaturoznawczych? Co to wszystko oznacza dla języków jako przedmiotów uniwersyteckich i dla badań językoznawczych, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę językowe projekty europejskie?
Po pierwsze, przyjrzyjmy się ewolucji programów unijnych pod względem waloryzacji i dyseminacji. Projekty językowe realizowane w ramach programu Lifelong Learning muszą się składać z trzech etapów: 1) studium przygotowawczego,
służącego do opisania i zanalizowania problemu w komunikacji, 2) wytworzenia
materiałów stanowiących rozwiązanie tego problemu, 3) waloryzacji wytworzonych
materiałów, czyli upowszechnienia ich (dyseminacji) i sprawienia, by weszły do szerokiego użycia (eksploatacji). W pierwszej części tego referatu zwróciłem uwagę na
fakt, że uniwersytety powszechnie umieszczają wśród swoich zadań „prace badawcze”, ale nie „wytwarzanie, produkcję”. Mogą prowadzić dyseminację w środowiskach naukowych, ale nie wśród szerokiego społeczeństwa, zwykle też nie zajmują
się sprzedażą ani nie prowadzą marketingu.
W najnowszych regulaminach dotyczących projektów realizowanych w ramach
programu Lifelong Learning niestety obserwujemy, że nie badania są uważane za
najważniejszy cel projektów, lecz ich społeczny efekt, czyli produkt konsumencki
i jego marketing. Zatem tradycyjny uniwersytet, jako centrum badawcze, nie jest
konkurencyjny w pozyskiwaniu projektów unijnych, może liczyć na przyjęcie i finansowanie zaledwie jednego projektu na pięć. Nie zawsze tak było. W przeszłości
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Centrum Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu w Hasselt odnosiło sukcesy w projektach europejskich finansowanych przez program Socrates i wcześniejszych. We
wczesnych latach dziewięćdziesiątych przeprowadziliśmy dwa kolejne projekty
w ramach programu Lingua. Później byliśmy partnerem w projekcie dotyczącym
zastosowania ICT w nauczaniu języków w szkołach średnich. Od roku 2000 centrum
było naukowym koordynatorem trzech kolejnych projektów finansowanych z programu Leonardo da Vinci dotyczących uczenia się i nauczania umiejętności komunikacyjnych w kulturojęzykach dla technicznych kadr menedżerskich. W międzyczasie stworzono trzy kursy języka flamandzkiego przez internet dla Flamandzkiego
Instytutu Nauczania Otwartego i na Odległość. Potem przyszły dwa kolejne projekty
Lingua i jeden projekt Leonardo. Obecnie centrum jest zaangażowane w trzy projekty Lifelong Learning. Musi jednak znaleźć sposób na przeprowadzanie waloryzacji,
jeżeli chce dalej odnosić sukcesy w konkursach na projekty.
Piętnastoletnie doświadczenie w negocjowaniu z wydawcami dowodzi faktu,
że łączy ich niechęć do podejmowania ryzyka, że wolą zajmować się produktami
tradycyjnymi, to jest książkami, obawiają się inwestowania w produkcję kursów
multimedialnych dla autonomicznych lub półautonomicznych kursów. Jest to częściowo zrozumiałe, ponieważ większość wydawców pracuje na potrzeby szkolnictwa, w którym najbardziej rozpowszechnione są klasyczne metody nauczania. Wydawcy współpracujący z grupami zawodowymi, którzy naprawdę stworzyli kanały
dystrybucji do tych grup, są rzadkością. Same uniwersytety nie mają z kolei żadnej
struktury ani tradycji pozwalającej na realizowanie orientacji rynkowej, aby prowadzić samodzielnie badania rynku, aktywnie poszukiwać klientów. Jest to umiejętność, którą uczelnie muszą dopiero opanować. Nie figuruje ona jednak w uniwersyteckiej deklaracji misji ani nie jest elementem systemu kryteriów stosowanych
w rankingach.
Ponieważ Centrum Lingwistyki Stosowanej nie otrzymało funduszy na dalsze
prowadzenie badań, a pragnęło je kontynuować, musiało zmierzyć się z nowym wyzwaniem. Ostatecznym rozwiązaniem problemu okazało się utworzenie komercyjnej firmy, której zadaniem jest prowadzenie marketingu i sprzedaż produktów wytworzonych w ramach projektów europejskich, w których centrum brało udział. We
wrześniu 2007 r. powstała firma CommArt International Ltd., której udziałowcy to:
• dwoje pracowników uniwersytetu,
• firma software’owa,
• prywatna szkoła językowa,
• Uniwersytet w Hasselt,
• prywatny inwestor.
Chciałbym zaprosić wszystkich do odwiedzenia strony CommArt oraz do brania nas pod uwagę przy planowaniu kolejnych projektów europejskich. Jesteśmy
przekonani, że uczelnie powinny przygotować się do prowadzenia nowego rodzaju
działalności w ramach trzeciego punktu misji – usługi dla społeczeństwa.
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EU-PROJECTS: VALORISATION, DISSEMINATION, EXPLOITATION
– THE IMPOSSIBLE CHALLENGE?
Summary
The EU expressed the strong will to be the most competitive economy of the world (declaration
of Lisbon). Therefore fundamental and applied scientific research is one of the most important levers.
Universities, as one of their main missions is high quality research, are intensively appealed. Many of
them, if not most, are actively involved in different EU-programs. But universities are not familiar how
to disseminate, how to market their findings and in general their expertise.
But since in democratic nations citizens want to know and to evaluate the use of their taxes, since
the needs of societies are continuously growing and since the possibilities (the finances) of each society
are limited, an acceptable balance has to been found between wishes and reality and users of public
money have to respond its use. This rationale generates a big problem for universities while they have
a lack of market orientation: no strategy, no experience, no market skills.
This is especially true for new EU-LLP-projects, where an elaborated and detailed dissemination
plan has to be included in a project proposal. Which possibilities have partners of LLP-projects for the
dissemination of their products? Which is the most current situation until now? What has been done in
ICSME? Which perspectives for the near and far future?

Prof. Willy Clijsters (willy.clijsters@uhasselt.be) ukończył studia filologii klasycznej i filologii romańskiej (Leuven, BE), uzyskał doktorat z lingwistyki. Od 1980 r. pełni funkcję profesora na
Wydziale Ekonomii w Hasselt University (BE). Autor i redaktor wielu podręczników i programów
multimedialnych do nauki języka francuskiego, ze szczególnym uwzględnieniem języka biznesowego.
Koordynator ds. rozwoju multimedialnej platformy edukacyjnej Lingu@Tor (www.linguator.com). Autor licznych artykułów w zakresie dydaktyki i wykorzystania rozwiązań informatycznych w nauczaniu
języków. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół potrzeb komunikacyjnych w biznesie, szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, oraz różnic kulturowych w euroregionie MeuseRhine. Od 1988 r. jest koordynatorem konkursu znajomości języka francuskiego, w którym do tej pory
udział brało ponad 7 tys. osób z kręgu kultury flamandzkiej (www.olyfran.org).
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prace naukowe uniwersytetu ekonomicznego we wrocławiu
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2008
Komunikacja marketingowa w Europie wielu kultur językowych

Anna Śliwa
Studium Języków Obcych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

DOŚWIADCZENIA W STOSOWANIU
MULTIMEDIALNEGO PROGRAMU NAUCZANIA
INTERKULTUROWEJ KOMUNIKACJI W BIZNESIE
NA PRZYKŁADZIE PROJEKTU COM-IN-EUROPE

1. Wstęp
W roku akademickim 2006/2007 Studium Języków Obcych Uniwersytetu Ekonomicznego (dawniej Akademii Ekonomicznej) we Wrocławiu przeprowadziło
eksperymentalny kurs języka metodą blended learning na lektoracie języka obcego
w biznesie. Materiał dydaktyczny zaczerpnięto z multimedialnego programu COM-IN-EUROPE, którego współautorem jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Przygotowanie i prowadzenie kursu było pouczającym doświadczeniem, które
należy brać pod uwagę przy podejmowaniu kolejnych prób nauczania tą metodą.

2. Program COM-IN-EUROPE
Multimedialny program COM-IN-EUROPE − „Communication in the Intercultural New Europe” („Komunikacja w nowej Europie interkulturowej”) do nauczania
komunikacji w biznesie został opracowany podczas wieloletniej współpracy naukowców z 9 europejskich krajów. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu był
koordynatorem tego przedsięwzięcia finansowanego ze środków funduszu Leonardo
da Vinci. Twórcą multimedialnej platformy, na której umieszczono treści dydaktyczne, jest firma Brainlane z Belgii, autorami zawartości są nauczyciele języków
o specjalizacji biznesowej z uniwersytetów w Niemczech, Belgii, Francji, Hiszpanii,
Irlandii, Czechach, na Słowacji, na Węgrzech i w Wielkiej Brytanii. Każdy zespół
językoznawców współpracował ściśle z tzw. partnerem profesjonalnym, czyli najczęściej izbą przemysłowo-handlową w danym kraju, która odgrywała rolę konsultanta w kwestiach biznesowych i testowała kolejne wersje produktu. Partnerem profesjonalnym Uniwersytetu Ekonomicznego była Zachodnia Izba Gospodarcza.
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Program przeznaczony jest dla technicznych kadr menedżerskich do nauki języka z naciskiem na komunikację interkulturową. Sylabus językowy jest oparty na
kolejnych etapach transakcji handlowej, poczynając od zapytania o ofertę, poprzez
negocjowanie warunków umowy, składanie pisemnego zamówienia, dokumentację przewozową, poświadczanie odbioru, reklamacje. Jest także część poświęcona
small talk, niezbędnemu elementowi kontaktów biznesowych. Materiał opracowano
na potrzeby osób o poziomie zaawansowania B2-C1. Część kulturowa ma formę
pisemnych wykładów dotyczących najważniejszych różnic kulturowych dla danego
obszaru językowego. Dla modułów z językiem angielskim jako docelowym ta część
dzieli się na sekcję o Wielkiej Brytanii, Irlandii i Stanach Zjednoczonych Ameryki
i zawiera informacje o stylach negocjacji, sposobach zwracania się do współpracowników, dress code. W sumie program zapewnia około 100 godzin pracy przy
komputerze.

3. Praktyczne zastosowania
Wydział Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Hasselt w Belgii od lat stosuje
moduły opracowane w ramach programu COM-IN-EUROPE, moduły językowe na
lektoratach języka dla studentów kierunków biznesowych. Studenci mogą korzystać
z modułów zainstalowanych na komputerach w uczelnianym laboratorium, do którego mają nieograniczony dostęp. Mogą także nabyć licencjonowaną kopię programu
na własność i korzystać z niej na prywatnym komputerze. Uczą się samodzielnie,
w wybranym przez siebie tempie, mają też możliwość konsultacji z nauczycielem
prowadzącym. Pod koniec semestru podchodzą do egzaminu, który jest symulacją
prawdziwej transakcji handlowej. Student musi wykazać się znajomością jej procedur, fachowego słownictwa, odpowiedniego stylu, a także wrażliwością kulturową
odpowiednią dla zadanego kraju.
Studium Języków Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu postanowiło
przeprowadzić podobny kurs dla swoich studentów. Ponieważ jednak na uczelni nie
istnieje laboratorium komputerowe dostępne bez ograniczeń dla studentów, zaś cena
produktu jest zbyt wysoka, by skłonić całą grupę do zakupu licencji, konieczne było
wypracowanie metody nauczania alternatywnej do rozwiązań belgijskich.

4. Problem finansowania projektu
Studium Języków Obcych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu stanęło
przed dylematem: w jaki sposób udostępnić studentom materiały do nauki w systemie e-learning, skoro są chronione licencją praw autorskich? Wzorem uczelni belgijskiej można byłoby dać studentom dostęp do laboratorium, w który na każdym
komputerze są zainstalowane moduły polsko-angielskie i polsko-niemieckie. Laboratorium Studium Języków Obcych jednakże jest przez większość dnia używane do
zajęć językowych wspomaganych komputerowo. W innych zaś terminach udostęp-
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nienie go studentom bez opieki nauczyciela łączyłoby się z koniecznością zatrudnienia specjalnego pracownika odpowiedzialnego za nadzór.
Wyjściem przerzucającym koszt przedsięwzięcia na studentów byłoby skłonienie ich do zakupu licencji na takiej samej zasadzie jak zaleca się im zakup podręczników. Jednakże koszt 40 euro w Polsce, Czechach i na Słowacji (100 euro w innych krajach Europy) w sytuacji, kiedy podręcznik do języka nigdy nie przekracza
ceny 20 euro, wydawał się nadmiernym obciążeniem finansowym. Także koncepcja
zwrócenia się do uczelni z prośbą o sfinansowanie kilkunastu licencji programu dla
studentów nie była możliwa do zrealizowania. Uczenia jest wprawdzie współautorem programu, lecz nie ma wyłączności praw autorskich, które są rozdzielone między wszystkich partnerów projektu.
Z pomocą przyszedł kolejny projekt realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem Hasselt w Belgii oraz z firmą InterAct z Wielkiej Brytanii, finansowany ze środków funduszu Leonardo da Vinci. W ramach tego projektu, zatytułowanego ICSME,
„Promowanie komunikacji interkulturowej w wielojęzycznej Europie”, „Komunikacja interkulturowa dla małych i średnich przedsiębiorstw” udało się wyodrębnić
środki na sfinansowanie zakupu licencji modułów językowych dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego. Jest to rozwiązanie warte powtórzenia w przyszłości.

5. Problemy techniczne
Jednym z problemów technicznych, z jakimi Studium Języków musiało się zmierzyć przy realizacji przedsięwzięcia, był problem praw do zakupionych licencji modułów. Nie chcieliśmy ich dać na własność studentom, którzy uczestniczyli w eksperymencie ze względu na możliwość użycia ich ponownie przy okazji ponownego
kursu realizowanego w podobny sposób. Jednak funkcja instalacyjna programu jest
ze względów bezpieczeństwa skonstruowana w taki sposób, że zainstalowanie go
na jednym komputerze uniemożliwia ponowne zainstalowanie go na innym. Oznaczałoby to, że nawet zwrot płyt CD przez studentów uczestniczących w kursie pod
koniec semestru do biblioteki studium nie pozwoliłby na powtórne ich użycie w kolejnej edycji kursu. Studium Języków zwróciło się zatem do firmy Brainlane, producenta płyt CD z programem, o wydanie licencji tymczasowych, tracących ważność
pod koniec semestru, oraz wydanie kolejnych tymczasowych numerów licencji na
potrzeby następnego kursu.
Innym problemem technicznym był fakt, że instalacja modułów wymaga połączenia z internetem, ich obsługa jest zaś możliwa tylko na komputerach stosunkowo
dobrej klasy, z szybką kartą graficzną i dźwiękową. Ze względu na to ograniczenie
podczas zapisów na kurs języka biznesowego w danym semestrze przeprowadzono
osobną rekrutację na eksperymentalny kurs prowadzony za pomocą komputerów.
Uczestnicy składali oświadczenie, że posiadają nieograniczony dostęp do sprzętu
komputerowego podłączonego do internetu.
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6. Organizacja kursu
Metodę belgijską można opisać jako typowy e-learning, czyli nauczanie na odległość za pomocą technologii elektronicznej (przedrostek „e-”), czyli komputerów
lub innych mediów elektronicznych. Jego oczywiste zalety to brak ograniczenia
czasowego i pełna elastyczność w dostępie do materiału. Student sam decyduje,
w jakiej kolejności będzie opanowywał podany materiał, którym częściom poświęci
więcej uwagi, które może pominąć. Nie jest ograniczony dostępnością nauczyciela
ani odmiennym tempem pracy reszty grupy. Oferowane podczas kursu konsultacje
z nauczycielem prowadzącym pomagają tym studentom, którzy mają problemy techniczne w trakcie pracy z programem lub którzy lepiej czują się, mogąc kontaktować
się z prawdziwym, nie zaś wirtualnym nauczycielem. Końcowy egzamin stanowi
konieczny cel, ostateczną motywację wysiłku całego semestru.
Do tego stylu pracy, który wyczerpuje wszystkie cechy self-study, program
COM-IN-EUROPE jest znakomitym wyborem. Jednakże organizacja pracy w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nie przewiduje
nauczania zdalnego: na każdy kurs przewidziana jest określona liczba godzin pracy
nauczyciela poświadczonych jego obecnością na zajęciach. Uczelnia nie wypracowała jeszcze systemu wynagradzania wykładowców za pracę w systemie e-learning,
Studium Języków Obcych, ponieważ decydowało się na przeprowadzenie kursu jedynie w ramach eksperymentu, nie zdecydowało się zaś na prowadzenie szeroko zakrojonych negocjacji płacowych. Istnieje rozpowszechnione przekonanie, że języka
nie sposób nauczać metodą zdalną, ponieważ jest to praktyczną umiejętnością, a nie
wiedzą, którą można nabyć drogą czytania. Była to jedna z przyczyn, dla których studium nie zdecydowało się na rozpoczęcie kursu pełną metodą e-learningową, mimo
znalezienia sposobu na udostępnienie uczestnikom kursu modułów językowych na
CD. Zamiast tego zdecydowano się na kurs hybrydowy przeprowadzony metodą
zwaną blended learning, czyli kombinacją metody e-learningowej i tradycyjnej, polegającą na regularnych spotkaniach z instruktorem. Jest to dobre rozwiązanie dla
władz uczelni, które dopiero planują wdrażanie systemu e-learning. Połączenie nauki w formie tradycyjnej z nauką przez internet pozwala wypróbować nowe rozwiązanie i jednocześnie powoli oswaja zarówno studentów, jak i nauczycieli z regułami
uczestniczenia w tego typu zajęciach. Umożliwia zatem płynne przejście do zajęć
prowadzonych w całości przez internet. Ponadto świadomość spotkania z człowiekiem działa na większość z nas bardziej motywująco niż wiadomość wyświetlona
na ekranie komputera − maleje zatem ryzyko, że student pozostawiony sam na sam
z e-kursem zapomni o nauce1.
Kurs postanowiono przeprowadzić w ciągu 1 semestru roku akademickiego
2006/2007 na grupie studentów IV roku Wydziału Nauk Ekonomicznych, kierunek
Stosunki Międzynarodowe, ponieważ kierunkowi temu przysługuje, zgodnie z regu1
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laminem studiów, dodatkowy semestr na uzupełnienie nauki języka „biznesowego”.
Innym powodem decyzji był fakt, że kurs eksperymentalny chciano przeprowadzić
na pojedynczym semestrze, co dla „normalnych” lektoratów oznaczałoby później
skrócenie czasu na realizację standardowego programu. Ostatnim powodem był
wiek studentów. Moduły programu COM-IN-EUROPE przeznaczone są dla technicznych kadr kierowniczych, czyli dla osób już zajmujących odpowiedzialne stanowiska w firmie. Studenci IV roku bardziej pasują do tego opisu niż 19-latkowie
rozpoczynający dopiero studia na uczelni ekonomicznej.

7. Przebieg kursu
Kurs odbywał się raz w tygodniu przez 1 semestr, czyli składał się z 15 dwugodzinnych spotkań. Ponieważ pierwsze zajęcia były potrzebne na wprowadzenie
tematu i zapoznanie studentów z pracą na modułach, ostatnie zaś na przeprowadzenie egzaminu wzorowanego na doświadczeniach belgijskich, 13 spotkań można
było efektywnie przeznaczyć na pracę. Podczas każdych zajęć studenci otrzymywali
instrukcję, z którą partią materiału mają zapoznać się w domu. Ponieważ każda partia dotyczyła jednego etapu transakcji handlowej, nie można jej było podzielić na
mniejsze części i w efekcie studenci wykonywali w domu ok. 60 ćwiczeń pomagających im zapoznać się ze słownictwem, z idiomami, ze stylem i z treścią kolejnych
scenariuszy.
Przed każdym spotkaniem nauczyciel opracowywał scenariusz alternatywny,
podobny do opisanego w danym fragmencie programu, np. jeżeli studenci mieli za
zadanie zapoznać się z częścią „Negocjowanie oferty” i w module interakcja dotyczyła zakupu płyt stalowych, nauczyciel przygotowywał materiały dotyczące zakupu innego produktu na podstawie prawdziwych katalogów dostępnych w internecie.
Studenci otrzymywali role i karty katalogowe, na podstawie których mieli prowadzić negocjacje wzorowane na tych, które ćwiczyli podczas pracy z modułem.
Podczas zajęć studenci mieli najpierw możliwość przećwiczenia swojej rozmowy w parach, po czym prezentowali je na forum 16-osobowej grupy. Po zaprezentowanych negocjacjach rozpoczynała się dyskusja oceniająca ich jakość i zgodność
z modelem, a w razie potrzeby sprawdzano na komputerach w laboratorium (w którym odbywały się zajęcia), o jakich elementach zapomniano, jak można rozmowę na
dany temat uczynić bardziej profesjonalną i zaawansowaną.

8. Trudności w przebiegu kursu
Najtrudniejszą przeszkodą w sprawnej realizacji programu była motywacja studentów, która wydawała się topnieć z tygodnia na tydzień. Na początku semestru
studenci przychodzili na zajęcia perfekcyjnie przygotowani, zaznajomieni z przebiegiem scenariusza i z opanowanym zaawansowanym słownictwem. W kolejnych
tygodniach pojawiły się próby improwizacji za pomocą słownictwa poznanego
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uprzednio, jednak o niższym poziomie formalności i mniej fachowego. Studenci,
zapytani o przyczynę takiego stanu rzeczy, odpowiadali, że nie mają czasu, by kilka
godzin tygodniowo spędzać na przygotowanie się na zajęcia z języka, ponieważ
mają wiele innych przedmiotów. Poza tym wydało im się niesprawiedliwe, że inne
grupy, których kurs języka odbywał się na zasadach tradycyjnych, miały o połowę
mniej pracy, ponieważ w domu musiały jedynie przypomnieć sobie, co robiły na
zajęciach, nie musiały natomiast opanowywać całych partii materiału.
Kolejnym negatywnym zjawiskiem była rosnąca absencja na zajęciach. Zamiast
16 osób nauczyciel często spotykał się z 7-8 osobami, z których czasem tylko 2 zapoznały się wcześniej z treścią modułu. Nauczyciel zaproponował w takiej sytuacji
rozwiązanie kompromisowe polegające na tym, że grupa spędzała połowę zajęć,
zapoznając się z materiałami w modułach, drugą zaś połowę, ćwicząc nowo poznane
umiejętności. Nie było to jednak rozwiązanie satysfakcjonujące, gdyż w ciągu 45
minut nie sposób wykonać starannie wszystkich 60 ćwiczeń i wysłuchać wszystkich
plików audio.
Nauczyciel także musiał wykonać więcej niż zwykle pracy. Prowadzenie zajęć za pomocą klasycznego podręcznika wymaga tworzenia autorskich materiałów
tylko od czasu do czasu, tutaj natomiast każde zajęcia wymagały opracowania pełnego scenariusza opracowanego na podstawie materiałów z modułu, z podziałem
na role i z wykorzystaniem autentycznych dokumentów handlowych. Można sobie
na pocieszenie wytłumaczyć, że raz przygotowane materiały będą teraz służyły przy
kolejnych edycjach tego kursu, jednak jest to dodatkowe obciążenie, którego muszą być świadomi nauczyciele podejmujący wyzwanie nauczania metodą blended
learning.

9. Rezultaty kursu
Na ostatnich zajęciach studenci zostali poddani egzaminowi, podczas którego
musieli wykazać się praktyczną umiejętnością skutecznego i fachowego postępowania na poszczególnych etapach transakcji handlowej. Egzamin został przez nich oceniony jako trudny i bardzo stresujący, a do tego niesprawiedliwy, gdyż inne grupy
kończyły ten kurs tylko zaliczeniem. Przygotowanie studentów było zróżnicowane.
Mniej więcej połowa była przygotowana perfekcyjnie, wykazała się bardzo dobrą
znajomością nauczanego słownictwa i sposobów formułowania. Druga połowa była
przygotowana średnio, brak umiejętności próbowała tuszować prostszymi wyrażeniami pamiętanymi z poprzednich kursów, styl formalny próbowała zastępować
lepiej poznanym stylem nieformalnym. Były też dwie osoby, które sprawiały wrażenie, że nigdy nie wykonały żadnej pracy z modułami.
Wśród komentarzy pojawiały się prośby, by Studium Języków Obcych wydało
uczestnikom kursu specjalny certyfikat zaświadczający o ukończeniu szkolenia, które zdaniem studentów „znacznie wykraczało poza obowiązkowy program lektoratu”.
Zjawisko wyższego poziomu wymagań w środowisku e-learningowym zostało już
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niejednokrotnie opisane w literaturze przedmiotu, jednak zwykle jest przedstawiane
jako zaleta, a nie wada systemu2. W specjalnej ankiecie ewaluacyjnej przeprowadzonej po zakończeniu zajęć przeważały jednak opinie pozytywne. Studenci doceniali,
że ogrom pracy, jaki włożyli w naukę za pomocą interaktywnych modułów, będzie
procentował w przyszłości.

10. Podsumowanie
Eksperyment polegający na przeprowadzeniu jednego semestru szkolenia językowego metodą blended learning zakończył się powodzeniem. Jego organizacja przebiegła sprawnie, udało się znaleźć źródło finansowania materiałów objętych prawami autorskimi dla studentów, kurs został przeprowadzony i zakończony
egzaminem zgodnie z planem. Ankieta ewaluacyjna wskazała na pewne problemy
techniczne związane z obsługą programu, które można naprawić w jego kolejnych
wersjach. Odpowiedzi uczestników kursu wskazały też na ogrom trudu włożonego w uczestnictwo w kursie oraz przydatności wiedzy zdobytej w ten sposób.
Studium Języków Obcych nie planuje jednak powtórzenia kursu prowadzonego
tą metodą. Jednym z powodów jest fakt ponawianych skarg na nadmiar pracy, które
docierały do władz studium podczas semestru. Innym powodem jest zablokowanie
laboratorium komputerowego na wszystkie zajęcia dla jednej grupy eksperymentalnej, co oznaczało, że inne grupy nie miały możliwości korzystania z niego podczas
swoich zajęć. W ogólnej ocenie władz studium korzyści wypływające z nauczania tą
metodą nie są wystarczająco duże w porównaniu z wywoływanymi przez nią problemami, w związku z czym zdecydowano się nie kontynuować kursu.
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EXPERIENCE IN USING A MULTIMEDIA PROGRAM FOR TEACHING
INTERCULTURAL COMMUNICATION IN BUSINESS
ON THE EXAMPLE OF COM-IN-EUROPE PROJECT
Summary
The COM-IN-EUROPE programme was created for the development of communication skills of
technical managerial staff, for engineers and employees responsible for regular contacts with foreign
partners. As an interactive multimedia programme it is designed primarily for self-study. Applying it
for regular classes with students was a challenge both for the teacher and for the students. The paper
discusses both the problems resulting from using this method and its measurable benefits, as well as the
level of students’ satisfaction determined in a survey.

Mgr Anna Śliwa (annasliwa@gmail) jest starszym wykładowcą w Studium Języków Obcych
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W latach 2003-2005 pracowała nad polską wersją multimedialnego programu do nauczania interkulturowej komunikacji w biznesie. Prowadziła językowe
forum internetowe dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego. Interesuje się możliwościami zastosowania ICT w nauczaniu języków oraz marketingowymi aspektami funkcjonowania prywatnych szkół
językowych.
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WSPARCIE POLITYKI EUROPEJSKIEJ
PRZEZ PROGRAMY UE
DLA DOSKONALENIA WIELU KULTUR JĘZYKOWYCH
NA PRZYKŁADZIE PROJEKTÓW LINGUAPORTA, LOST IN...
ORAZ ABC-LINGUATOUR

1. Wstęp
U podstaw polityki językowej Unii Europejskiej leży przekonanie, że Unia jest
związkiem narodów Europy, różnych narodowości, zróżnicowanych społeczeństw,
kultur i grup językowych. Jej głównym fundamentem jest wymiana myśli i tradycji
opierająca się na wzajemnej akceptacji. Efektywna wymiana myśli, tradycji, jak również doświadczeń możliwa jest tylko w takiej sytuacji, gdy 450 milionów Europejczyków o zróżnicowanym pochodzeniu etnicznym, kulturowym, mówiących różnymi językami ojczystymi nabędzie wszystkie niezbędne kompetencje i umiejętności
pozwalające porozumieć się i zrozumieć mieszkańców krajów sąsiadujących. Nauka
nowego języka nie tylko otwiera wiele możliwości nawiązania kontaktów z innymi
ludźmi, naszymi sąsiadami, oddziałuje także korzystnie na stan umysłu, gdyż wpływa na aktywność percepcyjną, asymilacyjną i eksploracyjną, umożliwia otwarcie się
na inne kultury i poglądy, a przede wszystkim ułatwia swobodne przemieszczanie
się i korzystanie z prawa podjęcia studiów lub pracy w innym kraju członkowskim
Unii Europejskiej. W kontekście strategii lizbońskiej realizowanej od marca 2000
roku, której celem jest „uczynienie z Unii do 2010 roku najbardziej konkurencyjnej, dynamicznej, opartej na wiedzy, zdolnej do trwałego rozwoju z większą liczbą
miejsc pracy gospodarki świata”1, oraz wypływającego z niej planu budowy europejskiego społeczeństwa informacyjnego należy stwierdzić, że znajomość języków
obcych w znacznym stopniu przyczynia się do aktywizacji funkcji kognitywnych,
a przez to ułatwia każdemu uczącemu się nabycie kompetencji komunikatywnej,
1
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interkulturowej oraz międzynarodowej kompetencji specjalistycznej, a także poszerzenie zakresu wiedzy, co ma znaczny wpływ na prawdopodobieństwo osiągnięcia
przez niego sukcesu na globalnym rynku pracy.

2. Poszczególne etapy realizacji polityki językowej Unii
Początki promowania nauki języków obcych sięgają roku 1976. Rada Europejska Ministrów Edukacji podkreśla ustawicznie pilną potrzebę stworzenia wszystkim
uczniom w Europie możliwości uczenia się jednego z języków Wspólnoty poza językiem ojczystym oraz umożliwienia nauczycielom języków obcych doskonalenie
umiejętności zawodowych przez pobyt w rejonie, gdzie nauczany przez nich język
jest językiem ojczystym2.
Rada Ministrów Edukacji potwierdziła w 1984 roku konieczność nauczania języków obcych w krajach członkowskich, opowiadając się jednocześnie za promowaniem i zachęcaniem do nauki dwóch języków obcych w ramach nauczania obowiązkowego. Kolejny etap budowania europejskiej polityki językowej przyniosło
posiedzenie Rady Europejskiej w Mediolanie w 1985 roku, na którym stwierdzono,
że znajomość języków obcych jest istotnym elementem budowania wspólnej Europy
obywateli, i zalecono rozpoczęcie wczesnoszkolnego nauczania języków, a także
wdrożenie programu wymian językowych dla uczniów.
Dalsze działania na rzecz promowania nauczania języków obcych przyniosły
możliwość realizacji szeregu projektów w ramach programu LINGUA, który wszedł
w życie w styczniu 1990 roku i stawiał sobie za cel poprawę jakościową i ilościową nauczania języków obcych na obszarze Unii Europejskiej. Program ten stał się
w 1995 roku częścią nowego programu współpracy w dziedzinie edukacji SOCRATES3, w którego skład wchodzi do dzisiaj i który zagwarantował, że nauczanie języków obcych stało się elementem wszystkich realizowanych w nim działań i akcji.
Prowadzona polityka językowa znalazła również swój wyraz w powołanym do życia
w tym samym roku programie kształcenia zawodowego LEONARDO DA VINCI4.
Podstawą powołania do życia programów SOCRATES, LEONARDO DA VINCI,
a także MŁODZIEŻ była polityka edukacyjna oraz zasada subsydiarności (udostępnienia środków pomocowych)5 sformułowana w traktacie z Maastricht6 (1992 r.),
Uchwała Rady Ministrów Edukacji, 9.02.1976.
Program SOCRATES realizowany był na przestrzeni kolejnych lat w kilku fazach. Faza pierwsza
obejmowała lata 1995-1999, faza druga okres 2000-2006, od 2007 roku SOCRATES stanowi integralną
część programu Uczenie się przez całe życie (The Lifelong Learning Programme), którego realizacja została zaplanowana na lata 2007-2013.
4
Program LEONARDO DA VINCI realizowany był, podobnie jak program SOCRATES, w kilku
fazach (w latach 1995-1999 oraz 2000-2006). Obecnie jest częścią programu Uczenie się przez całe
życie (The Lifelong Learning Programme).
5
Na podstawie: [Pietrzyk 2000, s. 154-158].
6
[Traktat o Unii…, art. 126].
2
3
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który kładąc nacisk na występującą w Unii Europejskiej różnorodność językową,
obok innych istotnych dla kształcenia i edukacji kwestii, postulował także upowszechnienie urzędowych języków Unii i propagowanie ich nauczania, także przez
wymianę uczniów, studentów, nauczycieli akademickich oraz informacji między
ośrodkami naukowymi i badawczymi. W wyżej wymienionych programach nauka
języków obcych została uznana za jedno z działań priorytetowych. W latach dziewięćdziesiątych pomoc Wspólnoty ukierunkowana została więc na wspieranie nauczania oficjalnych języków Unii Europejskiej.
W 1995 roku Komisja Europejska opublikowała tzw. Białą księgę kształcenia
i doskonalenia7, w której sformułowała następujące zadania dla nauczania języków
obcych: nauczanie młodzieży przynajmniej dwóch języków obcych używanych na
obszarze Unii Europejskiej, rozwijanie i wspieranie innowacyjnych metod nauczania języków, wczesne nauczanie języków obcych oraz rozpowszechnienie nauczania
europejskich języków obcych we wszystkich typach szkół, a także kształtowanie
wrażliwości i rozwijanie zainteresowania językami i kulturami Wspólnoty.
Dalszym posunięciem było ogłoszenie 2001 roku, z inicjatywy Unii Europejskiej,
Rady Europy i UNESCO, Europejskim Rokiem Języków Obcych. Celem wszystkich
ogólnoeuropejskich działań prowadzonych w tym roku było zwrócenie uwagi społeczeństw europejskich na istniejące bogactwo języków, a także ich różnorodność, ze
szczególnym uwzględnieniem mniej używanych i rozpowszechnionych języków regionalnych, oraz na konieczność powszechnego nauczania języków obcych i objęcia
tym nauczaniem osób dorosłych. Pod koniec tego roku Parlament Europejski przyjął
rezolucje, w których zachęcał Komisję Europejską do podjęcia dalszych działań mających na celu upowszechnianie nauki języków obcych. Dzień 26 września stał się
corocznie obchodzonym Europejskim Dniem Języków Obcych.
Po zamknięciu wszystkich działań prowadzonych w ramach Europejskiego
Roku Języków Obcych przygotowano i opublikowano w ramach europejskiej sieci
informacji o systemach edukacji EURYDICE obszerny raport Nauczanie języków
obcych w szkołach w Europie8, w którym podjęto m.in. takie kwestie, jak: analiza
programów nauczania, propagowanie wielojęzyczności, organizacja nauczania języków obcych, profil zawodowy i system kształcenia nauczycieli języków obcych,
status języków mniejszościowych i regionalnych.
Kluczowe znaczenie dla polityki językowej prowadzonej w kolejnych latach
miała strategia lizbońska na rzecz wzrostu i zatrudnienia przyjęta przez Radę Europejską w 2000 roku, która dała podstawy opracowania kolejnych dokumentów oraz
podjęcia przez szefów państw i rządów na szczycie w Barcelonie w 2002 roku zobowiązania do zadbania o poprawę nauczania umiejętności podstawowych, zwłaszcza
przez zagwarantowanie wszystkim nauki dwóch języków obcych od najmłodszych
lat. U podstaw zobowiązania leżało stwierdzenie, że różnorodność Europy przeja7
8
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wia się w bogactwie języków, którymi posługują się jej obywatele, a ich znajomość
sprzyja kształtowaniu postaw tolerancji, poszanowaniu innych i wzajemnemu szacunkowi. W 2003 roku Komisja Europejska przyjęła szczegółowy plan działania
Promowanie nauki języków obcych i różnorodności językowej – 2004-20069, w którym określiła najważniejsze cele nauczania języków obcych; są nimi: uczenie się
języków przez całe życie, podniesienie jakości i dalsze ulepszanie procesu nauczania języków obcych, podniesienie świadomości różnorodności językowej, nauczanie języków regionalnych lub mniejszościowych, możliwość nauczenia się języka
kraju przez imigranta, nauczanie języków imigrantów, lepsze szkolenie nauczycieli
języków obcych, wczesna nauka języka obcego, zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe (CLIL10), aktywna rola szkolnictwa wyższego w promowaniu
wielojęzyczności u studentów i kadry naukowej oraz szeroko rozumianej lokalnej
społeczności.
Powyższy plan działania został uzupełniony w 2005 roku w Nowej strategii ramowej w sprawie wielojęzyczności11. W strategii Komisja Europejska zachęcała do
nauki języków obcych i opowiadała się za promowaniem różnorodności językowej
i tzw. zdrowej wielojęzyczności gospodarki oraz za zapewnieniem dostępu obywatelom do prawodawstwa, procedur oraz informacji dotyczących Unii Europejskiej
w ich własnym języku. We wnioskach dokumentu stwierdzono, że „Poprawa umiejętności językowych obywateli jest tak samo istotna, jak osiągnięcie celów polityki
europejskiej, w szczególności w kontekście rosnącej konkurencji światowej i wyzwania, jakie stanowi najbardziej optymalne wykorzystanie potencjału w zakresie
trwałego wzrostu, zwiększenia liczby miejsc pracy i poprawy ich jakości”12.
Umiejętność porozumiewania się w językach obcych została uznana w zaleceniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (z grudnia 2006 roku)13 jako jedna z ośmiu kluczowych kompetencji, „których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia”14. „Kompetencja porozumiewania się w obcych językach wymaga znajomości
słownictwa i gramatyki funkcjonalnej oraz świadomości głównych typów interakcji
słownej i rejestrów języka. Istotna jest również znajomość konwencji społecznych
oraz aspektu kulturowego i zmienności języków. (...) Osoby powinny być w stanie
właściwie korzystać z pomocy oraz uczyć się języków w nieformalny sposób w ra[Förderung des Sprachenlernens…].
Zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu (CLIL – content and language integrated learning) polega na włączaniu treści przedmiotu zawodowego do nauczania języka obcego (wykraczającego poza techniczną terminologię) lub/i włączaniu elementów języka do nauki przedmiotu zawodowego. Uczenie się jest wspomagane zarówno elementami językowymi, jak i zawartością merytoryczną.
Jest to cecha, która odróżnia CLIL od uczenia przedmiotu w języku obcym.
11
[Nowa strategia…2005].
12
[Nowa strategia…2005, s. 16].
13
[Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady...].
14
[Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady..., s. 4].
9

10
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mach uczenia się przez całe życie”15. Wszystkie wyżej omówione cele i założenia
polityki Unii Europejskiej znalazły swój wyraz w projektach zrealizowanych i realizowanych w ramach poszczególnych programów. Realizacja trzech z nich − LINGUAPORTA, LOST IN... oraz ABC-LINGUATOUR − możliwa była dzięki warunkom stworzonym w ramach programu LINGUA.

3. Projekt LINGUAPORTA16 − wykorzystanie nowych technologii
e-learning na lektoratach języków obcych
(czeskiego, niemieckiego i polskiego)

Projekt LINGUAPORTA został zrealizowany w latach 2002-2005 w ramach komponentu programu Unii Europejskiej SOCRATES – akcji LINGUA 1, której głównym
celem było „promowanie nauki języków obcych, a w szczególności uświadamianie
obywatelom wielojęzyczności Unii i korzyści, jakie daje „uczenie się przez całe
życie języków obcych oraz zachęcanie ich do nauki języków obcych”17. Realizacja
projektu przyniosła trzy produkty finalne:
Produkt 1. Portal językowy LINGUAPORTA dostępny w czterech wersjach językowych − w języku angielskim, czeskim, niemieckim i polskim, oferujący następujące treści:
a) ogólne informacje związane z uczeniem się języków:
–– porady językowe dotyczące czytania tekstów, opanowania słownictwa, uczenia
się języka z partnerem w tandemie oraz wyszukiwania materiałów w internecie,
–– informacje o poziomach i certyfikatach językowych,
–– interesujące informacje o języku czeskim, niemieckim i polskim,
b) pomoce dydaktyczne:
–– słowniki dwu-, wielo- i jednojęzyczne oraz słowniki obrazkowe,
–– minirozmówki (czeskie, polskie i niemieckie),
–– materiały dostępne on-line: zbiory tekstów, gazety i czasopisma, rozgłośnie radiowe, fora językowe, gramatyki, wyszukiwarki,

[Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady..., s. 5].
Strony portalu dostępne są na stronach 1. http://linguaporta.pl/pl/index.htm (interfejs w języku
polskim), 2. http://www.linguaporta.de/index.htm (interfejs w języku niemieckim), 3. http://linguaporta.cz/cz/index.htm (j. czeski) oraz 4. http://linguaporta.cz/english/ (j. angielski).
17
Cele komponentu Lingua I zostały podane na stronach internetowych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji: http://www.socrates.org.pl/socrates2/index1.php?dzial=7&node=7&doc=1000100.
15
16
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c) bank danych szkół i kursów językowych z funkcją wyszukiwania w regionie
lub mieście oferty kursów oraz nieodpłatnego umieszczenia każdej nowej szkoły lub
nowej oferty kursów,
d) bank dostępnych na rynku podręczników i materiałów do nauki języka czeskiego, niemieckiego z możliwością znalezienia odpowiedniego podręcznika według poziomu, autora, tytułu, wydawnictwa, grupy docelowej, sprawności, języka
ogólnego lub specjalistycznego oraz
e) informacje o projekcie.
Portal internetowy jest skierowany do bardzo szeroko rozumianej grupy docelowej – wszystkich grup wiekowych, niezależnie od poziomu wykształcenia i znajomości języka, a przede wszystkim do mieszkańców Czech, Niemiec i Polski, chcących uczyć się języka czeskiego, niemieckiego lub polskiego jako języka obcego.
Portal językowy LINGUAPORTA umożliwia pełne wykorzystanie nowych technologii e-learning, stwarza nowe możliwości pracy z uczącymi się zarówno on-line, jak
i off-line, pozwala na ćwiczenie sprawności językowych oraz kształtowanie kompetencji europejskiej, której częścią jest szeroko rozumiana kompetencja językowa.
Dzięki ułatwieniu dostępu do materiałów językowych, a przez to do kultury obcojęzycznej, ułatwia uczącemu się wykształcenie kompetencji interkulturowej.
Produkt 2. Audycje radiowe o języku, kraju i ludziach. Niemiecka redakcja Radio Praga przygotowała cykl audycji o Czechach, a polska redakcja Deutsche Welle
− o Polsce18.
Produkt 3. Obok prospektów reklamowych, plakatów i ulotek w ramach projektu
opracowano i wydrukowano także broszurki19, które przedstawiają projekt i jego
produkty. W broszurkach, podobnie jak w portalu, umieszczone zostały informacje
o języku czeskim, niemieckim i polskim, porady językowe i wskazówki dotyczące
czytania tekstów obcojęzycznych, opanowania słownictwa, nauki w tandemie, linki dla uczących się języków, informacje o dokonaniu oceny własnej kompetencji
językowej oraz o egzaminach i certyfikatach językowych, a także minirozmówki
czesko-niemiecko-polskie.

4. LOST IN... i ABC-LINGUATOUR
– interaktywne gry komputerowe do nauki języków obcych
Obydwie gry są produktem finalnym międzynarodowych projektów realizowanych w ramach programu Unii Europejskiej SOCRATES, akcja LINGUA 2.

18
Audycje w formie plików dźwiękowych dostępne są na stronie portalu LINGUAPORTA: http://
linguaporta.de/pl/medienecho.htm, http://www.linguaporta.de/de/medienecho.htm lub http://linguaporta.cz/cz/medienecho.htm.
19
Pełna wersja broszurki dostępna jest w formacie PDF na stronach projektu LINGUAPORTA.
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LOST IN...20

Celem projektu było przygotowanie interaktywnej gry komputerowej dla dorosłych zarówno tych zaczynających naukę języka obcego, jak i tych, którzy mają już
nieco doświadczenia w nauce wybranego przez siebie języka, a więc dla uczących
się na poziomie A1+, jak również dla wszystkich na poziomie A2 i B1 (zgodnie z
europejskim systemem opisu kształcenia językowego), umożliwiającej naukę czterech języków obcych: języka polskiego, czeskiego, duńskiego oraz niderlandzkiego.
Efektem realizacji projektu są cztery płyty DVD z interaktywną grą umożliwiającą
naukę czterech wyżej wymienionych języków. Na każdej z płyt uczący się ma możliwość dokonania wyboru języka angielskiego lub języka niemieckiego jako języka
wyjściowego, w którym będzie toczyć się gra, będą podawane instrukcje i wszelkie
polecenia.
Na potrzeby projektu i rozpowszechnienia jego produktów utworzono strony
internetowe, opracowano i wydrukowano plakaty i karty pocztowe. Niezbędne było
także opracowanie własnego oprogramowania. Planuje się przygotowanie kolejnych
wersji gry do nauki innych języków. Projekt został zrealizowany w latach 2005-2006
i został uznany przez Komisję Europejską za najlepszy projekt zrealizowany w ramach akcji LINGUA 2.
ABC-LINGUATOUR21

Celem projektu jest opracowanie interaktywnej gry do nauki języka czeskiego,
niemieckiego i polskiego skierowanej przede wszystkim do czeskich, niemieckich
i polskich dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Celem gry jest wzbudzenie w dzieciach
Wszystkie informacje o projekcie dostępne są w języku angielskim i niemieckim na stronie:
http://www.lost-in.info.
21
Wszystkie informacje o projekcie dostępne są w języku polskim, niemieckim i czeskim na stronie: http://abc-linguatour.eu/.
20
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zaciekawienia sąsiadami z bliskiej zagranicy oraz kształtowanie znajomości języka
obcego na poziomie podstawowym (poziom A1 zgodnie z europejskim systemem
opisu kształcenia językowego) umożliwiającym porozumiewanie się w prostych sytuacjach życia codziennego, np. pytanie o drogę, proszenie o coś, kupowanie biletu,
robienie zakupów itp.
Gra została uzupełniona o tradycyjny podręcznik pracy ucznia zawierający dodatkowe ćwiczenia, informacje o danym kraju oraz objaśnienia dla rodziców i nauczycieli. W podręczniku znalazły się też ćwiczenia i objaśnienia, które nie zostały
umieszczone w grze. Nauczyciele szkół podstawowych i zainteresowani rodzice
znajdą w materiale uzupełniającym wprowadzenie do gry oraz liczne zadania. Dodatkowa oferta zadań i ćwiczeń umożliwi im pracę z grą na lekcjach oraz na zajęciach pozalekcyjnych, również bez komputera.

5. Cele i wsparcie polityki europejskiej w zakresie nauczania
języków obcych dla doskonalenia wielu kultur językowych
w latach 2007-2013
Obecnie polityka Unii Europejskiej w zakresie nauczania języków obcych prowadzona jest w ramach programu Uczenie się przez całe życie (The Lifelong Learning
Programme), którego realizacja została przewidziana na lata 2007-2013 i w skład
którego weszły wcześniejsze programy COMENIUS, ERASMUS, LEONARDO DA
VINCI, GRUNTVIG, Program międzysektorowy oraz JEAN MONNET. Program
Uczenie się przez całe życie podsumowuje wszystkie dotychczasowe doświadczenia
i stawia polityce nauczania języków obcych następujące cele: nauczanie obejmujące okres całego życia uczących się (lifelong) i odnoszące się do wszystkich niezbędnych aspektów życia (lifewide) oraz obejmujące różne formy kształcenia: formalne,
pozaformalne i nieformalne, poprawę jakości, atrakcyjności i dostępności ofert
edukacyjnych, propagowanie różnorodności językowej, jak również nauczanie
„nowych języków”, języków mniejszości etnicznych, regionalnych, języków migrantów oraz ważnych partnerów handlowych UE.
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EUROPEAN POLICY AND EU LINGUISTIC DIVERSITY
PROGRAMMES. LINGUAPORTA, LOST IN... AND ABC-LINGUATOUR
PROJECTS
Summary
The paper presents priorities of EU policy in regard to foreign language teaching, with discussion
of premises, aims and input of the policy in improving communication in multicultural Europe as a result of LINGUAPORTA, LOST IN... and ABC-LINGUATOUR projects developed with support from EU
programmes of Socrates / Lingua. Final products of these projects are presented: LINGUAPORTA Internet portal for students of Czech, German and Polish as a foreign language, and two interactive edutainment products: LOST IN... (for students of Czech, Danish, Dutch and Polish) and ABC-LINGUATOUR
(Czech, German and Polish).

Mgr Marianna Agnieszka Pietrus-Rajman (agnieszka.rajman@ae.wroc.pl) ukończyła germanistykę i niderlandystykę na Uniwersytecie Wrocławskim. Studiowała także w Niemczech (Rheinische
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) i Belgii (Rijksuniversiteit Gent). Od
���������������������������
1996 roku jest pracownikiem Studium Języków Obcych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Opracowała część haseł
podręcznego Słownika niderlandzko-polskiego, jest współautorką trzeciej części podręcznika Na und?
oraz podręcznika akademickiego Türen zur Wirtschaftswelt. Od kilku lat zaangażowana jest w szereg
projektów związanych z wykorzystaniem ICT, realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej
(np. LINGUAPORTA: http://www.linguaporta.de, ABC-LINGUATOUR: http://www.abc-linguatour.eu).
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Komunikacja marketingowa w Europie wielu kultur językowych

Ulrike Kurth
Westfälisches Forum für Kultur und Bildung e.V.

JIP: JOKES, IDIOMS AND PROVERBS
JAKO WSPÓLNY PROJEKT JĘZYKOWY W 24 KRAJACH

Autorzy tego projektu postawili sobie za cel rozbudzić wśród mieszkańców UE
zainteresowanie językami obcymi za pomocą żartów, idiomów i przysłów, jak również wywołać pozytywne skojarzenia, które zachęcą do zwrócenia większej uwagi
na inne języki i jednocześnie zmotywują do pierwszego kontaktu z nimi.
Projekt skierowany jest do (prawie) wszystkich mieszkańców UE, ponieważ niemalże wszystkie języki tego obszaru są reprezentowane przez partnerów projektu.
Sięgając po codzienne zwroty i językowe przykłady, można zainteresować i zmotywować każdego do przyjrzenia się bliżej wybranemu językowi obcemu lub własnemu językowi ojczystemu.
Aby osiągnąć wyznaczony cel, zebrano żarty, zwroty i przysłowia, zilustrowano
je, a następnie, porównując je ze sobą, zdefiniowano jako „podobne” lub „nieporównywalne”. Ważnym aspektem okazały się jednocześnie informacje na temat historycznych i społeczno-kulturalnych związków, które pomogły zrozumieć i wyjaśnić
wiele językowych fraz.
Celem tego projektu było ponadto umożliwienie mieszkańcom UE, zainteresowanym jej kulturą i językami, łatwiejszego dostępu do tego obszaru zainteresowań.
Wiele osób wyrażających chęć poznania bliżej wybranego przez siebie języka obcego nie miało do tej pory możliwości zrealizowania tych planów lub mimo umiejętności posługiwania się danym językiem obcym nie korzystało z niego w sposób
aktywny. Niniejszy projekt ma umożliwić tej grupie zainteresowanych aktywne korzystanie z posiadanych lub zdobywanych umiejętności językowych.
24 partnerów projektu pozostawało ze sobą w kontakcie poprzez sieć elektroniczną i czuwało nad przejrzystym zestawieniem zebranych materiałów i kontrastów
językowych. Na zamkniętej platformie roboczej strony Web projektu JIP omawiano i opracowywano konkretne przykłady. W pierwszym roku pracy zajmowano się
w każdym tygodniu nowym przysłowiem, które każdy z partnerów analizował, komentował i uzupełniał uwagami. Kolejny rok poświęcony był zwrotom językowym,
które omawiano podobnie jak w roku poprzednim. Wyniki i efekty tej pracy są dziś

Księga1.indb 158

2009-08-26 13:35:24

159
publicznie dostępne i praktycznie każdy może z nich korzystać. W bieżącym, trzecim roku realizowania projektu szczególną uwagę zwrócono na żarty. Obecnie praca
na platformie jest realizowana w zamkniętym gronie uczestników projektu.
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią JIP ma rozbudzić chęć poznania nowego
języka. Biorąc jednak pod uwagę powszechnie panujące przekonanie, że zdobycie
umiejętności posługiwania się wybranym językiem obcym jest długim i żmudnym
procesem, nie wolno zdusić w zarodku budzącego się zainteresowania. Aby więc
motywować, należy pamiętać także i o tym, że ważne jest nie tylko to, aby przyswajany materiał językowy był przedstawiony w sposób przejrzysty i zachęcający
do nauki, np. poprzez możliwość porównania z innymi językami, ale jednocześnie
należy umożliwić uczącym się szybki kontakt z nowym językiem. Skoncentrowanie
się na następujących strukturach językowych i ukazanie ich w szerszym aspekcie
kulturowo-poznawczym może okazać się bardzo pomocne:
• wybrane i najczęściej stosowane w komunikacji codziennej frazeologizmy,
• sytuacyjnie zdefiniowane rutynowe zwroty językowe dotyczące przekazywania
pozdrowień, życzeń (np. guten Appetit/enjoy your meal/smacznego; gute Besserung/get better soon/życzę powrotu do zdrowia; Hals- und Beinbruch/Best of
luck lub break a leg/połamania nóg; viel Erfolg/good luck/powodzenia; Gesundheit/bless you/na zdrowie),
• często używane powiedzonka (so ist das eben, was sein muss, muss sein/co ma
być, będzie, man lernt nie aus),
• banalne frazesy (x hin, x her − Sprache hin, Sprache her/raz tu, raz tam),
• normatywne kolokacje w różnych językach (np. kolokacje składające się z dwóch
słów: Zähne putzen zamiast Zähne bürsten lub Zähne polieren; to brush one’s teeth zamiast Sprache her; płynąć łódką zamiast jechać łódką).
Osoba poznająca język obcy uczy się na pamięć tych zleksykalizowanych
związków językowych i opanowuje w ten sposób nie tylko pojedyncze słowo, lecz
większe grupy słów lub całe zdania, które użyte poprawnie zostaną natychmiast zrozumiane przez native speakera, a więc osobę posługującą się tym językiem jako językiem ojczystym. I tak uczący się, który nie potrafi jeszcze budować własnych zdań
w wybranym przez siebie języku obcym, dostrzeże jednak, że potrafi – aktywnie lub
pasywnie – brać udział w danej językowej interakcji, co ułatwi na pewno podjęcie
kolejnego kroku w celu lepszego opanowania nowego języka.
Rozbudzone zostanie zainteresowanie oraz wzrośnie motywacja, aby zajmować
się innym językiem i jego osobliwościami, ale także jego zastosowaniem w codziennych kontaktach, co z kolei może przyczynić się w istotny sposób do przezwyciężenia barier kulturowych i zbliżenia z rozmówcą na płaszczyźnie języka. Za pomocą
kilku zwrotów można już w trakcie pierwszego spotkania pokazać, że jesteśmy zainteresowani rozmówcą i jego językiem ojczystym, jak również, znając np. zaledwie
kilka zwrotów grzecznościowych, możemy wyrazić pozytywne emocje.
Ponadto, ograniczając materiał leksykalny do żartów, przysłów i idiomów, można skorzystać ze zwrotów i z wyrażeń już wcześniej zilustrowanych lub wykonać
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podobne zadania. Tego typu wizualizacja odgrywa szczególną rolę jako element
wspomagający proces zapamiętywania.
Dwa ważne aspekty dydaktyczne uzasadniają takie rozwiązanie: z jednej strony
należy przestrzegać zasad kształcenia osób dorosłych (odwołując się do ich wcześniejszych doświadczeń, konkretnych kulturowych skojarzeń, zawodowych umiejętności oraz zainteresowań), z drugiej strony takie spotkanie na płaszczyźnie językowej musi przebiegać stopniowo, tzn. poprzez podobieństwa, jak również różnice
należy ułatwić pierwszy kontakt z językiem obcym i jednocześnie pokazać, że ta
umiejętność wystarczy już do pierwszej, aktywnej konwersacji.
Poprzez wizualizację i interaktywne formy testów materiał, który należy opanować, jest tak przygotowany od strony metodycznej i multimedialnej, że motywacja,
będąca jednym z podstawowych elementów wspomagających nauczanie języków
obcych, wzrasta. Dzieje się tak nie tylko na płaszczyźnie gramatyczno-analitycznej,
gdzie analizuje się budowę wyrazów i zdań pod względem gramatycznym, dokonując jednoczesnego porównania z językami spokrewnionymi, lecz także na płaszczyźnie semantyki zwrotów, kiedy to analizuje się ich znaczenie w szerszym kontekście
historycznym z jednoczesnym uwzględnieniem podobieństw do innych języków. To
właśnie idiomy odgrywają szczególną rolę w odnajdywaniu podobieństw i różnic
kulturowych, ponieważ semantyczne znaczenie danego zwrotu nie jest sumą znaczeń poszczególnych elementów językowych, lecz decyduje o nim kod kulturowy,
i dlatego, aby zrozumieć sens danego zwrotu, trzeba uwzględnić szerszy aspekt kulturowy.
Przykład
W obrębie europejskiego obszaru językowego można np. sięgnąć po przysłowia.
Po uwzględnieniu wskazówek z literatury fachowej nasuwa się wniosek, że europejskie przysłowia wywodzą się w dużej mierze z czterech identycznych źródeł. Są to:
–– antyczne, greckie i rzymskie aforyzmy,
–– fragmenty ze Starego i Nowego Testamentu,
–– bajki Ezopa,
–– słownictwo charakterystyczne dla danej grupy zawodowej (wojsko, żegluga,
rolnictwo, sport).
Jeśli więc przyjmiemy, że początków wielu zwrotów językowych – uwzględniając
jednocześnie bogactwo danego języka − należy szukać właśnie w tych źródłach,
to szybciej dostrzeżemy i zrozumiemy, dlaczego w wielu europejskich językach
występują podobne przysłowia, dlaczego niektóre z tych przysłów (przede wszystkim te zaczerpnięte z Biblii) zostały dosłownie przetłumaczone w różnych językach lub dlaczego narody związane w sposób szczególny z jakąś grupą zawodową
(np. Holendrzy) używają wielu zwrotów odzwierciedlających właśnie tę sferę zawodową.
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Spijkers op laag water zoeken (NL)
Nägel im flachen Wasser suchen (DE)
Takie porównania i odniesienia do innych języków pogłębiają wiedzę o własnym
kraju na płaszczyźnie kulturowo-językowej, a jednocześnie umożliwiają pierwszy
kontakt z potencjalnym słownictwem innego języka.
Zebrane i opracowane w ramach projektu JIP materiały pomogą tym wszystkim
mieszkańcom UE, którzy w obliczu rozszerzania się jej granic są zainteresowani
doskonaleniem swoich umiejętności językowych w celu lepszego odnalezienia się
w wielojęzycznej codzienności. Dotyczy to wszystkich grup wiekowych, które świadomie wybrały kurs nauki języka obcego, ale również i tych, którzy pod wpływem
jakiegoś impulsu chcą uaktywnić już posiadane umiejętności.
Porównywanie języków i ich leksykalnego bogactwa, które odbywa się w ramach tego projektu, oraz dokładne wyjaśnienie rozwoju idiomów to szczególnie
ważne aspekty dla tych osób, dla których poznanie innego języka jest interesujące
w kontekście zarówno kulturowym, historycznym, językoznawczym, jak również
turystycznym. Umiejętność odpowiedniego dopasowania zilustrowanego zwrotu
językowego do danej sytuacji przyczynia się w sposób istotny do zrozumienia językowego przekazu.
Przykład
Aby zrozumieć prawidłowo idiom: Dem kannst du das Wasser nicht reichen/nie
sięgać komuś do pięt, nie móc się z kimś równać, trzeba wiedzieć, w jakim kontekście używano tego zwrotu w minionych wiekach – mianowicie w czasie dworskich
biesiad. Przed spożywającymi posiłki gośćmi kładziono wtedy na stołach miseczkę
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z wodą, aby mogli oni zanurzyć w niej koniuszki palców zabrudzone od potraw,
szczególnie wtedy, gdy chcieli skorzystać z widelca. Co pewien czas należało uzupełnić wodę, a mogła to zrobić tylko ta osoba, która w hierarchii społecznej zajmowała
pozycję o jeden szczebel niższą niż osoba obsługiwana. Natomiast ten, kto w owej
hierarchii znajdował się znacznie niżej, nie mógł podać biesiadnikom wody.
Docelowa grupa osób, które projekt ten może szczególnie zainteresować, jest
bardzo rozległa, a więc różnorodne mogą być też efekty pracy z przygotowanymi
materiałami: i tak, pomijając tradycyjną fazę nauki słownictwa, o której w żadnym
wypadku nie wolno zapomnieć, mając na uwadze bardziej profesjonalny sposób
zdobywania umiejętności językowych, pierwszy kontakt z nowym językiem może
okazać się łatwiejszy dzięki użyciu zwyczajnych, często banalnych, codziennych
zwrotów. Sprache her language lub język komunikacji codziennej jest wiodącym
elementem analiz i dyskusji uczestników tego projektu.
JIP ma rozbudzić nie tylko zainteresowanie innym językiem, lecz również zagadnieniami natury historyczno-społecznej. W konsekwencji wiedza na temat danego
kraju, grupy językowej czy pewnej społeczności kulturowej zostanie zaktywizowana, a to z kolei pogłębi świadomość przynależności do europejskiej wspólnoty i pomoże przezwyciężyć istniejące uprzedzenia oraz obalić stereotypy. Kiedy wiemy, co
ukształtowało określone zwroty językowe oraz przysłowia, łatwiej jest zrozumieć
towarzyszący temu procesowi rozwój społeczno-kulturalny.
Do dzisiaj nie został przygotowany żaden materiał na temat żartów, zwrotów językowych i przysłów, który uwzględniałby europejską wielojęzyczność. Oczywiście
w każdym języku ojczystym powstały liczne publikacje poświęcone temu zagadnieniu, znaleźć można również dwujęzyczne opracowania porównujące wybrane zwroty językowe, ale nie istnieje obszerna praca, która omawiałaby tak wiele języków
(22). Interaktywny materiał udostępniony na stronie internetowej jest nowatorskim
projektem. W minionych latach na obszarze UE rzadko brano pod uwagę możliwość
nauczania i zrozumienia innego języka poprzez ilustracje i karykatury. Projekt JIP
zwraca szczególną uwagę na europejską różnorodność językową, ale nie w odniesieniu do poszczególnych grup języków, lecz stawia sobie za cel porównanie ze sobą
niemalże wszystkich języków, którymi posługują się mieszkańcy tego obszaru. To
przede wszystkim językom używanym przez mniejsze społeczności autorzy projektu poświęcają szczególną uwagę; są to m.in. bułgarski, irlandzki, litewski, estoński,
maltański. Korzystając ze strony internetowej, można rozszerzać horyzonty, poznać
innych mieszkańców UE, ich codzienność w kontekście języka, historyczne tradycje
i artystyczne działania.
Wszyscy partnerzy pracują jako mandatariusze w swoich regionach. Kontakt
drogą internetową, CD-ROM i planowane publikacje umożliwią kontrolę i analizę
wyników projektu. JIP to projekt „ogólnoeuropejski“, ponieważ w jego realizację
zaangażowane są 24 kraje lub językowe regiony.
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Korzyści z projektu czerpać będą, i już czerpią, nie tylko potencjalni zainteresowani poznaniem nowego języka, lecz także sami partnerzy projektu. W swoich
instytucjach, regionach i krajach korzystać będą z opracowanych i przygotowanych
atrakcyjnych i nowoczesnych materiałów. Interaktywne ćwiczenia i wizualizacja
warstwy językowej to elementy bardzo motywujące w procesie nauczania. Ponadto
możliwość kontaktu z językowo kompetentnymi partnerami pozwala szybko rozwiązać ewentualne językowe problemy i znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
Wymiana i komunikacja w ramach projektu odbywa się przede wszystkim poprzez stronę Web. W każdym tygodniu jeden z partnerów projektu (każdy 2 razy
w roku) proponuje przysłowie (w pierwszym roku pracy nad projektem), językowy
zwrot (w drugim roku) oraz żart (w trzecim roku) i rozpoczyna się praca zawsze
przebiegająca według tego samego schematu: zwrot w danym języku ojczystym,
tłumaczenie na język angielski, przybliżenie obszaru zastosowania i znaczenie w języku początkowym. Dobrze przygotowana wizualizacja ma uzupełnić wyjaśnienie
znaczenia.
To początek wirtualnego spotkania, dyskusji i ewentualnego zbliżenia z innymi
językami, ponieważ to komentarze ze strony partnerów projektu nadają szerszy wymiar dyskusji na platformie roboczej.
Przykład
Jedna z partnerek, pochodząca z Litwy, umieściła na platformie w pierwszym
roku pracy nad projektem następujące przysłowie:

Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein
Kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada
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Po pojawieniu się tego przysłowia na platformie nadszedł komentarz z Niemiec:
„Takie przysłowie istnieje też w języku niemieckim”, a partnerka z Wielkiej Brytanii dodała: „… i pochodzi od Szekspira”. Jednak dokładniejsze badania wykazały,
że to nie Szekspir jest autorem tych słów, lecz źródłem dla wszystkich języków –
podobnie jak dla wielu innych przykładów – jest Stary Testament. Potwierdziły to
kolejne komentarze pojawiające się na platformie nadesłane z Finlandii, Estonii,
ze Słowenii, Słowacji, z Holandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Cypru oraz Grecji –
wszyscy napisali, że to przysłowie jest jednym z częściej używanych w ich języku
ojczystym.
Projekt JIP zaprezentowano już dwukrotnie na EXPO-Lingua w Berlinie, ponadto przygotowane zostały materiały, które przybliżają i ukazują różnorodność językowych zmagań partnerów projektu:
–– kalendarz z przysłowiami na rok 2007,
–– podkładki na stół (dwie różne wersje),
–– kartki pocztowe (6 motywów), − zakładki do książek.
Obecnie przygotowywane są karty do gry ze zwrotami językowymi związanymi
z tematem „zwierzęta” oraz gra, która od graczy wymaga już pewnych kompetencji
językowych i wiedzy z zakresu geografii.
Z zebranych i opracowanych materiałów, które zostaną udostępnione w ramach
Comenius/Grundtvig-Kurs, będzie można korzystać już w drugiej połowie 2008
roku. Ponadto planuje się przygotowanie małych kompendiów na zajęcia językowe,
ale dopiero tuż przed zakończeniem prac nad projektem tak, aby wykorzystać możliwie wszystkie uwagi oraz komentarze.
Wiosną 2008 roku ogłoszono wyniki konkursu (bliższe informacje na stronie
www.linqa-jip.de) skierowanego do klas 10-12 oraz studentów. Zadaniem uczniów
było wymyślenie historii, w których użytych zostanie możliwie wiele zwrotów językowych, natomiast studenci powinni udokumentować rozwój wybranego zwrotu w kontekście historii języka i kultury. Zwycięzcy obu kategorii byli zaproszeni
do Paderborn w maju 2008 roku w ramach obchodzonego tam Tygodnia Europy.
Podobnie jak w czasie pracy nad innymi tego typu projektami, tak i tym razem
w trakcie zmagań z materią języka ciekawe i ważne okazały się także te aspekty,
które na początku nie były brane pod uwagę, i tak w drugim roku pracy strona Web
została uzupełniona o nagrania dźwiękowe, ponieważ wszyscy partnerzy stwierdzili,
że osoba ucząca się powinna umieć nie tylko przeczytać dane przysłowie, lecz także
wychwycić je w szerszym kontekście językowym. Wybrany zwrot można więc usłyszeć w 22 językach, dostrzegając jednocześnie europejską różnorodność.
Partnerzy projektu odkryli ponadto językowe podobieństwa, o których wcześniej
nie wiedzieli, ponieważ nie zajmowali się dydaktyką porównawczą. Stwierdzenie,
że języki Europy są w wielu aspektach bardzo do siebie podobne, nie jest już dzisiaj powtarzanym często i nic nieznaczącym banałem, lecz znajduje potwierdzenie
w licznych przykładach, które każdy z uczestników może przytoczyć.
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Na koniec krótka historyjka umieszczona na platformie przez partnerów ze Słowacji, która ukazuje, że praca z przysłowiami może być również zabawna:
Question: You’re in a desert holding an apple in one hand. There is a lion staring
at you. How can you reach Rome in a situation like this?
Answer: You throw the apple away. Because the apple doesn’t fall far from the
tree, there is a tree standing close by. You climb the tree so that the lion cannot eat
you. Because the lion cannot eat you and you’re safe the stone rolls from your heart.
The stone falls on the lion’s head and kills it. You climb off the tree and you’re safe
from the lion, therefore you’re on the horse. You ride a horse along the path. Because
all the paths lead to Rome, you’re there in a moment.
Proverbs: These proverbs have been used:
–– The apple doesn’t fall far from the tree: Children’s behaviour is similar to that
of their parents,
–– if the stone rolls from someone’s heart, it mean’s that the person experiences
relief,
–– if you’re on the horse it means that you’re in a situation that benefits you,
–– and we all know that all the paths are leading to Rome.
From Slovenia

JIP – JOKES, IDIOMS AND PROVERBS
AS A COMMON LANGUAGE PROJECT IN 24 COUNTRIES
Summary
The article is about the JIP project, which focuses on popular catchphrases, proverbs and clichés.
Its aim is to inspire interest in foreign languages, show the similarities and differences between them. It
is carried out by partner institution in 24 countries, and thus it is addressed to almost all citizens of the
EU. For the right motivation it is not only important to present the collected material in a clear way, but
also to have easy access to foreign languages. For presenting cultural differences in particular language
structures, selected and most frequently used phrases were chosen, situational expressions used for
wishing, catchphrases, proverbs, idioms and normative collocations in different languages.

Dr Ulrike Kurth (ulrike.kurth@t-online.de) pracuje w Westfalskim Kolegium Kształcenia Dorosłych oraz w Fundacji Westfalskie Forum ds. Kultury i Nauki, jest mandatariuszem programu COMENIUS dla landu Nadrenii-Westfalii oraz okręgu Detmold. Była koordynatorem wielu różnych,
scentralizowanych i zdecentralizowanych projektów europejskich w zakresie kształcenia. Regularnie
prowadzi kursy dla programu GRUNDTVIG COMENIUS. Wiele publikuje i redaguje serię „Bildungsprojekt Europa“ (Europejskie Projekty Edukacyjne) w wydawnictwie MEDIEN w Bielefeld.
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Komunikacja marketingowa w Europie wielu kultur językowych

Robert Wysocki
Uniwersytet Zielonogórski

DETERMINANTY KOMUNIKACJI
W ZARZĄDZANIU PROJEKTEM
NA PRZYKŁADZIE PROJEKTU „PODNOSZENIE
KWALIFIKACJI JĘZYKOWYCH OSÓB PRACUJĄCYCH
W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM”

1. Dynamika zmian otoczenia – identyfikacja potrzeb
Przystąpienie Polski do struktur Unii Europejskiej stworzyło szereg możliwości,
które dotychczas były niedostępne lub ograniczone. Swobodny przepływ osób, towarów, usług, informacji i kapitału stał się rzeczywistością. Szczególnie uwidoczniło
się to w dniu z 20 na 21 grudnia 2007 r., kiedy Polska przystąpiła do strefy Schengen.
Umiejętność komunikowania się, znajomość języków obcych przestały być atutem
pozwalającym uzyskiwać przewagę konkurencyjną, stały się wymogiem.
Potrzeba zapewnienia właściwego przepływu informacji przez władze lokalne
w dobie społeczeństwa informacyjnego jest warunkiem koniecznym rozwoju regionalnego. Wśród autorów analizujących problemy rozwoju lokalnego istnieje duża
zgodność poglądów w zakresie uniwersalnych czynników rozwoju1. Jednym z czynników jest właściwie zaprojektowany i wdrożony system wymiany informacji. System powinien umożliwiać komunikowanie się nie tylko w języku ojczystym.
Badania przeprowadzone wśród 2177 pracowników jednostek samorządów terytorialnych województwa lubuskiego w 2004 r. (70,04% JST w województwie)
poprzedzające realizację projektu wykazały m.in., że jedynie niewielka część pracowników tej grupy zawodowej zna język obcy na poziomie pozwalającym na swobodne komunikowanie się2. Do grupy tej zalicza się tylko 15,09% ankietowanych
osób. Uzyskane wyniki badań należałoby jednak skorygować, gdyż badania oparte były na subiektywnej samoocenie poszczególnych osób. Badane osoby odnosiły
1
2
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swoją znajomość języka obcego do podanego w ankiecie wzorca. W związku z tym
liczba osób znających język obcy na poziomie pozwalającym swobodnie komunikować się z pewnością była mniejsza.
2. Cel i charakterystyka projektu
Celem projektu było wykształcenie umiejętności posługiwania się językiem obcym wśród docelowej grupy beneficjentów ostatecznych3 na takim poziomie, który
zapewniłby im możliwość przekazywania, odczytywania i rozumienia informacji
pochodzących z różnych źródeł obcojęzycznych. Rezultatem projektu było uzyskanie przez uczestników kwalifikacji potwierdzających nabyte umiejętności. Projekt
skierowano, zgodnie z założeniami wynikającymi ze Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (poddziałanie 2.1)4, do osób dorosłych pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. W projekcie przewidziano udział
216 uczestników, którzy zostali podzieleni na 27 grup liczących po 8 osób.
W związku z ogólnie utrudnionym dostępem do instytucji specjalizujących się
w nauczaniu języków obcych, szczególnie w miejscowościach liczących poniżej
pięćdziesięciu tysięcy mieszkańców, zajęcia prowadzone były w wybranych 27 miejscowościach województwa lubuskiego. Realizację zajęć zaplanowano na dwa lata, tj.
od stycznia 2006 r. do stycznia 2008 r. W sumie zrealizowano 528 godzin lekcyjnych
na jednego uczestnika, które odbywały się trzy razy w tygodniu po dwie godziny
lekcyjne i były prowadzone w czasie wolnym od pracy na terenie siedziby urzędów
gmin i powiatów. Uczestnikami projektu były osoby dorosłe pochodzące z różnych
środowisk, grup społecznych i w różnym wieku. W związku z tym dobór sposobu
prowadzenia zajęć i materiałów, tj. metod i treści wykorzystywanych w trakcie prowadzenia zajęć, scedowano na poziom lektorów, którzy w ten sposób stali się bezpośrednio odpowiedzialni za postępy w nauce beneficjentów ostatecznych.

3. Założenia teoretyczne sytemu komunikacji
w zarządzaniu projektem językowym
Mówiąc o projekcie językowym, należy postrzegać go jako system otwarty.
Oznacza to, że uwzględniane będą ciągłe interakcje z jego otoczeniem. W podejściu
3
Nomenklatura stosowna w programach operacyjnych, pomimo szczegółowości, wprowadza
swoiste zamieszanie w rozumieniu i czytelności takich pojęć, jak: „beneficjent”, „beneficjent ostateczny”, „instytucja wdrażająca”. Instytucja wdrażająca to organizacja odpowiedzialna za wdrażanie,
tj. organizowanie i ogłaszanie konkursów na nabory wniosków o dofinansowanie projektów. Beneficjentem jest każda jednostka, organizacja, instytucja, która ubiega się o dofinansowanie wniosku tj.
projektu ze środków europejskich (funduszy strukturalnych). Beneficjentem ostatecznym jest każda
jednostka, organizacja, instytucja, która bezpośrednio lub pośrednio korzysta z rezultatów zrealizowanego projektu.
4
[Zintegrowany Program…, s. 463-465].
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systemowym system definiowany jest jako zbiór wzajemnie powiązanych i współzależnych części5.
R.K. Wysocki i R. McGary projekt definiują jako „sekwencję niepowtarzalnych,
złożonych i związanych ze sobą zadań, mających wspólny cel, przeznaczonych do
wykonania w określonym czasie, bez przekraczania ustalonego budżetu, zgodnie
z założonymi wymaganiami”6. W klasycznym podejściu do zarządzania projektami,
czyli tradycyjnym zarządzaniu projektem (TPM), do etapów cyklu realizacji projektu zaliczają kolejno: zdefiniowanie zakresu projektu stworzenie planu projektu,
rozpoczęcie wykonania projektu, monitorowanie i kontrolę postępu prac nad projektem, zamykanie projektu7.
Zarządzanie projektem polega na zastosowaniu wiedzy, doświadczeń, narzędzi, metod oraz technik w działaniach projektowych w celu osiągnięcia lub przewyższenia potrzeb i oczekiwań interesariuszy. Wiąże się to z koniecznością godzenia ze sobą wielu parametrów, którymi są np.: zakres, czas, koszty oraz jakość,
różne potrzeby i oczekiwania udziałowców, zidentyfikowane i niezidentyfikowane
wymagania8.
Jeśli rozważa się pojęcie „komunikacja”, niewątpliwie należy uwzględnić takie
zagadnienia, jak: proces komunikacji (proces przekazywania i rozumienia informacji), formy komunikacji (pisemne i ustne, w tym sieć pogłosek), sygnały niewerbalne
w komunikowaniu, media elektroniczne w komunikowaniu, bariery komunikacji9.
Odnosząc się do powyższych definicji, przez system komunikacji projektu językowego będziemy rozumieć sieć powiązań opartą na procach komunikacji, które zachodzą między wszystkimi elementami składowymi projektu, tj. jego uczestnikami,
jak również między elementami składowymi projektu a elementami znajdującymi
się w jego otoczeniu. Uwzględniając etapy cyklu realizacji projektu, zauważa się,
że procesy komunikacji mogą przybierać różną postać: od nieformalnych sposobów
komunikowania, do sformalizowanych.
Problematyka zarządzania projektami jest zróżnicowana. W ramach podstawowego podziału wyodrębniane są cztery główne obszary problemowe:
1. Funkcjonalne zarządzanie projektami.
2. Instytucjonalne zarządzanie projektami.
3. Personalne zarządzanie projektami.
4. Metody zarządzania projektami10.
Obszar funkcjonalnego zarządzania projektami pozwala m.in. na wyróżnienie
w procesie realizacji projektu procesów podstawowych i pomocniczych. Do procesów podstawowych zaliczamy wszystkie działania, które w bezpośredni sposób
5
6
7
8
9
10
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przyczyniają się do osiągnięcia przyjętego celu. Natomiast do pomocniczych zaliczamy te, które wspomagają procesy podstawowe i nie przyczyniają się bezpośrednio do osiągnięcia celu. Obszar instytucjonalnego zarządzania projektami zajmuje
się poszukiwaniem odpowiedzi m.in. na pytanie: jaki powinien być obieg informacji
między jej elementami, obszar personalnego zarządzania projektami zajmuje się zaś
poszukiwaniem odpowiedzi na następujące pytania: jakie wymagania odnośnie do
wiedzy, umiejętności i motywacji uczestników realizacji projektu wynikają z zadań
projektu i kto może je spełnić, jakie dodatkowe zadania z zakresu szkolenia, rozwoju i motywacji pracowników należy zrealizować, jakie charakterystyczne wartości,
style kierowania i wzory zachowań powinny obowiązywać przy realizacji projektu
i jak się one mają do kultury organizacji. Z kolei metody zarządzania projektami
dostarczają wiedzy na temat sposobów i technik zarządzania projektami.
Umiejętność komunikacji to tak zwana metakompetencja, czyli najważniejsza ze wszystkich kompetencji11. Łączy w sobie wszystkie elementy i zagadnienia
związane z komunikacją. O istotności roli komunikacji między członkami zespołu projektowego w zarządzaniu projektem pisał H. Brandenburg. Stwierdził on, że
w warunkach polskich, ze względu na brak doświadczenia w dziedzinie zarządzania projektami, występuje jeszcze jedno zagrożenie mogące spowodować znaczne
perturbacje w realizacji projektu: niewystarczająca koordynacja prac nad projektem
i brak komunikacji między członkami zespołu projektowego12.
Komunikowanie się między uczestnikami zespołu projektowego czy dowolnej organizacji nie zawsze odbywa się w sposób bezpośredni. W pracy zespołowej
istotne znaczenie ma odległość. Im bliżej siebie znajdują się uczestnicy projektu,
tym większe prawdopodobieństwo, że będą się regularnie kontaktować i wymieniać
spostrzeżenia. Fizyczne usytuowanie uczestników zespołu ma ogromny wpływ na
zakres komunikacji i dzielenia się wiedzą13. W związku z tym znaczna odległość
fizyczna między uczestnikami projektu może być potencjalnym źródłem ograniczającym skuteczność działania zespołów. Jednym z narzędzi ułatwiających wymianę
informacji między uczestnikami projektu jest tzw. ściana komunikacyjna. Sekcja
ta zawiera linki i informacje, które umożliwiają kontakty w zespole. Strony internetowe są przydatnym narzędziem, lecz wymagają pewnej uwagi. Ktoś musi się
zająć monitorowaniem i uaktualnianiem strony. Zależnie od zakresu projektu praca
ta może stanowić czyjś całkowity wkład w pracę nad projektem14.
Z kolei J.D. Frame, wskazując czynniki ograniczające skuteczność działania
zespołów15, wymienia wadliwą komunikację jako jedną z ważniejszych przyczyn
zmniejszającą wydajność i skuteczność zespołów. Ma ona miejsce wówczas, gdy
komunikacja jest celem, a nie środkiem do uzyskania wyników w pracy, gdy nastę11
12
13
14
15

Księga1.indb 169

[Szwabe 2007, s. 210-211].
[Brandenburg 2002, s. 86].
[Zarządzanie projektami… 2006, s. 96-97].
[Zarządzanie projektami… 2006, s. 100].
Por. [Frame 2001, s. 75-95].

2009-08-26 13:35:25

170
puje spowolnienie procesu komunikacji między członkami zespołu lub gdy przekazywane informacje ulegają zniekształceniu w procesie przekazu. Powody zaistnienia
takiej sytuacji mogą być różne. Na przykład niedostateczne umiejętności lub niewystarczająca wiedza menedżera projektu mogą stać się źródłem konfliktu. Uczestnicy
projektu, popadając w pułapkę nadziei, będą jednak starali się ukryć niedociągnięcia, wskazując jako źródło problemu trudności związane z komunikacją.
Przeciwdziałając takim sytuacjom, a jednocześnie uzyskując dodatni efekt synergii działających zespołów, można stosować metody rankingowe, które służą do
oceny pracowników projektu. H. Kerzner16 stwierdza, że najlepszym podejściem
pozwalającym na porównywanie ludzi pracujących w różnych jednostkach organizacyjnych wydaje się technika rankingowa wymagająca porównywania z innymi
osobami z zespołu. Jednocześnie wymienia szereg innych technik służących do oceny pracowników. Do podstawowych zalicza: pisemną opinię, graficzną skalę ocen,
wywiad środowiskowy, metodę wymuszonych wyborów, metodę wydarzeń krytycznych, zarządzanie przez cele, podejście wykorzystujące standardy pracy, metodę
rankingową, centra oceny.

4. Aspekty praktyczne wybranych elementów systemu
komunikacji projektu językowego
Projekt, jako sekwencja niepowtarzalnych, złożonych i związanych ze sobą zadań, mających wspólny cel, przeznaczonych do wykonania w określonym czasie,
bez przekraczania ustalonego budżetu, zgodnie z założonymi wymaganiami, stanowi organizację, która zazwyczaj zostaje powołana do życia w ramach już istniejących instytucji. Projekt, przechodząc kolejne etapy cyklu zarządzania (etapy cyklu
życia projektu), zmienia swoją strukturę.
W niniejszej części opracowania system komunikacji projektu językowego zostanie omówiony na podstawie etapu monitorowania i kontroli postępu prac nad
projektem. Etap ten odpowiada fazie wykonawstwa projektu17.
Zadania przewidziane do realizacji w wykonawczej części projektu zostały podzielone na podstawowe i pomocnicze. Zadania podstawowe, wchodzące w skład
procesów podstawowych, realizowane były przez zespoły lektorów języka niemieckiego i angielskiego. Zadania pomocnicze, wchodzące w skład procesów pomocniczych, realizowane były przez DOS-ów (DOS − director of studies) języka niemieckiego i angielskiego oraz osoby tworzące Biuro Zarządzania Projektem. W skład
Biura Zarządzania Projektem wchodzą stanowiska: opiekuna naukowego, koordynatora projektu, stanowisko ds. organizacyjno-finansowych i stanowisko ds. informatyczno-informacyjnych. Sposób podziału funkcji został przedstawiony na rys. 1.
Rysunek ilustruje schemat struktury organizacyjnej projektu.
16
17
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Rys. 1. Schemat struktury organizacyjnej projektu
Źródło: opracowanie własne.

System komunikacji projektu językowego daje się opisać w dwóch płaszczyznach. Pierwszą płaszczyznę systemu komunikacji można rozpatrywać z punktu widzenia relacji zachodzących między lektorem i członkami grupy językowej. W ogólnej charakterystyce projektu zaznaczono, iż znaczna część uprawnień co do sposobu
prowadzenia zajęć i doboru materiałów została scedowana na lektorów – osoby
pozostające w bezpośrednim kontakcie z uczestnikami, tj. beneficjentami projektu.
Ponieważ przedmiotem niniejszego opracowania jest ukazanie systemu komunikacji
projektu językowego jako „całości”, szczegółowe omówienie tego aspektu zostało
pominięte. Druga płaszczyzna systemu komunikacji będzie rozpatrywana z punktu
widzenia zarządzania projektem. Zarządzanie projektem w tym ujęciu stanowi proces pomocniczy. W fazie wykonawczej projektu zadania realizowane w ramach zarządzania projektem dotyczyły głównie monitorowania i kontroli postępu prac nad
projektem.
Z opisu (charakterystyki) i schematu struktury organizacyjnej projektu wynika,
że zespoły projektowe (grupy językowe) znajdowały się w znacznej odległości od
siebie. Generalnie nie dochodziło między nimi do żadnych bezpośrednich kontaktów. Kontakt umożliwiony był poprzez korzystanie z tzw. ściany komunikacyjnej
– innymi słowy: strony internetowej projektu: http://ala.snhs.uz.zgora.pl/projekty/
up/ (rys. 2).
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Źródło: opracowanie własne.

Rys. 2. Galeria fotograficzna

W systemie komunikacji projektu przyjęto dwa poziomy: wewnętrzny i zewnętrzny. Podział wynika z dostępności zasobów informacyjnych projektu i kierunku przepływu informacji.
Poziom wewnętrzny systemu komunikacji uwzględnia podział informacji na
dostępne dla członów Biura Zarządzania Projektem oraz dostępne dla lektorów
i uczestników poszczególnych grup beneficjentów ostatecznych. Członkowie Biura
Zarządzania Projektem mieli dostęp do następujących informacji:
1. Zasoby osobowe „baza danych osobowych” projektu:
–– listy osobowe biura zarządzania projektem,
–– listy osobowe lektorów (por. rys. 7),
–– listy osobowe „bazy lektorów”,
–– listy osobowe uczestników projektu.
2. Dokumentacja projektu:
–– formalna dokumentacja projektu obejmująca dokumenty od rozpoczęcia prac
nad projektem aż do księgi projektu − dokumentu zamykającego projekt,
–– listy obecności wraz z datami przeprowadzenia zajęć,
–– potwierdzenia delegacji – dojazdów na miejsce prowadzenia zajęć.
3. Dokumentacja dydaktyczna:
–– indywidualne karty postępów w nauce (por. rys. 5),
–– grupowe karty postępów w nauce (por. rys. 4),
–– wyniki testów śródsemestralnych i semestralnych.
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Lektorzy i uczestnicy poszczególnych grup posiadali dostęp do następujących
informacji:
1. Informacje dydaktyczne:
–– prezentacja punktowa i graficzna indywidualnych postępów w nauce (por.
rys. 6),
–– prezentacja punktowa i graficzna grupowych postępów w nauce,
–– prezentacja składów osobowych poszczególnych grup.
2. Pozostałe informacje:
–– informacje dotyczące zrealizowanych godzin dydaktycznych,
–– informacje dotyczące planowanych godzin dydaktycznych,
–– materiały i wzory dokumentów projektowych.
Poziom zewnętrzny systemu komunikacji był dostępny dla ogółu zainteresowanych i dostarczał informacji w zakresie:
–– źródeł finansowania (Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa),
–– celu i charakterystyki projektu,
–– instytucji realizującej projekt – głównego beneficjenta projektu,
–– partnerów projektu (por. rys. 3),

Źródło: opracowanie własne.

Rys. 3. Partnerzy projektu

–– postępów w nauce poszczególnych grup,
–– aktualnych informacji o projekcie (np. naborze lektorów, wolnych miejscach
w grupach itp.),
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–– fotograficznej dokumentacji projektu (por. rys. 2),
–– informacji uzupełniających materiały dydaktyczne.
Wybrane fragmenty strony internetowej projektu oraz bazy danych stanowią wizualizację informacji, które przepływały między uczestnikami projektu, zapewnia

Źródło: opracowanie własne.

Rys. 4. Grupowe wyniki postępów w nauce

Rys. 5. Indywidualne postępy wyników w nauce
Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 6. Lista rachunków dla lektorów ze wskazaniem kwoty i liczby zrealizowanych godzin
Źródło: opracowanie własne.

Źródło: opracowanie własne.

Rys. 7. Lista lektorów projektu

jąc im spójność działania i tworząc sieć powiązań opartą na formalnych procesach
komunikacji.
Interaktywność strony internetowej projektu umożliwiała bezpośrednie korygowanie informacji przez uczestników projektu. Przykładem jest tutaj możliwość
zmiany danych osobowych poszczególnych uczestników. Odbywało się to na drodze
bezpośredniego wprowadzenia danych do bazy danych, przy jednoczesnym systemowo wymuszonym e-mailowym zgłoszeniu dokonanych zmian. Ponadto przeka-
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zana informacja musiała być potwierdzona w formie pisemnej w trakcie comiesięcznego rozliczenia wykonanych zajęć.
Kolejnym przykładem interaktywności strony internetowej projektu jest możliwość korygowania ocen, które uzyskiwali uczestnicy. Kiedy uczestnik jednej
z grup stwierdził, iż dane na temat uzyskanej oceny były niezgodne z tą, którą otrzymał w danym miesiącu, miał możliwość automatycznego jej poprawienia za zgodą lektora. Uczestnicy mieli świadomość, że wszelkie zmiany były zapisywane na
bieżąco w katalogu zmian i że w dowolnej chwili można było prześledzić ich formułowanie.
Wykorzystując ogólną dostępność strony internetowej projektu, wprowadzono
mechanizm pozwalający wzbudzić zachowania konkurencyjne między grupami
i uczestnikami grup. Przykładem jest tutaj upublicznienie miesięcznych i semestralnych zestawień postępów w nauce. Dążąc do zminimalizowania negatywnych skutków porównania wyników, poszczególnym grupom została nadana odpowiednia
numeracja.
Baza danych projektu z jednej strony służyła do gromadzenia wszelkich danych,
z drugiej umożliwiała indywidualne i grupowe kontaktowanie się np. z lektorami czy
uczestnikami projektu. Wykorzystując posiadane dane teleadresowe, możliwe było
wysyłanie wszelkich informacji w postaci: e-mali, esemesów, tradycyjnych listów
czy rozmowy telefonicznej. Dostęp do bazy umożliwiony był również za pośrednictwem strony internetowej projektu. W związku z tym nie zachodziła konieczność
wykonywania obowiązków m.in. koordynatora projektu czy też DOS-ów w siedzibie biura projektu. Stanowisko, które było najmniej mobilne, to stanowisko ds. organizacyjno-finansowych. Wynikało to z konieczności dostosowania się do przepisów
księgowo-finansowych.
Kontrola jako element systemu komunikacji w projekcie językowym odgrywała rolę sprzężenia zwrotnego. Kontrola zewnętrzna prowadzona była przez instytucję wdrażającą – Wojewódzki Urząd Pracy. Baza danych ułatwiała przygotowywanie odpowiednich dokumentów, np. sprawozdań okresowych, które beneficjent (realizator projektu) był zobowiązany składać w wyznaczonych odgórnie terminach.
W pewnym sensie można uznać, iż powyżej opisany system komunikacji był
nazbyt statystyczny i pozbawiony elementów „humanistycznych”. „Urealnienie projektu”, czyli wprowadzenie cech ludzkich do sytemu komunikacji, zostało zrealizowane poprzez zamieszczenie galerii zdjęć. Warto zauważyć, że zasygnalizowany
aspekt komunikacji wspomagał uczestników projektu w utrzymaniu spójności zespołów i w efekcie w zrealizowaniu przyjętych założeń. Miarą sukcesu niniejszego
projektu była liczba osób, które ukończyły szkolenie w zakresie nauki języka obcego
i uzyskały certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności.
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5. Zalety i wady systemu komunikacji w projekcie językowym
Zalety i wady systemu komunikacji omawianego projektu językowego należy
rozpatrywać w odniesieniu do charakterystyki projektu. Newralgicznym punktem
jest podział terytorialny grup językowych. Projekt był realizowany przy współudziale 27 partnerów – jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego,
stąd zadania podstawowe były wykonywane poza siedzibą biura projektu.
Do zalet systemu komunikacji projektu językowego można zaliczyć:
–– systematyczność przekazywanych informacji,
–– obligatoryjność przekazywanych informacji,
–– precyzyjność przekazywanych informacji,
–– policzalność informacji i możliwość formalnej oceny ich skuteczności,
–– trwałość informacji (część informacji o projekcie funkcjonowała w przestrzeni
komunikacyjnej: od momentu zamieszczenia na stronie internetowej projektu aż
do jego zakończenia),
–– powszechność informacji (wybrane informacje były udostępnione ogółowi zainteresowanych),
–– mobilność informacji (błyskawiczne przetwarzanie posiadanych informacji,
m.in. na potrzeby przygotowywania sprawozdań).
Te zalety upoważniają do twierdzenia, że zaprojektowany system komunikacji
projektu językowego stanowił doskonałe narzędzie wspomagające proces zarządzania projektem. Jednakże nie oddziaływał na najważniejszą sferę komunikacji międzyludzkiej, dzięki której można budować pozytywne relacje między uczestnikami
zespołu projektowego.
Do wad niniejszego systemu komunikacji projektu językowego można zaliczyć:
–– odczucie przedmiotowego traktowania osób będących odbiorcami komunikatów
(odczucie pojawiało się po stronie zarówno odbiorców, jak i nadawców komunikatów),
–– niedostateczną możliwość pełnego wyjaśnienia zawiłych kwestii, np. związanych ze sposobem prowadzenia zajęć, których wyjaśnienie było możliwe dopiero podczas kontaktu osobistego lektora z pracownikami Biura Zarządzania
Projektem,
–– odczucie odizolowania od pozostałych grup językowych (uczestników projektu),
–– poczucie istnienia nadmiernej luki informacyjnej wśród uczestników.
W odniesieniu do wymienionych wad systemu komunikacji projektu językowego opierającego się jedynie na ścianie komunikacyjnej można stwierdzić, iż takie
rozwiązanie nie ma racji bytu, ponieważ przedstawiony system komunikacji był
wzbogacony o inne elementy, np. systematycznie organizowane spotkania kadry zarządzającej projektem z lektorami, spotkania pracowników biura projektu z uczestnikami projektu na miejscu prowadzenia zajęć, indywidualne spotkania z uczestnikami projektu.
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Reasumując, należy zaznaczyć, że nie ma jedynego słusznego rozwiązania, które będzie konstytuowało system komunikacyjny projektu językowego. Każdy zaprojektowany system komunikacji projektu jest wypadkową ścierających się koncepcji
podziału i realizacji zadań. W związku z tym do podstawowych zadań menedżera
projektu należy dążenie do minimalizowania wad i wykorzystywania zalet systemu
komunikacji, a jest to możliwe poprzez ciągłe zdobywanie wiedzy w tym zakresie
i umiejętne jej wykorzystywanie.
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THEORETICAL AND PRACTICAL COMMUNICATION ASPECTS
IN PROJECT MANAGEMENT − BASED ON THE PROJECT:
“THE IMPROVEMENT OF LANGUAGE QUALIFICATIONS AMONG
WORKING PEOPLE IN THE LUBUSKIE PROVINCE”
Summary
The paper addresses selected issues involved in the process of communication within a project, on
the example of the „Raising language competence of employees of Lubin region” project, co-funded
by the European Social Fund and state budget. Based on theoretical assumptions, the paper analyses
functions of the so-called information wall, i.e. project webpage being part of an authored ICT solution
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supporting project management. Benefits and dangers of the information wall are shown, taking into
account project characteristics, such as range, time frame, area of influence and list of beneficiaries.
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i obszary badawcze skupia na zarządzaniu projektami, zarządzaniu strategicznym i publicznym. Zdobył doświadczenia jako wykonawca i koordynator trzech projektów: „Lubuska regionalna strategia innowacji”, „Podnoszenie kwalifikacji językowych osób pracujących w województwie lubuskim”, „Zarządzanie jest sztuką – innowacyjne metody identyfikacji i rozwiązywania problemów zarządzania”.
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Część IV

Nauczanie języków
i kultury obcej w praktyce
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Komunikacja marketingowa w Europie wielu kultur językowych
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Studium Języków Obcych Uniwersytetu w Białymstoku

dylematy nauczania komunikacji
interkulturowej na Przykładzie zajĘĆ jĘzyka
obcego dla studentÓw ekonomII

1. Wstęp
Komunikacja interkulturowa i kompetencja interkulturowa stały się kluczowymi pojęciami współczesnej dydaktyki języków obcych. Również w teorii i praktyce nauk ekonomicznych1 coraz ważniejszą rolę odgrywają takie specjalizacje, jak
marketing interkulturowy, zarządzanie interkulturowe czy kierunek interkulturowa
komunikacja gospodarcza2. Jako przedmiot badań komunikacja interkulturowa wydaje się czymś nowym, nawet pewnego rodzaju trendem, przynajmniej w Polsce,
gdzie zainteresowania badawcze w tym zakresie można odnotować na większą skalę
dopiero od końca lat 90.
Jednak zjawisko komunikacji interkulturowej z pewnością nie jest nowe, jeśli
uprzytomnimy sobie, że komunikacja interkulturowa rozumiana jako komunikacja
między przedstawicielami różnych kultur, jako kontakt i wymiana egzystuje już
od powstania cywilizacji. „Kultury są historycznie po większej części rezultatem
interkulturowych procesów, do których zaliczają się w szczególności wędrówki
ludów, stosunki handlowe i kolonizacje” [Bolten 2006a, s. 40].
Komunikację interkulturową naszych czasów cechuje jednak intensywność
i rozpowszechnienie. Przyczyniły się do tego zarówno nowe media, jak i współczesne technologie transportu. W świecie globalnych zależności potrzebna jest zatem umiejętność efektywnej komunikacji z ludźmi reprezentującymi różne kultury,
tym bardziej że kontakty z osobami o odmiennym kulturowym pochodzeniu stają
się również coraz częstsze we własnym otoczeniu (por. [Fritz 2001; Gudykunst, Kim
1997])3.
Warto przypomnieć, że studenci ekonomii stanowią bardzo liczną grupę wśród uczących się
języków obcych w szkołach wyższych.
2
Tłumaczenie terminu Interkulturelle Wirtschaftskommunikation za: [Andrzejewski 2006].
3
Za: [Licklederer, Kittler 2005, s. 1].
1
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Skoro kwestiom komunikacji interkulturowej poświęca się dużo miejsca w obrębie zarówno dydaktyki języków obcych, jak też nauk ekonomicznych, warto zająć się pytaniem, jak dalece kształcenie kierunkowe polskich studentów ekonomii
i nauczanie języka są ze sobą powiązane, jak na siebie oddziaływają, względnie: jak
mogłyby na siebie wpływać?

2. Definicje pojęć „komunikacja interkulturowa”
i „kompetencja interkulturowa”
Pojęcie „komunikacja interkulturowa” nie jest terminologicznie jednoznaczne.
Jednak w próbach zdefiniowania tego pojęcia przewija się wspólna myśl, a mianowicie założenie, że kultura i komunikacja są ze sobą ściśle zespolone, gdyż komunikacja umożliwia powstanie kultur, za pomocą komunikacji wiedza kulturowa
jednej generacji zostaje przekazana następnej. Nasza kultura wyposaża nas z kolei
w potrzebną wiedzę, za pomocą której jesteśmy w stanie porozumiewać się oraz
interpretować zachowania innych. Kultura i komunikacja są zatem tożsame (por.
[Gudykunst, Kim 1997; Hall 1990])4.
Komunikacja interkulturowa ma miejsce, kiedy spotykają się ze sobą ludzie
z różnych kultur. Przyjmuje się, że w takich sytuacjach musi dojść do problemów
w porozumieniu się, ponieważ uczestnicy procesu komunikacji są ukształtowani
przez specyficzne kulturowe wartości i sposoby zachowań. Jednocześnie w teorii komunikacji interkulturowej zakłada się, że posiadanie wiedzy o obcej kulturze
zwiększa szanse na porozumienie się. Tylko wtedy, gdy uczestnicy procesu komunikacji potrafią się obchodzić z odmiennymi, naznaczonymi przez ich kulturę sposobami komunikacji, mogą zapobiec nieporozumieniom i konfliktom [Meiser 2003].
Te założenia podlegają kilku ograniczeniom: np. jeśli uczestnicy procesu komunikacji są specjalistami w tej samej dziedzinie, ich odmienne kulturowe pochodzenie
może nie mieć znaczenia. W teorii komunikacji interkulturowej nie uwzględnia się
także faktu, że ludzie nie zawsze chcą się porozumieć [Meiser 2003]. Kolejnym
ograniczeniem jest podkreślanie różnic w komunikacji interkulturowej. Mimo tych
zastrzeżeń w literaturze przedmiotu rozpowszechniony jest pogląd, że wiedza o obcej kulturze rozumiana jako umiejętność interpretacji i zastosowania kulturalnych
i komunikacyjnych kodów sprzyja powodzeniu komunikacji interkulturowej.
Wiedza o obcej kulturze jest częścią składową kompetencji interkulturowej rozumianej jako „językowa, socjalna i psychiczna zdolność jednostki do skutecznej
komunikacji z pojedynczymi osobami lub grupami należącymi do innej kultury”
[Moosmüller 1996, s. 272]5. Zakładając, że nabycie takiej kompetencji jest procesem długotrwałym, który powinien zaczynać się już na niższych szczeblach kształZa: [Licklederer, Kittler 2005, s. 3].
W literaturze przedmiotu pojęcie „kompetencja interkulturowa” jest różnie definiowane. Por.
[Bolten 2007, s. 21].
4
5
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cenia i mieć kompleksowy charakter, wydaje się celowe, aby na lektoracie dla
studentów ekonomii zająć się następującymi aspektami: pogłębianiem znajomości
języka/ języków, regułami komunikacji (struktura rozmowy, adekwatność tematów
rozmowy do sytuacji), stosowaniem środków niewerbalnych (kontakt wzrokowy,
gestykulacja) i parawerbalnych (akcent, rytm, natężenie dźwięku głosu) oraz wartościami i praktykami biznesowymi innych kultur. Za takim położeniem akcentów
przemawiają dwa powody: w wymienionych obszarach występują często źródła
nieporozumień w komunikacji [von Helmolt 2001], z kolei zajęcia lektoratowe
nadają się właśnie do tego, aby pokazać, jak obowiązujące w danej kulturze postawy, wartości i normy znajdują swój wyraz w konkretnych komunikacyjnych
działaniach.
Kwestia przygotowania studentów ekonomii w zakresie komunikacji interkulturowej nabiera szczególnego znaczenia, jeśli przyjrzymy się wynikom badań empirycznych wśród menedżerów co do ich umiejętności działania w międzynarodowych kontekstach.

3. Kompetencje językowe i interkulturowe menedżerów
w świetle badań empirycznych
Komunikacja werbalna odgrywa znaczącą rolę w pracy menedżerów. Na podstawie badań empirycznych stwierdzono, że wypełnia ona 50-90% ich czasu pracy
[Brünner 2000, s. 15]. Należałoby więc oczekiwać, że ta grupa zawodowa dysponuje bardzo dobrymi umiejętnościami komunikowania się z otoczeniem w języku
ojczystym, a także w obcym, jeśli przychodzi jej działać w międzynarodowych kontekstach, zwłaszcza że im wyższe kwalifikacje i pozycja zawodowa, tym bardziej
potrzebna jest znajomość języka obcego. Według danych ankiety Industrie- und
Handelskammer Saar (Niemcy) 67% kadry kierowniczej deklarowało, że znajomość języka jest bardzo ważna, a 25% stwierdziło, że jest ona ważna [IHK Saar
1995]6. Wyniki późniejszego o około 10 lat badania przeprowadzonego przez Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft (Austria) wykazują podobną tendencję.
87% przedsiębiorstw sygnalizuje konieczność posiadania kompetencji obcojęzycznej przez menedżerów [Archan, Dornmayr 2006, s. 56]7.
Wbrew stwierdzonym zależnościom jakość kwalifikacji językowych menedżerów nie jest wysoka. Wprawdzie rezultaty ankiety IBW dowodzą, że 39% firm
jest zadowolonych z kompetencji obcojęzycznej pracowników, którzy ukończyli
uniwersyteckie kierunki ekonomiczne, a dalszych 54% jest raczej zadowolonych
[Archan, Dornmayr 2006, s. 62], jednak Wille [2007, s. 8] na podstawie swoich
badań dochodzi do innego wniosku. Aby zapewnić komunikację, zatrudnia się doZa: [Wille 2007, s. 7].
Por. także wyniki badań przeprowadzonych przez Institut für deutsche Wirtschaft (IdW) Köln
[Römer i in. 2004, s. 78 ].
6
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datkowych współpracowników, najczęściej tłumaczy. Nie jest to zjawisko korzystne, gdyż „umiejętność tworzenia i utrzymywania relacji zawodowych z osobami
pochodzącymi z różnych krajów i odmiennego zaplecza kulturowego oparta jest na
socjalizacji zawodowej, która w pełni rozwija się bez obecności, czy też interwencji,
pośredników” [Blaskova 2007, s. 4].
Jeśli zgodzimy się z powyższą tezą, to zachodzi pytanie, jaki język (względnie
jakie języki) powinien znać menedżer. Na podstawie literatury przedmiotu oraz zapotrzebowania zgłaszanego przez firmy nie ulega wątpliwości, że język angielski.
Oprócz niego postuluje się znajomość drugiego języka. I tak na przykład według
Deutsche Industrie- und Handelskammer 77% firm opowiada się za zatrudnieniem
absolwentów, którzy opanowali co najmniej dwa języki obce [DIHK 2003]8. Badania IdW Köln [�����������������������������������������������������������������
Römer������������������������������������������������������������
i in. 2004, s. 11] pokazują, że przede wszystkim kadra kierownicza powinna się wykazać znajomością dodatkowego języka poza angielskim.
W realiach polskich oznaczałoby to właściwie konieczność opanowania trzech języków, gdyż np. Niemcy czy Hiszpanie dysponują już swoim językiem ojczystym jako
międzynarodowym. Jakkolwiek wymóg znajomości trzech języków może wydać
się zbyt wygórowany, to należy wziąć pod uwagę, że stopień biegłości osiągnięty
w danym języku może być bardzo różny i zależeć od specyfiki samego języka czy
charakteru wykonywanej pracy.
Z tym wiąże się też kwestia przydatności poszczególnych umiejętności językowych w działalności menedżera. O ile wśród akademickich gremiów kształtujących
standardy nauczania na polskich uczelniach wciąż dominuje tradycyjny pogląd na
komunikację fachową jako lekturę tekstów specjalistycznych w języku obcym, o tyle
oczekiwania firm wobec menedżerów są zupełnie inne. Według raportu „Fremdsprachen im Job” [Westerwelle 2001] w przedsiębiorstwach niemieckich ważna jest
umiejętność pisemnej i ustnej obcojęzycznej komunikacji z klientami oraz ze współpracownikami. Natomiast z cytowanych już badań IBW wynika, że główny postulat
firm pod adresem kształcenia językowego w szkołach wyższych dotyczy poprawy
jakości nauczania sprawności mówienia. Opowiada się za tym 72% ankietowanych
przedsiębiorstw [Archan, Dornmayr 2006, s. 63] To, że firmy chcą, aby kłaść większy nacisk na kształcenie tej sprawności, jest zrozumiałe w sytuacji, kiedy „powolne” formy medialne, jak np. listowna korespondencja handlowa, zostały zastąpione
przez szybsze i bezpośredniejsze kanały przenoszenia informacji, np. telefon, internet czy spotkania face-to-face [Bolten 2006b, s. 167].
Oprócz kompetencji obcojęzycznej w pracy menedżera nieodzowna jest także wiedza o kulturowo specyficznych uwarunkowaniach procesów komunikacji,
gdyż − jak to pokazują badania − uczestnicy procesu komunikacji skłaniają się ku
temu, aby kulturowo uwarunkowane różnice w zachowaniach komunikacyjnych
wyjaśniać np. za pomocą cech charakteru swoich rozmówców [von Helmolt 2001,
s. 5]. Niedostateczna znajomość języka oraz reguł rozpoznawania i interpretowania
8
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interkulturowych procesów komunikacji jest jedną z przyczyn niepowodzeń w pracy menedżerów w międzynarodowych zespołach. Bolten [2006c, s. 15] wskazuje
w tej sytuacji na fakt, że przeważająca część współczesnej generacji menedżerów
zetknęła się tylko na marginesie studiów czy pracy z interkulturowymi treściami
kształcenia.

4. Warunki ramowe kształcenia interkulturowego studentów
ekonomii na przykładzie Niemiec i Polski
Nic dziwnego, że w ciągu ostatnich 10 lat komunikacja interkulturowa uzyskała w zachodnioeuropejskim obszarze szkolnictwa wyższego status zarówno
przedmiotu, jak i kierunku w ramach studiów o bardzo różnym profilu, nie tylko
humanistycznym, ale i przyrodniczym, ekonomicznym czy inżynierskim. Nas interesuje przede wszystkim kształcenie kompetencji interkulturowej na kierunkach
ekonomicznych. Jeśli weźmiemy pod uwagę Niemcy, to dobrym przykładem dla
naszych rozważań jest kształcenie ekonomistów na Uniwersytecie w Jenie. Przedmiot, specjalizację, a potem kierunek9 interkulturowa komunikacja gospodarcza
wprowadzono tam już z początkiem lat 90. Było to wspólne przedsięwzięcie dwóch
wydziałów: Filozoficznego i Nauk Ekonomicznych.
Blok zajęć pod nazwą interkulturowa komunikacja gospodarcza jako integralna część studiów jest obowiązkowy dla studentów kierunku zarządzanie interkulturowe. Natomiast studenci kierunków mikroekonomia i makroekonomia mogą ją
wybrać jako specjalizację. W obu wypadkach przewidziane są następujące zajęcia:
wykład pt. „Wprowadzenie do interkulturowej komunikacji gospodarczej”, proseminaria na temat historii kultury własnego kraju, kraju kultury docelowej oraz komunikacji Interkultur, a także ćwiczenia typu: interkulturowy trening negocjacji, trening negocjacji w języku niemieckim (jako ojczystym), w języku docelowym oraz
studia przypadku.
Ćwiczenia, które zaczynają się po trzech semestrach, prowadzone są przeważnie
w języku obcym, stąd też studenci muszą się wykazać znajomością jednego z głównych języków (angielski, francuski, hiszpański lub niemiecki10) na poziomie C1+,
a zdany egzamin na tym poziomie jest warunkiem udziału w ćwiczeniach. Alternatywną jest nauka innych języków niż tych proponowanych zwykle przez szkolnictwo podstawowe i średnie (słowiańskich czy skandynawskich przez 120 godzin lub
azjatyckich przez 180 godzin). Wymogi co do znajomości języka są większe: wszyscy studenci są zobowiązani do nauki przez 6 semestrów drugiego języka, przy czym
kurs podzielony jest na trzy coraz to wyższe etapy i kończy się egzaminem.
Kierunek Interkulturelle Wirtschaftskommunikation ma status kierunku uzupełniającego (Ergänzugnsfach) w ramach studiów pierwszego stopnia i jako taki występuje w kombinacji z kierunkami
głównymi, jak np. psychologia czy germanistyka.
10
Język niemiecki w wypadku studentów zagranicznych.
9
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Oceniając ten model kształcenia, można stwierdzić, że studenci otrzymują przygotowanie teoretyczne do działania w międzynarodowych kontekstach: ogólną wiedzę
o zasadach funkcjonowania komunikacji z przedstawicielami innej kultury, wiedzę
szczegółową o wybranej obcej kulturze, pogłębiają wiedzę o własnej oraz nabywają umiejętności praktycznych. Zwróćmy uwagę na nazwę ćwiczeń: trening. Szczególna rola przypada językowi obcemu jako umiejętności wykorzystywanej podczas
studiów. Jego znajomość jest przez program zarówno zakładana, jak i rozwijana.
Model kształcenia interkulturowego ekonomistów opracowany na Uniwersytecie w Jenie znalazł w Niemczech uznanie i naśladowców lub stał się przynajmniej
podstawą do dyskusji.
Natomiast w Polsce koncepcja specjalizacji czy kierunku typu interkulturowa komunikacja gospodarcza nie zyskała dotąd szerszego odgłosu, abstrahując
od inicjatyw pojedynczych ośrodków akademickich. Jeśli weźmiemy pod uwagę
obowiązujące obecnie standardy nauczania na kierunku ekonomia, to w opisie sylwetki absolwenta studiów I i II stopnia jest, co prawda, zapis, który mówi o przygotowaniu do pracy w kraju i za granicą, ale nie znajduje on odzwierciedlenia
w programie nauczania. Nieco lepiej przedstawia się pod tym względem program
studiów dla kierunku zarządzanie, chociaż paradoksalnie w opisie sylwetki absolwenta nie jest zawarte oczekiwanie co do umiejętności działania za granicą.
Kompetencjom językowym absolwenta standardy poświęcają bardzo niewiele
miejsca. Dla obu kierunków przeznaczono na lektorat 120 godzin, przy czym założono, że studenci, kończąc studia, powinni operować językiem obcym na poziomie
B2. Na kierunku zarządzanie zalecono naukę języka angielskiego oraz słownictwa
specjalistycznego. Takie usytuowanie zajęć językowych sugeruje tradycyjną koncepcję lektoratów w kształceniu studentów: mają one przygotowywać do czytania
literatury specjalistycznej, czego się oczekuje zwłaszcza przy pisaniu prac licencjackich czy magisterskich. Analiza tekstu standardów wykazuje, że związek pomiędzy
nauczaniem języka, kultury a przedmiotami kierunkowymi nie został uwzględniony, tak jakby zarządzanie, reklama, marketing czy negocjacje wymagały wyłącznie wiedzy ekonomicznej. Oczywiście nie oznacza to, że na polskich uczelniach
czy wydziałach ekonomicznych nie są prowadzone wykłady czy zajęcia typowe dla
przedmiotu komunikacja interkulturowa, jednak potencjał tkwiący we wspomnianym wyżej związku pozostaje najczęściej niewykorzystany. Podobnie rzecz się ma
z lektoratami: wielu z nas podejmuje próbę interkulturowego kształcenia studentów,
co byłoby jednak o wiele bardziej skuteczne, gdyby znalazło odbicie w oficjalnych
dokumentach sprzyjających uczelniom prowadzącym aktywną i przemyślaną politykę językową.

5. Próby kształcenia interkulturowego studentów ekonomii
– obserwacje z zajęć lektoratowych
Inaczej borykamy się z wieloma problemami, które wynikają z warunków ramowych nauczania języka obcego w szkołach wyższych. To, jakiego typu są to proble-
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my, chciałabym zilustrować przykładami pochodzącymi z zajęć języka niemieckiego ze studentami ekonomii UwB, które prowadziłam w latach 1999-2005. Zajęcia
dotyczyły m.in. negocjacji, przy czym praca nad tym tematem została podzielona na
4 następujące etapy: stwierdzenie stanu wyjściowego, tj. wiedzy i wyobrażeń studentów o negocjacjach, omówienie przygotowanych dialogów, wspólna praca z wykorzystaniem materiałów filmowych oraz ponowne odegranie negocjacji. Pierwsza
faza służyła ustaleniu, na ile temat negocjacji jest studentom znany: z doświadczenia
czy z racji studiowanego kierunku, czy ujawnią się kulturowo specyficzne zachowania, a jeśli tak, to jakie, oraz jakie są potrzeby studentów w zakresie środków językowych. Na tym etapie mogłam zaobserwować następujące problemy:
1. Studenci używają słów, których znaczenie nie jest dla mnie dostatecznie jasne. Begutachten zostało użyte w sensie „przedstawić”, die First w znaczeniu „termin spotkania”, a Delegation nie brzmi właściwie w kontekście negocjacji handlowych dwóch firm.
2. Brak wyrażeń idiomatycznych. Wprawdzie metoda komunikacyjna dominuje już od lat w nauczaniu języków obcych, ale studentom wciąż brakuje wyrażeń
idiomatycznych. Cytat „Meinen Sie vielleicht, dass fünfte Januar wird gut für
unsere Treffung sein”11 zamiast: „Passt Ihnen der 5. Januar?”.
3. Nieumiejętność rozróżniania pomiędzy językiem pisanym a mówionym. Już
w pierwszym zdaniu odgrywanej rozmowy telefonicznej: „Ich möchte gern die
Frist der Zusammenkunft festlegen, um ihr volles Sortiment selbst im Augenschein
zu nehmen und auch Muster aus unserer Palette begutzuachten“12 został przejęty
cały fragment z listu, który był podstawą dialogów. Brzmi to tak, jakby mówiący
chciał sparodiować sposób wyrażania się potencjalnego partnera w interesach.
4. Nieznajomość obyczajów w biznesie. W dialogach rezerwowanie pokoju
hotelowego urasta do rangi problemu, gdyż studenci nie są pewni, kto płaci za rachunek: czy gospodarze spotkania, czy też goście i czy w pierwszym wypadku wynikają
z tego jakieś zobowiązania. W ogóle konwencje płacenia nie są znane uczącym się,
co jest widoczne nie tylko przy okazji tematu „negocjacje”, ale też w innych odgrywanych przez studentów scenkach.
5. Wymienianie imion podczas oficjalnego przedstawiania siebie i/lub innych
osób. Studenci wymieniają przy przedstawianiu się również swoje imiona, chociaż
na zajęciach kilkakrotnie ćwiczono oficjalny sposób przedstawiania się w języku
niemieckim. Poza tym stale podczas zajęć w stosunku do studentów używana jest
forma adresatywna Herr/Frau oraz nazwisko.
6. Negocjacje cen i warunków dostaw. Podczas negocjacji oczekujemy przede
wszystkim rozmów o asortymencie towarów, o warunkach dostaw i o cenach. Ale
studenci referują tylko historię ich fikcyjnej firmy, udział w rynku i obrocie, posługując się przy tym prospektami i wykresami. Właściwy sens negocjacji: robienie
11
12
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interesów, zarabianie pieniędzy, nie znalazł odzwierciedlenia w wypowiedziach
studentów. Można to złożyć na karb ich wieku i tym samym na brak doświadczenia zawodowego, ale można się zastanawiać, czy takie zachowanie studentów nie
jest jednak kulturowo uwarunkowane, i interpretować je jako przejaw istniejącego wciąż jeszcze oddziaływania poprzedniego systemu gospodarczego. W końcu
można wskazać na bardzo teoretyczne zorientowanie kształcenia kierunkowego
i tym samym niedocenianie w programie studiów tak praktycznych rzeczy, jak
korespondencja handlowa, prezentacje czy prowadzenie negocjacji.
W związku z tym, nie negując potrzeby rozwijania umiejętności czytania literatury specjalistycznej przez studentów, z czym w środowisku akademickim reprezentowanym przez rady wydziałów czy też Radę Główną Szkolnictwa Wyższego
utożsamiane są lektoraty, należałoby upowszechniać wśród tych gremiów pogląd,
że czysto terminologiczne kształcenie językowe nie wystarczy do skutecznego
działania w późniejszym życiu zawodowym. Konieczne jest rozwijanie zdolności
studentów w obszarze ustnej komunikacji specjalistycznej, co jest zadaniem trudniejszym, wymagającym większej liczby ćwiczeń, a tym samym większej liczby
godzin lektoratowych oraz multimedialnych materiałów dydaktycznych, zwłaszcza że w warunkach polskich, w których zajęcia rzadko prowadzą native speakerzy
i mało jest studentów zagranicznych, trudno o autentyczne sytuacje komunikacji
interkulturowej. Można je jednak symulować, posługując się materiałami filmowymi, internetem13 czy multimedialnymi programami do nauki języka.
Odpowiadając na postawione w tytule referatu pytanie, należy stwierdzić, że
kompetencji interkulturowej należy uczyć, przy tym efektywność kształcenia zależy w dużej mierze od stworzenia odpowiednich warunków ramowych – takich,
które np. przyczyniłyby się do poprawy ogólnej znajomości języka wśród uczących,
przede wszystkim w zakresie innych języków niż angielski, oraz do nabycia przez
studentów doświadczeń z kręgu własnej kultury dzięki treningowi negocjacji czy
prezentacji w języku ojczystym, co ułatwiłoby z pewnością rozwijanie kompetencji
interkulturowej na lektoracie. Postulowane zmiany wymagałyby jednak współpracy
pomiędzy poszczególnymi jednostkami uczelni, tj. wyjścia poza wąsko zdefiniowaną dziedzinę wiedzy w kierunku interdyscyplinarności.
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IS IT POSSIBLE TO TEACH
INTERCULTURAL COMMUNICATION?
BASED ON CLASSES IN A FOREIGN LANGUAGE
FOR STUDENTS OF ECONOMICS
Summary
The terms “intercultural communication” and “intercultural competence” appear in both foreign
language teaching and in the theory and practice of economic sciences. In this research paper I have
tried to explore the questions of how far the major courses of students of economics and the teaching
of a foreign language are correlated to each other, how they interact and how they could influence
each other. For this purpose I quote the definitions of the terms of intercultural communication and
competence and present the results of empirical research among managers as to their ability to act in
international contexts. In addition the framework conditions of intercultural education for students of
economics are discussed using the example of Germany and Poland. With this background I present my
observations from classes in a foreign language for students of economics on negotiations.
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TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE PODSTAWY NAUCZANIA
JĘZYKA SPECJALISTYCZNEGO ESP

1. Wstęp
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie teoretycznych i praktycznych podstaw metodologii nauczania języków obcych w celach specjalistycznych, z uwzględnieniem nauczania języka biznesu. Omówię specyficzne cele kursów języka obcego
dla biznesu oraz wynikające z tego implikacje metodologiczne dla nauczycieli.
Nauczanie języka obcego pod kątem pracy zawodowej lub studiów w języku
obcym wiąże się z podejściem zwanym ESP (English for specific purposes) lub LSP
(languages for specific purposes). W podejściu ESP wyróżnia się dwa główne nurty:
English for occupational/professional purposes (EOP/EPP), czyli kursy przygoto-

Źródło: [Jordan 1997, s. 3].
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wujące do funkcjonowania w konkretnych sytuacjach zawodowych, oraz English for
academic purposes (EAP), czyli kursy przygotowujące do studiowania lub kontynuacji studiów w uczelniach zagranicznych.
Ogólną klasyfikację kursów ESP w zależności od dyscyplin naukowych i obszarów zawodowych przedstawia rys. 1 [Jordan 1997, s. 3].
Systematycznie postępująca międzynarodowa współpraca w różnych dziedzinach, takich jak nauka, kultura, wymiana handlowa, turystyka itp., a także zwiększająca się liczba studentów podejmujących studia lub pracę za granicą ma znamienny
wpływ na rosnącą popularność kursów języka specjalistycznego.

2. Ogólna charakterystyka ESP
Istnieje wiele definicji podejścia ESP. Wszystkie one sprowadzają się do stwierdzenia, iż charakterystycznymi cechami ESP są: analiza potrzeb uczących się (learner needs analysis), analiza sytuacji docelowej (target situation analysis), czyli
konkretnej sytuacji, w której uczący się będą używali języka obcego, oraz analiza
dyskursu (discourse analysis), czyli analiza języka używanego w tych sytuacjach.
Powyższe procedury mają na celu przygotowanie słuchaczy do skutecznego komunikowania się w sytuacjach związanych z ich studiami i/lub pracą zawodową [Dudley-Evans, St. John 1998, s. 2-4; Hutchinson, Waters 1987, s. 6-8; Johns, PriceMachado 2001, s. 44]. Według Dudley-Evansa i St. Johna [1998, s. 4] kursy ESP
powinny opierać się na metodologii dyscyplin naukowych i obszarów zawodowych,
dla których są one prowadzone. ESP jest zatem podejściem opartym na założeniu,
iż nauczanie języka obcego powinno być ściśle dopasowane do specyficznych lingwistycznych i komunikacyjnych potrzeb określonej, wąskiej grupy słuchaczy dorosłych, oraz socjokulturowych warunków, w których język obcy jest lub będzie przez
nich używany. Hutchinson i Waters [1987, s. 72] do tej charakterystyki ESP dodają
konieczność dopasowania kursu do potrzeb studentów dotyczących preferowanych
przez nich metod i strategii uczenia się (learning-based approach).
W związku z powyższym przygotowanie kursu języka obcego w celach specjalistycznych powinno być poprzedzone analizą potrzeb danej grupy słuchaczy,
które związane są z ich przyszłą lub obecną sytuacją zawodową oraz z planami na
przyszłość. Analiza potrzeb studentów związana jest z określeniem cech konkretnej
sytuacji docelowej, w której studenci będą używali języka obcego, oraz z analizą
tekstów zarówno w formie zarówno werbalnej, jak i pisemnej, używanych w tych
sytuacjach, czyli analizy dyskursu.
Przygotowanie kursu ESP powinno również uwzględnić analizę sytuacji językowej studentów na początku kursu (present situation analysis), która pozwala określić
ich wiedzę lingwistyczną i umiejętności komunikacyjne w momencie rozpoczęcia
kursu, oraz przeprowadzanie analizy potrzeb bieżących związanych z samym procesem uczenia się języka (learning needs analysis), która uwzględnia potrzeby studentów w trakcie trwania kursu i może mieć wpływ na modyfikację treści nauczania,
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metod i technik pracy nad językiem [Dudley-Evans, St. John 1998, s. 133; Hutchinson, Waters 1987, s. 62].
Metody stosowane w analizie potrzeb proponowane przez Johnsa i Price-Machado [2001, s. 49] obejmują:
1. Ankiety przeznaczone dla studentów, wykładowców przedmiotów kierunkowych i przyszłych lub obecnych pracodawców. Powinny one być wypełniane przed
rozpoczęciem kursu, w trakcie jego trwania i po jego zakończeniu.
2. Wywiady i rozmowy ze studentami, wykładowcami przedmiotów kierunkowych i pracodawcami. Szczególnie pożyteczne dla nauczycieli języka obcego dla
celów akademickich (EAP) są konsultacje z wykładowcami akademickich przedmiotów kierunkowych dotyczące programu tych przedmiotów, treści nauczania i zadań, jakie student ma do wykonania, a także oczekiwań wykładowców od kursu
języka obcego.
3. Obserwacje, tzw. job-shadowing (czyli obserwacja lingwistycznych, kulturowych i pragmatycznych aspektów pracy osób w ich miejscu zatrudnienia).
4. Ustne lub pisemne uwagi/refleksje studentów w trakcie i po zakończeniu kursu. Mogą one być wykorzystane do rewizji aktualnego programu i/lub planowania
kursów w przyszłości.
5. Uczestnictwo nauczycieli języków obcych w wykładach, seminariach i innych zajęciach z przedmiotów kierunkowych.
Na podstawie powyższych analiz nauczyciel języka obcego musi dokonać decyzji dotyczących:
• czego uczyć, jakich treści uczyć, jakie elementy znajomości języka włączyć,
a jakie pominąć;
• jaki program wybrać;
• jak uczyć, jakie wybrać metody pracy nad językiem;
• jakie wybrać materiały nauczania;
• w jakim stopniu powinny zostać opanowane poszczególne sprawności i umiejętności.

3. Rola nauczyciela ESP
W nauczaniu języka specjalistycznego rola nauczyciela jest szczególnie ważna,
należy bowiem do niego pełnienie następujących funkcji:
• nauczanie (dydaktyka),
• planowanie kursu oraz wybór lub preparacja materiałów dydaktycznych,
• współpraca z wykładowcami kierunkowych przedmiotów,
• prowadzenie badań analitycznych (analiza potrzeb studentów, analiza sytuacji
docelowej i analiza dyskursu),
• ewaluacja zarówno postępów uczących się, jak i samego kursu [Dudley-Evans,
St. John 1998, s. 13].
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Nauczyciele ESP muszą nie tylko nauczać języka specjalistycznego, planować
kurs, wybierać lub preparować materiały nauczania (gotowe, dostępne na rynku
księgarskim podręczniki często nie odpowiadają określonym potrzebom uczących
się), lecz muszą również posiadać wiedzę z określonych dziedzin naukowych i zawodowych. Chociaż nauczyciel kursów English for business purposes (EBP) nie jest
i nie musi być biznesmenem, musi rozumieć zależność między zasadami rządzącymi biznesem a językiem używanym w celu realizowania tych zasad. Nauczyciele
EBP muszą łączyć nauczanie języka z umiejętnościami w zakresie stylu i strategii
prowadzenia negocjacji, prezentacji, spotkań partnerskich firm, pisania listów, zamówień, faktur itp. Wiedzę tego rodzaju mogą oni najlepiej uzyskać poprzez własne
doświadczenie, czyli przez rozmowy z pracownikami firm, obserwację ich pracy
(work shadowing), uczestniczenie w spotkaniach i konferencjach oraz przez analizę
autentycznych dokumentów i materiałów. Nauczyciele języka biznesu powinni zatem posiadać wiedzę z zakresu:
• komunikacyjnych funkcji języka obcego w kontekście biznesu, takich jak np.
wyrażanie zgody, odmawianie, zabieranie głosu w dyskusji, przerywanie wypowiedzi innych osób w celu zgłoszenia uwag itp.;
• oczekiwań ludzi biznesu i ich strategii uczenia się (zwłaszcza w przypadku coraz częściej organizowanych krótkich, intensywnych, wysoce specjalistycznych
kursów językowych);
• psychologii międzyludzkich interakcji w interkulturowym środowisku;
• teoretycznych i praktycznych podstaw zarządzania;
• metodologii nauczania języka obcego;
• stylu języka (żargonu) używanego w środowisku biznesu [Jordan 1997, s. 60].

4. Rola kompetencji interkulturowej w ESP
Kształcenie kompetencji interkulturowej, czyli zwracanie uwagi na zależność
między kulturą a językiem używanym przez przedstawicieli różnych społeczności,
jest ważnym elementem nauczania języka specjalistycznego.
Umiejętność komunikacji interkulturowej (cross-culture communication) warunkującej prawidłowe relacje z przedstawicielami innych kultur jest nieodzowna
we współczesnym świecie biznesu, a konieczność kształcenia kompetencji tego rodzaju na studiach biznesowych nie budzi wątpliwości. Jak podaje Aleksandrowicz-Pędlich [1997, s. 11]: „Kompetencja interkulturowa oznacza umiejętność radzenia
sobie w osobistych relacjach z przedstawicielami innych kultur i funkcjonowania
w środowisku obcym kulturowo. Obejmuje wiedzę na temat innych kultur, umiejętność kierowania własnymi emocjami w nowych sytuacjach kulturowych i podejmowania odpowiednich działań”.
Uwrażliwianie studentów na sprawy interkulturowe pomoże im uniknąć nieporozumień i konfliktów, które mogą powstać w sposób niezamierzony z powodu
nieprawidłowego użycia języka. Należy również pamiętać, iż nie tylko język wer-
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balny, lecz także język ciała, czyli komunikacja niewerbalna, do której należą kontakt wzrokowy, mimika twarzy i gestykulacja, różni się między kulturami i odgrywa
bardzo ważną rolę w komunikacji interpersonalnej. Badania naukowe wskazują, iż
ponad 70% komunikacji interpersonalnej stanowi komunikacja niewerbalna [Mehrabian 1971, s. 28; Trompenaar 1983, s. 31], dlatego też na kursach języka obcego
dla biznesu, którego głównym celem jest wykształcenie umiejętności skutecznej komunikacji w sferze biznesu, nauka języka powinna obejmować, oprócz gramatyki,
leksyki i frazeologii, naukę wymowy i intonacji równocześnie z rozwijaniem podstawowych umiejętności komunikacyjnych i nabywaniem wiedzy interkulturowej.

5. Metodologia nauczania EBP
Znajomość języków obcych jest podstawą wszelkich strategii komunikacyjnych
w biznesie. W związku z tym podstawowym elementem kursów języka EBP jest nauka języka interakcji stosowanego w różnych strategiach komunikacji biznesowej.
Chociaż zadaniem nauczyciela języka obcego nie jest kształcenie różnych strategii
komunikacyjnych w biznesie, powinien on je znać i rozumieć, tak aby nauczanie
języka było prowadzone w powiązaniu z tymi strategiami.
W nauczaniu języka obcego w celach specjalistycznych wybór metod i technik
nauczania zależy przede wszystkim od potrzeb lingwistycznych i komunikacyjnych
studentów, od specyfiki tekstów (dyskursu) używanych w sytuacjach docelowych,
od wypracowanych przez studentów strategii uczenia się oraz od kontekstu nauczania. Spośród stosowanych współcześnie metod glottodydaktycznych nauczanie
przez rozwiązywanie problemów (task-based language teaching) wydaje się najodpowiedniejszym podejściem dla kursów ESP/EBP, a ćwiczenia praktyczne typu
rozwiązywanie problemów (problem-solving), symulacje (simulations), odgrywanie
ról (role-play), analiza przypadków (case study) i analiza dyskursu powinny odzwierciedlać rzeczywiste sytuacje i autentyczne teksty, z którymi słuchacze spotykają się w codziennej pracy [Harmer 2001; Larsen-Freeman 2000; Richards, Rodgers
2001].
Ze względu na to, że w nauczaniu ESP/EBP najważniejsza jest zdolność produkowania i rozumienia wypowiedzi, które nie muszą być gramatycznie bezbłędne,
lecz − co jest znacznie ważniejsze – odpowiednie do danej sytuacji, nauka gramatyki
nie jest głównym celem zajęć. W nauczaniu gramatyki największy nacisk powinien
być położony na zależność między znaczeniem i formą struktur gramatycznych;
kryterium ich selekcji do nauczania stanowić powinna ich przydatność socjolingwistyczna. W związku z tym kursy ESP/EBP powinny mieć programy funkcjonalne
organizujące proces nauczania wokół funkcji komunikacyjnych lub intencji, jakie
wyrażają wypowiedzi uczniów [Van Ek 1975; Wilkins 1976].
W nauczaniu słownictwa lepsze efekty daje przyswajanie całych zwrotów leksykalnych (chunks) niż pojedynczych wyrazów. Do nich należą, między innymi, zwroty często używane podczas prezentacji biznesowych, takie jak: the table suggests
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that...; as shown in the diagram...; sales fell sharply... [Dudley-Evans, St. John 1988,
s. 86].
Jak wcześniej wspomniano, w podejściu ESP ważną rolę odgrywa analiza specyficznych tekstów pod kątem ich struktury i funkcji oraz spójności (discourse analysis). W związku z tym materiały dydaktyczne powinny dostarczać odpowiednich
wzorów dyskursu w formie zarówno werbalnej, jak i pisemnej, które w połączeniu ze strategiami ich analizy pozwolą na rozwinięcie umiejętności samodzielnego
formowania dyskursu odpowiednio dostosowanego do kontekstu społeczno-kulturowego.
W biznesie istnieje siedem kluczowych „wydarzeń” (events), które wymagają
znajomości i zastosowania odpowiedniego stylu językowego (genre), cztery to wydarzenia werbalne, takie jak: telefonowanie, nawiązywanie relacji międzyludzkich,
udział w spotkaniach, prowadzenie negocjacji, a dwa, które wymagają znajomości

Źródło: [Jordan 1997, s. 125].
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odpowiednich form pisemnych, to: pisanie korespondencji i sprawozdań [Holden,
s. 4; Yin, s. 256]. Nauczanie języka używanego w wymienionych sytuacjach ma
fundamentalny wpływ na wybór odpowiednich funkcji komunikacyjnych, jak np.
włączanie się do wypowiedzi, wyrażanie opinii, niezgadzanie się z innymi osobami,
zastosowanie zwrotów grzecznościowych itp. Wykładnikami tych funkcji są odpowiednie struktury gramatyczne, na przykład, With the Chair’s permission I would
like to take up the point that ...; It’s my considered opinion that ...; On the whole
I agree with you, but it could be said that ... [Dudley-Evans, St. John 1998, s. 64].
W tworzeniu spójnych tekstów, a także w percepcji gotowych tekstów ważne jest
rozumienie i stosowanie logicznych spójników (logical connectors), takich jak moreover, however, therefore, oraz struktur związanych z pojęciami przyczyny i skutku, a w tekstach werbalnych właściwe użycie tzw. markerów dyskursu (discourse
markers), jak np. well, so, right, I mean [Dudley-Evans, St. John 1998, s. 88].
Stosowanie tzw. asekuracji (hedging/cautious language), czyli ostrożnego wyrażania swojej opinii przez autora tekstu, jest strategią, która czyni wypowiedź bardziej ostrożną, a przez to bardziej uprzejmą i w mniejszym stopniu narażoną na krytykę interlokutora. Do tego celu służą czasowniki modalne (may, might, can, could),
niektóre przymiotniki (likely, probable) i niektóre czasowniki (suggest, appear to,
seem to, tend to). Na przykład zdanie: The ideal of economic development is associated with different policy golas jest definitywnym stwierdzeniem, podczas gdy
to samo zdanie, w którym zastosowano czasownik tend to: The ideal of economic
development tends to be associated with different policy goals jest ostrożnym stwierdzeniem. Z kolei użycie czasonika appear łagodzi ostrość krytyki, np. Mr Brown
appears not to have understood the principles of … [Jordan 1997, s. 248].
Syntezę metodologii ESP przedstawia rys. 2 [Jordan 1997, s. 125].

6. Wnioski
Powyższa charakterystyka nauczania języka obcego w celach specjalistycznych
pokazała, iż nauczanie ESP zależy od trzech czynników, tj. od potrzeb uczących się,
ich sytuacji docelowej oraz języka używanego w tej sytuacji. Analiza tych czynników pozwala nauczycielowi ESP na sformułowanie celów nauczania, wybór odpowiednich programów i treści nauczania, metod i materiałów nauczania. Nauczanie
języka w celach biznesowych EBP powinno opierać się na programie funkcjonalnym, którego celem jest wykształcenie u uczących się kompetencji komunikacyjnej
niezbędnej do porozumiewania się w sferze biznesu. Oznacza to nie tylko opanowanie biegłości porozumiewania się w języku obcym, lecz także nabycie umiejętności
komunikacji interkulturowej. Aby to osiągnąć, najlepszym rozwiązaniem jest nauczanie zespołowe (team teaching) prowadzone zarówno przez specjalistów w danej
dziedzinie, jak i przez nauczyciela języka obcego. Specjaliści mogą być źródłem
wiedzy fachowej, mogą dostarczać autentycznych materiałów i prowadzić gościnne wykłady, a zadaniem nauczyciela jest wyjaśnianie problemów lingwistycznych
i kształtowanie kompetencji komunikacyjnej w języku obcym.
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Nauczanie ESP nakłada specjalne wymagania na nauczyciela, który powinien
mieć wiedzę nie tylko z metodologii nauczania języków obcych, ale także z zakresu
danej dyscypliny naukowej. Ponadto nauczyciel ESP powinien być elastyczny w podejmowaniu decyzji, otwarty na sugestie i opinie uczących się, nauczycieli akademickich przedmiotów kierunkowych oraz przyszłych lub obecnych pracodawców.
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THEORETICAL AND PRACTICAL BASIS
OF TEACHING ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES (ESP)
Summary
In the age of rapidly developing international scientific co-operation and trade, courses of foreign
language for specialist purposes are becoming more and more popular. These courses are conducted on
the basis of the approach called English for Specific Purposes (ESP). This approach assumes that language teaching should be adjusted to specific linguistic and communicative needs of particular learners
with special attention to sociocultural context in which they use or will use English language. In order
to tailor the course to the learners’ professional needs, the ESP course should be preceded by the analysis of the learners’ needs related to their future professional work and plans for the future, the target
situation analysis, which means identifying the features of a particular situation in which the students
will use a foreign language and discourse analysis, that is, the analysis of the language used in these
situations. The source of information on the students’ needs are students themselves, the academic
teachers and the employers. Methods of collecting the information include questionnaires, interviews
and talks. All these procedures aim at maximization of the efficacy of the teaching process. Teaching
English for Business Purposes (EBP) aims at preparing present and future businessmen to use a foreign
language at their work. Therefore, in teaching EBP the greatest attention should be focused on acquiring
communicative skills indispensable for conducting business negotiations, presentations, participation
in meetings, talking to clients, writing letters and reports. Courses of this type should take into consideration cross-cultural aspect. The teaching methods include problem-solving, simulations, role-play,
case-study and discourse analysis.
Dr Ewa Donesch-Jeżo (edonesch@cm-uj.krakow.pl) jest absolwentką Wydziału Biologii oraz
Wydziału Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pełni funkcję zastępcy dyrektora w Studium Językowym w Collegium Medicum w Krakowie, łącząc obowiązki administracyjne z prowadzeniem lektoratów języka angielskiego specjalistycznego dla studentów wydziałów: lekarskiego, dentystycznego, farmaceutycznego i pielęgniarskiego. Prowadzi także kursy języka specjalistycznego dla
lekarzy, stomatologów i pielęgniarek. Autorka wielu podręczników do nauki języka angielskiego.
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Komunikacja marketingowa w Europie wielu kultur językowych

Tomasz Kubacki
Studium Języków Obcych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Problemy w nauczaniu języka hiszpańskiego
o charakterze biznesowym na poziomie
podstawowym w kontekście ekspansji
niektórych przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku

Nauczanie języków obcych w dobie poważnych przemian społeczno-polityczno-ekonomicznych, w których człowiek jako indywidualna osoba zyskuje coraz
większą rangę, stanowi trudne zadanie ze względu na gwałtowność tych przemian.
W sytuacji takiej nauczanie elementów języka biznesowego w przypadku języka
jeszcze niezbyt popularnego, takiego jak hiszpański, zdaje się być ideą pozornie
karkołomną. Słuchacze kursów oczekują bowiem najpierw zapoznania się z językiem ogólnym, a potem – z normami kulturowymi społeczeństwa, którego języka
się uczą. Jednakże po zaspokojeniu tych dwóch potrzeb słuchacze wykazują zainteresowanie innymi rejestrami języka obcego – właśnie choćby biznesowego, którego
wdrażanie drogą klasycznych ćwiczeń rozwijających kompetencje językowe przynosi spodziewane efekty. Zapewne jeszcze lepsze rezultaty by uzyskano, wprowadzając model autonomiczny, wymagający jednakże nie tylko poważnych nakładów
pracy ze strony nauczycieli, lecz także zmian administracyjnych ze strony instytucji
edukujących. Nauczając języka biznesowego, należy oczekiwać zatem problemów
związanych z brakiem zainteresowania u początkujących, doborem właściwych materiałów dydaktycznych oraz typowych trudności wynikających z nauczania kompetencji językowych tradycyjnymi metodami.
Do poważnych rozważań zachęca także zjawisko sukcesywnego ograniczania
liczby godzin dydaktycznych w ramach lektoratów języka obcego. Najbliższa przyszłość jawi się więc jako nakładająca obowiązek szybkiego i skutecznego przyswajania wiedzy w ramach języka obcego przy jednoczesnym braku możliwości realizacji
indywidualnych oraz grupowych potrzeb słuchaczy (w tym pracy z osobami zdolnymi i pomocy osobom tzw. słabym). Kojarząc z powyższym ograniczenia chronometryczne, spodziewać się należy sytuacji, w których nauczanie języka biznesowego
okazać się może niezwykle trudne w realizacji.
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Rozważania nad sposobami skuteczniejszego i wszechstronniejszego kształcenia językowego studentów wyższych szkół ekonomicznych tracą na znaczeniu
w kontekście zjawiska – na razie jednostkowego − wypierania absolwentów szkół
ekonomicznych przez absolwentów wydziałów filologicznych ze stanowisk dotąd
postrzeganych jako typowo ekonomiczne. Jednakże sam fakt wdrażania podobnych
rozwiązań skłonić winien nauczycieli języków obcych do szukania nowatorskich
rozwiązań mogących wspomóc dotychczasowe ich wysiłki, zwłaszcza w przypadku
rozpowszechnienia się podobnych zjawisk na lokalnym rynku pracy.
Chińskie porzekadło „Obyś żył w ciekawych czasach” jak nigdy dotąd znajduje
odzwierciedlenie w obecnej sytuacji szkolnictwa w naszym kraju, również w zakresie nauczania języków obcych, w tym także języka hiszpańskiego.
Weszliśmy w okres głębokich przemian społecznych o zasięgu globalnym, wynikających z szybkiej ewolucji środowiska – tzw. ewolucji prędkości1. Przykładanie
wagi do informacji i wiedzy, co wiąże się bezpośrednio z rozwojem naukowo-technicznym, wymaganie gotowości do ciągłego kształcenia się na wszelkich polach zawodowych, konieczność znajomości różnych języków obcych, by mieć bezpośredni
dostęp do informacji oraz możliwość nawiązywania i podtrzymywania relacji w kręgach zawodowych to tylko niektóre z charakterystyk tych skomplikowanych procesów. Procesów, dodajmy, mających bezpośredni wpływ na popyt nauczania języków
obcych. Kojarząc to z migracjami ludności, wolnym przepływem towarów i usług
na terenie Unii Europejskiej, a także z efektami reformy szkolnictwa w naszym kraju
i jego zmianami wynikłymi z podpisania deklaracji bolońskiej, stajemy w obliczu
zjawisk mogących przytłoczyć swym rozmiarem, mnogością i szybkością.
W takim oto kontekście społeczno-historycznym i wobec lawinowego rozwoju
nauk związanych z językiem jako środkiem komunikacji – wystarczy wspomnieć
o socjolingwistyce, psycholingwistyce czy etnografii komunikacji – głos dotyczący
problemów w nauczaniu języka hiszpańskiego o charakterze biznesowym ograniczam do przekazania doświadczeń i refleksji nad jego panoramą w latach 2000-2008. Jest to zresztą zgodne z sugestiami prof. Jacka Inglota, powtarzającego, że
należy mówić o rzeczach małych i prostych, bo to one najczęściej gubią się w nurtach dziejowych, to zaś z ich perspektywy dostrzec można właściwy zasięg i wagę
innych procesów.
Nauczając języka hiszpańskiego na wyższej uczelni o profilu ekonomicznym,
szybko zdałem sobie sprawę z trudności przy wprowadzaniu elementów słownictwa
biznesowego (albowiem warstwa leksykalna jest jedną z najprostszych, a jednocześnie fundamentalnych w procesie kształcenia języka obcego2).
Pierwsza z nich polegała na braku zainteresowania samych słuchaczy, bardziej
zafrapowanych zjawiskami społeczno-kulturowymi w krajach hiszpańskojęzycznych
niż leksyką biznesową (a można było tego oczekiwać, zważywszy na ekonomicz1
2
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ny charakter uczelni). Znalazło to swój przejaw w prezentacjach przeprowadzanych
w języku hiszpańskim, także audiowizualnych, poświęconych tematom społecznym
i kulturowym państw hiszpańskojęzycznych, których autorami byli sami studenci.
Oni też podjęli się organizacji tzw. Dni Hiszpańskich, odbywających się corocznie
od 2001 r.3, i stworzyli Studenckie Koło Ekonomii i Kultury Krajów Hiszpańskojęzycznych „¡Olé!”.
Paradoksalnie zainteresowania żaków kulturą i zjawiskami społecznymi z biegiem czasu objęły także pewne skromne zjawiska ze świata biznesu, łatwe do wdrażania ćwiczeniami typowymi dla rozwijania podstawowych umiejętności komunikacyjnych (np. sporządzanie listów motywacyjnych, życiorysów, zgłaszanie skarg
i reklamacji, tworzenie autoprezentacji na potrzeby rozmów kwalifikacyjnych itp.).
Zaskakujący kontrast pomiędzy pierwotną niechęcią do podjęcia tematu słownictwa biznesowego a późniejszym jego zaakceptowaniem tłumaczyć może szereg
zjawisk, także tych opisanych przez rdzennych użytkowników hiszpańszczyzny:
1. Preferowanie kultury i odwracanie się od słownictwa biznesowego łatwo
uzasadnić charakterem samej uczelni: zmęczeni ścisłymi przedmiotami kierunkowymi słuchacze szukali równowagi w zajęciach humanistycznych. Ponadto hiszpański jest językiem zyskującym stopniowo coraz większe grono adeptów, lecz wciąż
mało znanym. Przekłada się to na stosunkowo małą liczbę osób uczących się go na
poziomach średnim i zaawansowanym wobec bardzo dużej ich liczby na poziomie
najniższym.
2. Język biznesowy, zdaniem Blanki Aguirre, wdrażany być może tylko w określonych, specyficznych grupach uczniów poprzez rozwój ograniczonych kompetencji (tzw. instrumentalizacja języka)4. Grupa studentów rozpoczynających dopiero
naukę nie mogła spełnić tego warunku.
3. Studenci rozpoczynający naukę nie mogą też wykazywać się znajomością
znaczeń kulturowych języka konieczną przy komunikacji interkulturowej – informacja, by zostać wymienioną, czyli właściwie zredagowaną i zrozumianą, musi posiadać to samo znaczenie i ten sam sposób interpretacji tak dla nadawcy, jak i odbiorcy
– zwłaszcza gdy kształcili się w różnych środowiskach kulturowych (jest to niemożliwe przy braku znajomości norm językowych, takich jak fonetyka, gramatyka,
składnia, jak również norm społeczno-kulturowych, czyli konwencji)5.
4. W miarę zaznajamiania się ze wspomnianymi normami i ich uświadamianiem dochodzą do głosu procesy kognostyczne, według których proces nauki komunikowania się jest instynktowny i wrodzony dla człowieka6. Nie do przecenienia jest
też obserwacja Raquel Pinilli Gómez, że „student świadomy własnej kultury staje się
bardziej czuły na kulturę języka, którego się uczy”7.
3
4
5
6
7

Księga1.indb 211

Obecnie pod nazwą „Hispanomalia” w ramach żakinady „Ekonomalia”.
[Aguirre Beltrán 2004, s. 1121].
[Aguirre Beltrán 2004, s. 1117, 1119].
[Sánchez Lobato 2004, s. 77].
[Pinilla Gómez 2004a, s. 124].

2009-08-26 13:35:31

212
Przy doborze ćwiczeń uzupełniających, wprowadzających elementy języka biznesowego, wykorzystano z jednej strony dotychczasowe doświadczenia metodyków
hiszpańskich i polskich sugerujących wykorzystanie materiałów autentycznych,
ewentualnie tylko zaadaptowanych, w celu stworzenia w sali lekcyjnej miejsca jak
najszerszego styku z sytuacjami bezpośrednio związanymi z życiem realnym i ze
światem biznesu8, z drugiej zaś powszechne przekonanie o nierozerwalności języka
z kulturą kraju, którego języka nauczamy, jak również przeświadczenie o poznawczym działaniu kultury.
Zogniskowanie procesu nauczania i uczenia się języków na komunikacji zawodowej wymaga zwracania uwagi na procesy komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
procesy językowe i niejęzykowe, jak również koncentracji na wdrażaniu rozlicznych
form technologii komunikowania się. Trzeba również mieć na uwadze, że interakcja
będzie zachodziła w kontekście międzynarodowym, co implikuje znajomość różnic
kulturowych w zakresie znajomości sposobu bycia, sposobu zachowania i sposobu
postępowania, to znaczy zwyczajów, które panują w krajach, w których rozegra się
komunikacja zawodowa; normy, które są ściśle związane z kulturą społeczeństwa,
a także z kulturą biznesową9.
Zagadnienie relacji kultura−język w przypadku hiszpańszczyzny bywa, nawiasem mówiąc, niezwykle trudnym wyzwaniem dla nauczyciela ze względu na jej niejednorodność i zaklasyfikowanie jej jako „wielonarodowej, wielokulturowej i wieloetnicznej”10, zasługuje zatem na odrębne opracowanie.
Wracając do wątku przewodniego niniejszej wypowiedzi, winien jestem wyjaśnienie, iż po wzbudzeniu zainteresowania wśród słuchaczy elementy języka biznesowego wprowadzane były drogą rozwoju czterech podstawowych umiejętności
(czytania ze zrozumieniem, wypowiadania się ustnie, słuchania ze zrozumieniem
i tworzenia wypowiedzi pisemnych), co zgodne jest z sugestiami José Maríi de Tomás Puch, przekonanego, iż nauczanie języka hiszpańskiego o charakterze biznesowym nie powinno być uznawane za coś zgoła odrębnego niż nauczanie języka hiszpańskiego ogólnego, wspomniane wyżej cztery umiejętności nie są bowiem niczym
innym jak realnym użyciem języka w określonych sytuacjach komunikacyjnych, co
przecież praktykujemy w naszym życiu codziennym. Oczywiście, sytuacje te wymagają specyficznego i fragmentarycznego języka11, jednak nabycie tych określonych
kompetencji odbywa się przez właściwe strategie nauczania (zapoznające ze sposobami używania języka w sytuacji komunikowania się), opierające się wszakże na
typowych ćwiczeniach strukturalnych i komunikacyjnych charakterystycznych dla
nauczania języka ogólnego.
[Tomás Puch 2004, s. 1150, 1162] , a także [Koszla 1992, s. 45-49].
[Aguirre Beltrán 2004, s. 1115], warto zwrócić też uwagę na [Sánchez Lobato 2004, s. 73-75],
a także [Koszla 1992, s. 45] oraz [López Toribio 1992, s. 42].
10
[Sánchez Lobato 2004, s. 73-74].
11
[Tomás Puch 2004, s. 1162].
8
9
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Na poziomie ćwiczenia czterech podstawowych kompetencji językowych języka hiszpańskiego biznesowego dochodziło wyłącznie do problemów właściwych
także dla niepowodzeń w nauce języka ogólnego, takich jak: niewłaściwe zrozumienie polecenia, brak zrozumienia części użytego słownictwa lub niektórych struktur
gramatycznych, wypowiedź odbiegająca znacznie od zadanego tematu, używanie
w wypowiedzi niewłaściwych form leksykalno-gramatycznych oraz – sporadycznie
− brak zrozumienia kontekstu społeczno-kulturowego (np. przyjmowanie, że osoba
o imieniu Chema to kobieta, podczas gdy jest to skrót od męskiego imienia José María; analogicznie Reyes to imię żeńskie, choć często jest uznawane za męskie).
Pomyłki te zwykle są łatwe do wyjaśnienia i nie stanowią poważnej przeszkody
w osiągnięciu celów nauczania prowadzących zajęcia, oczywiście, jeśli istnieje wola
ich osiągnięcia także po stronie słuchacza. Słuchacze, jako osoby uczące się języka
obcego, zgodnie ze swymi indywidualnymi i jakże zróżnicowanymi celami i potrzebami, stają się świadomymi partnerami nie tylko swych kolegów i nauczycieli, ale
całych instytucji edukacyjnych. Zdaniem Fernanda Hervása, Elisea Picó i Mercé
Vilarrubias jest to skutek postępu społecznego, który winien być rozważany już nie
w kategoriach wzrostu dobrobytu ekonomicznego, lecz w terminach jakości życia,
co przejawia się rozwojem szacunku dla jednostki w społeczeństwie12.
Pozwolę sobie zauważyć, że rozważania nasze zatoczyły pełny krąg spięty uwagami o rozwoju cywilizacyjno-społecznym i jego wpływie na nauczanie języków
obcych. Czas zatem na przejście do znamiennych wydarzeń stanowiących dodatkowy przyczynek do niniejszych rozważań.
Oto latem roku 2007 jedno z przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie Dolnego Śląska rozpoczęło rekrutację osób z wykształceniem filologicznym na stanowiska o charakterze typowo ekonomicznym do nowo powstającego działu obsługi
administracyjnej przedsiębiorstw zagranicznych. O rozmachu i nowatorstwie tego
przedsięwzięcia niech świadczy fakt przyjęcia do liczącego dotąd około ośmiuset
pracowników zespołu stu osiemdziesięciu nowych osób, z czego ok. 90% to absolwenci i studenci ostatnich lat kierunków filologicznych. Docelowo planowane jest
zatrudnienie czterystu osób, które przejdą wielomiesięczne szkolenia handlowo-biznesowe w krajach, z których przedsiębiorstwami będą współpracować.
Zjawisko to zdaje się nasilać, w ślad bowiem za opisanym przedsiębiorstwem
kolejne już stoi na progu podobnych rozwiązań, o czym pozwalam sobie ledwie napomknąć z powodu braku wiarygodnych danych. Fenomen ten budzi we mnie – jako
nauczycielu przyszłych ekonomistów − rozterki, gdyż jeśli stanie się powszechny,
prowadzić może do istotnych zmian na rynku pracy. Należy zatem oczekiwać, że
instytucje i pracownicy tak oświaty, jak szkolnictwa wyższego podejmą środki mo[Hervás 1992, s. 51-52]. Wypada tu dodać, że F. Hervás, E. Picó i M. Vilarrubias postulują wdrażanie modelu autonomicznego w nauczaniu języków obcych poprzez indywidualizację części ćwiczeń
i uczynienie studentów współodpowiedzialnymi za to, czego i jak będą się uczyć przez zapewnienie im
głosu w dyskusji nad zawartością syllabusów.
12
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nitorujące te procesy, nauczyciele języków obcych wezmą zaś je pod uwagę przy
układaniu planów nauczania i podczas osiągania celów swych przedmiotów.
Zastanowienia wymaga nie tylko to, czego i jak uczyć, by uzyskać zakładane
efekty w nauczaniu języka obcego ogólnego przy jednoczesnym spełnianiu oczekiwań językowych słuchaczy, lecz także to, jakimi sposobami wprowadzać tematykę
biznesową. Nie bez znaczenia pozostają bowiem ambicje językowe i studentów i
lektorów chcących kojarzyć naukę języka obcego ze specyficznym profilem uczelni.
Nie sposób oczywiście przeoczyć, iż w świetle opisanych zjawisk wcześniejsze
rozważania nad problemami nauczania języka hiszpańskiego o charakterze biznesowym na poziomie podstawowym zdecydowanie tracą na ciężarze gatunkowym
i każą objąć szerszym spojrzeniem sytuację w nauczaniu języków obcych, jak również na rynku pracy.
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PROBLEMS IN TEACHING BASIC BUSINESS SPANISH
IN THE CONTEXT OF THE EXPANSION OF SOME ENTERPRISES
IN THE LOWER SILESIA REGION
Summary
Typical problems of foreign language teaching, especially those that apply to study of languages
for special purposes (business, economics), are especially vivid in relation to Spanish – an increasingly
popular, but still fairly under-represented language of choice for Polish students. This is manifested in
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relatively small number of students at intermediate and advanced level, compared to a huge representation of elementary level students.
In the light of the above, special attention should be given not only to the scope and methods of
teaching, but also ways of introducing special-purpose language needed in business training, related
to professional ambitions of both students and lecturers concerned with fitness of language training to
profile of the studies.
Of great importance here is also the process of gradual limitation of didactic resources directed to
language teaching, as well as the need to unify training programs. The near future will inevitably bring
the necessity for efficient and rapid acquisition of a foreign language of choice, paired with handicap in
providing individual and group training to suit the students’ needs (especially the support for ‘over- and
under-achievers’). Consequently, teaching of foreign business language at elementary level may prove
extremely hard.
Another concern is the tendency for local companies to employ graduates of humanistic sciences
for business positions. This phenomenon, if wide-spread, may lead to considerable changes on local
labour market. Thus, it seems necessary for education authorities to devise ways to monitor this issue,
and for the teachers of foreign languages to address this issue in preparation of curricula and in everyday teaching practice.
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Strategie kształcenia interkulturowych
kompetencji menedżerskich

1. Wstęp
Referat prezentuje wybrane strategie przygotowywania menedżerów do działań
w odmiennych warunkach kulturowych. Metody te opierają się na integracji zagadnień interkulturowości w dydaktyce na poziomie kształcenia akademickiego oraz
w procesie doskonalenia zawodowego, przybierając formę warsztatów, szkoleń, treningów, nauczania z wykorzystaniem materiałów multimedialnych i internetu. Sukces i skuteczność działań w biznesie międzynarodowym w dużej mierze zależą od
stopnia elastyczności i adaptacji menedżerów do zróżnicowanych warunków kulturowych. Zasadnicze znaczenie ma wówczas odpowiednie przygotowanie kadr, które
obok wpojenia umiejętności efektywnego komunikowania się w innych językach
ma na celu wykształcenie kompetencji interkulturowych1. Właściwe kwalifikacje
pomagają ustrzec się nie tylko przed gafami w kontaktach interpersonalnych, lecz
także przed fiaskiem w przedsięwzięciach na znacznie większą skalę, takich jak na
przykład negocjowanie poważnych kontraktów czy kampania reklamowa na kulturowo odmiennym rynku. Możliwości szkolenia na poziomie edukacji akademickiej
i w procesie doskonalenia zawodowego jest wiele, a klucz do sukcesu leży w ustawiczności procesu kształcenia oraz w trafnym i urozmaiconym doborze metod. Dobra jakość kontaktów z innymi kulturami stanowi bowiem jedno z największych
wyzwań współczesności.

2. Kształcenie kompetencji interkulturowej
na poziomie edukacji akademickiej
Aspekty kulturowe stanowią ważny komponent nowoczesnych treści kształcenia
w ramach wielu dziedzin naukowych. Dotyczy to m.in. programów nauczania języ1
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ków obcych i przedmiotów ekonomicznych. W najnowszych materiałach glottodydaktycznych miejsce niegdysiejszych, czysto informacyjnych dygresji krajoznawczych zastępują pasaże i ćwiczenia dotyczące zagadnień kulturowych, które mają
za zadanie uwrażliwienie odbiorcy na specyfikę danego kraju i języka. Podobne
wyzwania stoją przed wykładowcami przedmiotów ekonomicznych, którzy przygotowują przyszłych menedżerów do działalności w skali europejskiej i globalnej.
Treści o charakterze interkulturowym są więc coraz częściej uwzględniane m.in.
w curriculach takich kluczowych dziedzin, jak zarządzanie zasobami ludzkimi, marketing, negocjacje czy etyka w biznesie.
Nie zawsze jednak integracja tych zagadnień w procesie nauczania przynosi
spodziewane rezultaty. Często wynika to z ograniczeń czasowych, wycinkowości
przekazywanej wiedzy i/lub nieuniknionej marginalizacji zagadnień kulturowych.
W ostatnich dekadach, silnie nacechowanych zjawiskiem globalizacji, dostrzeżono ten problem, co dało podstawy do rozwoju interkulturowości jako osobnej interdyscyplinarnej dziedziny łączącej doświadczenia antropologii, językoznawstwa,
socjologii, kulturoznawstwa, psychologii, ekonomii i innych nauk. Stanowi ona
prawdziwe wyzwanie dydaktyczne i otwiera szerokie możliwości kształcenia. Interkulturowość w dydaktyce polega bowiem nie tylko na ukazywaniu specyfiki, różnic
i podobieństw między kulturami, lecz prowadzi o krok dalej, uwzględniając interakcje, wzajemną wymianę i komunikację międzykulturową, które mogą stać się źródłem wzbogacenia i inspiracji, przy jednoczesnym zachowaniu własnej tożsamości
i autentyczności kulturowej [Elsen, Pollet, Develtere 2007, s. 6]. Proces kształcenia
interkulturowego obejmuje zatem podbudowę teoretyczną, która koncentruje się
wokół złożonego pojęcia kultury, jej elementów i wymiarów2, oraz część praktyczną
bogato ilustrowaną przykładami i różnorodnymi ćwiczeniami, która pomaga zrozumieć zarówno własną kulturę, jak i specyfikę innych kultur oraz uwzględnia szerokie spektrum norm i wartości związanych z różnymi aspektami życia codziennego i
działalności zawodowej. Ważnym celem dydaktycznym jest tu nie tylko wykształcenie otwartości, ogólnej wrażliwości i kompetencji interkulturowej, lecz również
przygotowanie do dalszych, indywidualnych poszukiwań i samorozwoju w tej dziedzinie. Kształcenie tego typu może przyjmować formę wykładów, konwersatoriów
i warsztatów − w zależności od liczebności szkolonych grup i możliwości bazy dydaktycznej danej uczelni. Najlepsze efekty daje oczywiście łączenie tych różnych
form nauczania przy dodatkowym wykorzystaniu multimediów i internetu.
Dobrą okazją do nabycia lub poszerzania praktycznych doświadczeń kulturowych są niewątpliwie zagraniczne staże, praktyki i studia. Coraz rzadziej przed2
Na przestrzeni ostatnich dekad powstało wiele typologii tzw. wymiarów kultury. Pierwszego podziału dokonał E.T. Hall (kultury nisko i wysoko kontekstowe). Klasyfikacja R. Gestelanda obejmuje
już cztery wymiary, G. Hofstede definiuje ich pięć, a jego uczeń − F. Trompenaars − aż siedem. Im więcej kryteriów klasyfikacji takich, jak np. stopień ceremonialności, indywidualizmu czy ekspresyjności,
postrzeganie czasu, ryzyka, władzy, biznesu/partnerstwa itd., tym szersze i dokładniejsze wydają się
możliwości opisania i zrozumienia poszczególnych kultur i ich wzajemnych relacji.
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sięwzięcia tego rodzaju realizuje się na zasadzie „rzucania na głęboką wodę”. Doświadczenia pokazują, że w wielu przypadkach brak odpowiedniego przygotowania
beneficjentów przynosi więcej szkód niż pożytku. Szok kulturowy utrudnia lub wręcz
uniemożliwia realizację programu, prowadzi do konfliktów, izolacji oraz do utrwalenia bądź pogłębienia − przeważnie negatywnych − stereotypów. Dlatego właśnie
w realizacji takich programów kluczową rolę odgrywa przygotowanie kulturowe
w macierzystej uczelni. Może ono stanowić integralną część kursu językowego albo
być organizowane w formie osobnych warsztatów. Bardzo cennym elementem takiego przygotowania jest również wymiana doświadczeń z rówieśnikami − byłymi
uczestnikami podobnego programu w kręgu kulturowym, do którego wysyłany jest
dany stypendysta. Relacje z pierwszej ręki stanowią atrakcyjne uzupełnienie prelekcji na temat norm i wartości charakterystycznych dla określonej kultury. Nie mogą
jednak stanowić jedynego źródła wiedzy, gdyż cechuje je subiektywizm i wycinkowość przekazu.

3. Kształcenie interkulturowe w ramach procesu
doskonalenia zawodowego
Wraz z rosnącym zainteresowaniem skutecznością komunikacji międzykulturowej w biznesie nasila się zapotrzebowanie na specjalistyczne kursy dla kadr menedżerskich. Jedną z form kształcenia w tym zakresie są pakiety szkoleń ponadbranżowych. Mają one na celu kształcenie ogólnej wrażliwości interkulturowej. Ich treści
programowe nie są profilowane branżowo ani nie koncentrują się na wybranych
kulturach. Przybierają zwykle formę krótkich warsztatów będących okazją do zapoznania się z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi oraz do
wymiany doświadczeń ilustrujących złożoność relacji interkulturowych. Kursy takie
mogą stanowić pierwszy krok na drodze ku dalszym, samodzielnym poszukiwaniom
i rozwojowi kompetencji.
Coraz więcej firm, zwłaszcza tych, które posiadają wieloletnie doświadczenia na
arenie międzynarodowej i dlatego doceniają wagę zagadnień kulturowych, decyduje
się na kursy dostosowane specjalnie do ich potrzeb − czyli nakierowane na określone kultury i strategicznie ważne aspekty działalności. Zewnętrzne firmy doradczo-szkoleniowe opracowują dla nich programy uwzględniające na przykład kulturowe
zróżnicowanie personelu lub przygotowujące zespoły pracowników do pracy za granicą, do skuteczniejszej realizacji przedsięwzięć marketingowych na innych rynkach
czy też negocjacji z zagranicznymi kontrahentami. Tego rodzaju przedsięwzięcia
szkoleniowe mogą przybierać formę jednorazowych lub cyklicznych kursów połączonych z możliwością wykupu przez firmę licencji dostępu do specjalistycznych
platform internetowych lub oprogramowania, o których będzie mowa w ostatniej
części tego referatu. Sporą popularnością cieszą się poza tym programy i kursy językowe, których stałym komponentem są również aspekty kulturowe.
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Większe korporacje działające w skali globalnej mogą sobie pozwolić na utrzymywanie własnych jednostek szkoleniowych, które realizują jednolitą strategię
kształcenia kadr w placówkach danej firmy na całym świecie. Regularne kursy nie
tylko mają na celu wprowadzenie nowych pracowników w treści związane ze specyfiką działalności przedsiębiorstwa, w tym również w kulturę tej organizacji, lecz
także zapewniają odpowiednie, profilowane regionalnie przygotowanie kulturowe −
zarówno dla nowicjuszy, jak i dla bardziej doświadczonych menedżerów. Nierzadko
uczestnicy szkoleń otrzymują potem nieograniczony dostęp do platform internetowych o tematyce interkulturowej, które powstały wyłącznie na użytek tejże firmy
i są na bieżąco aktualizowane.
Mówiąc o możliwościach kształcenia interkulturowego w ramach doskonalenia
zawodowego, nie sposób pominąć cennego źródła wiedzy, jakim są doświadczenia
ekspatriantów, czyli osób delegowanych na dłuższy czas do pracy w zagranicznych
placówkach danej firmy. Zaangażowanie tych pracowników w proces szkolenia kadr
[Hampden-Turner, Trompenaars 2005, s. 258-259], które przygotowują się do wyjazdu do danego kraju lub do współpracy z zagranicznym kontrahentem, albo korzystanie z ich doradztwa w procesach decyzyjnych związanych na przykład z doborem
odpowiednich kulturowo strategii marketingowych na znanych im rynkach może
z jednej strony przyczynić się do zaoszczędzenia środków przeznaczanych na honoraria dla zewnętrznych firm doradczych, z drugiej zaś do złagodzenia efektów tzw.
wtórnego szoku kulturowego (reverse culture shock), który jest udziałem wielu osób
powracających do kraju po wieloletnim pobycie za granicą.
Atrakcyjną ofertą są wreszcie treningi kulturowe organizowane częściowo lub
w całości w kraju kultury docelowej [Elsen, Pollet, Develtere 2007, s. 15]. Bywają
one albo integralną częścią kursów językowych, albo przybierają formę osobnego
programu przystosowanego do potrzeb adresatów. Treningi takie mogą być na przykład elementem przygotowania studentów lub pracowników do dłuższego pobytu
za granicą. Wiele uczelni i stosunkowo nieliczne firmy również po zakończeniu
szkolenia zapewniają wyjeżdżającym stały mentoring w kraju docelowym. Doradztwo w tym zakresie niewątpliwie sprzyja szybszej adaptacji w obcym środowisku
kulturowym.

4. Wybrane metody i narzędzia stosowane w procesie rozwijania
kompetencji interkulturowej
Dobór metod i narzędzi szkoleniowych stosowanych w procesie rozwijania kompetencji interkulturowej w znacznym stopniu zależny jest od uwarunkowań czasowych, lokalowych, budżetowych i kulturowych. Najlepsze rezultaty przynosi łączenie tradycyjnych form przekazu wiedzy, jak publikacje, wykłady, konwersatoria czy
seminaria, z bogatymi możliwościami multimediów i internetu. Bardzo przydatne
w praktyce szkoleniowej jest również wykorzystanie różnego rodzaju ćwiczeń, case
studies, gier oraz testów.
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Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek rodzaju szkolenia kulturowego i/lub po jego
zakończeniu warto sprawdzić poziom rozwoju kompetencji interkulturowej uczestników3. Niektóre firmy przeprowadzają także testy psychologiczne oceniające predyspozycje pracowników ubiegających się o wyjazd do pracy za granicą. Działania
takie pozwalają na zdiagnozowanie kulturowej wrażliwości kandydatów, ocenę ich
zdolności do adaptacji w nowych sytuacjach, odporności na stres i innych czynników, które mogą pomóc w określeniu, jak badana osoba poradzi sobie z szokiem
kulturowym [Marx 2000, s. 278]. Testy sprawdzające poziom rozwoju kompetencji
interkulturowej sprzyjają − podobnie jak na przykład w przypadku kursu językowego − optymalnemu dostosowaniu treści dydaktycznych, a po zakończeniu szkolenia:
ocenie postępów i jakości kursu.
Podczas szkoleń warsztatowych trenerzy chętnie sięgają po różnorodne ćwicze4
nia i studia przypadków5 ilustrujące teoretyczne treści nauczania. Niezmiernie ważnym komponentem takich działań jest na przykład moduł ćwiczeń prowadzących do
zdefiniowania i zrozumienia własnej tożsamości kulturowej; dopiero taka autorefleksja pozwala bowiem otworzyć się na inne kultury. Świetnym materiałem do analizy mechanizmów stereotypizacji i niebezpieczeństw z nią związanych mogą być
nie tylko „poważne” case studies, które obrazują sytuacje w życiu zawodowym, lecz
również dowcipy etniczne, fragmenty filmów, kreskówek lub utworów literackich,
które mogą być atrakcyjnym urozmaiceniem szkoleń, niekiedy bardziej przemawiającym do wyobraźni odbiorców.
Wysoko rozwinięte technologie umożliwiają obrazowe i zintegrowane przekazywanie treści interkulturowych za pomocą nośników multimedialnych. Przykładem takiego oprogramowania do nauki języka branżowego z uwzględnieniem kulturowych aspektów komunikacji jest z pewnością prezentowana na tej konferencji
Plurilingua/Com-In-Europe, której moduły mogą być wykorzystywane jako zarówno materiał dydaktyczny podczas zorganizowanego kursu językowego, jak również
jako narzędzie do samodzielnej nauki [Słabicka (red.) 2003, s. 53-65]. Treści kulturowe są tam wkomponowane nie tylko w formie opisowej, lecz także w różnorodnych interaktywnych ćwiczeniach, które pomagają w utrwaleniu i przyswojeniu tego
materiału.
Szerokie możliwości kształcenia kompetencji interkulturowej stwarza internet.
W ostatnich latach powstało wiele platform edukacyjnych − albo stricte informa3
Np. Worldmindedness Scale, Intercultural Anxiety Scale czy jedno z najnowszych narzędzi pomiarowych, jakim jest Intercultural Development Inventory M. Bennetta, który również zdefiniował
sześć faz rozwoju kompetencji interkulturowej (od etapów etnocentrycznych, czyli zaprzeczenia, obrony i minimalizacji, po etapy etnorelatywistyczne, czyli akceptację, adaptację i integrację) − więcej na
ten temat w: [Gillert i in., s. 29-32].
4
Np. ćwiczenia proponowane w: [Hofstede, Pedersen, Hofstede 2002] lub też rodzaje ćwiczeń
opisane w: [Bolten 2004]
5
Interesujące case studies przedstawiono np. w: [Gesteland 2000], jak również w: [Hampden-Turner, Trompenaars 2002].
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cyjnych, przedstawiających usystematyzowaną wiedzę na temat poszczególnych
kultur, albo bardziej rozbudowanych − oferujących na przykład gry on-line, fora
dyskusyjne, konkursy/quizy, porównywanie wybranych kultur z rozbiciem na różne ich aspekty, przeprowadzanie analiz i testów, które umożliwiają ocenę indywidualnego profilu kulturowego i ocenę poziomu kompetencji kulturowych [Simons,
s. 1-2]. Zasoby wielu portali są zazwyczaj w całości lub w dość dużej części dostępne dla wszystkich użytkowników sieci6, możliwości korzystania z pozostałych bywają ograniczane albo wykupem licencji, albo warunkiem przynależności do danej
organizacji lub firmy7. Platformy są na bieżąco aktualizowane i rozbudowywane
w zależności od potrzeb i sugestii adresatów.
Sieć może być również wykorzystywana jako bogaty zasób materiałów do analizy wybranych aspektów kulturowych − ciekawe rezultaty daje chociażby analiza
porównawcza stron internetowych, których kształt w wielu wypadkach bywa silnie
uwarunkowany normami i wartościami przeważającymi w kulturze danego kraju lub
regionu.
Podczas warsztatów interkulturowych warto rozważyć aktywizację uczestników
przez udział w grach symulacyjnych8. O możliwości realizacji takiego przedsięwzięcia decyduje wszelako stopień spontaniczności danej grupy i jej skład hierarchiczny.
Reasumując, zaznaczyć jednak należy, że przygotowanie w postaci najlepszych
szkoleń czy materiałów informacyjnych to nie wszystko. Proces nabywania kompetencji interkulturowych trwa bowiem całe życie, a szkolenia ułatwiają jedynie
pokonanie pewnych etapów tego rozwoju. Człowiek posiadający silną wrażliwość
kulturową potrafi łatwiej dostrzegać, rozumieć i interpretować kulturowe uwarunkowania zjawisk społecznych w codziennych sytuacjach, w polityce, w sztuce czy
w kontaktach biznesowych. Kompetencje w tym zakresie są niewątpliwie jedną
z najważniejszych przesłanek sukcesu w erze globalizacji.
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intercultural EDUCATION FOR MANAGERS
Summary
Efficiency of international business activities is strongly related to flexibility and adaptive skill
of managers in dealing with foreign cultures. It is therefore important to provide managerial staff with
suitable training of intercultural competence. The paper presents selected strategies for training managers to deal with variety of cultural contexts. Those methods are based on integration of intercultural
elements into academic-level studies and inservice training, in the form of workshops, lectures, training
and education using multimedia and online resources.
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