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Bevezetés a képzési dokumentációba 

Probléma megállapítás – miért van szükség erre az interkulturális képzésre? 

Az egészségügyi ellátás egyre sokszínűbbé válik, a szolgáltatásokhoz hozzáférő betegek skálájától kezdve 
azokig a megfontolásokig, amelyeket a gyakorló orvosoknak figyelembe kell venniük. A sokféleség napi szinten 
jelenik meg: a különböző szokásokban és kommunikációs formákban (kézfogás, étkezési szokások, 
fogamzásgátlás, böjt, érzelmek kifejezése, a test fogalmai). Ez relevánsnak bizonyul számos olyan 
kulcsfontosságú kérdés kapcsán, amelyeket az egészségügyi dolgozóknak fel kell tenniük maguknak, amikor 
betegeket kezelnek: 

• Megérti-e a betegem a betegségét? 

• Meg tudom-e különböztetni a kulturális/személyes vagy klinikai indítékokat a páciens magatartása mögött? 

• Tudatában vagyok-e azon kulturális tabuknak, amelyek befolyásolhatják a javasolt kezelés páciens általi 
elfogadását? 

• Engedélyezi-e az intézmény, amelyben dolgozom, hogy alkalmazkodjak a páciens kulturális/vallási 
előírásaihoz? 

• Hogyan kezeljem a nyelvi korlátokat? 

• Milyen információkkal kell ellátnom a pácienst, hogy biztonságban érezze magát? 
 

 

Amennyiben nem kezelik azokat megfelelően a szakképzett szakemberek, a heterogén betegekkel végzett 
munka során felmerülő kihívások a kezelés megtagadását, alulkezelést vagy hibás kezelést, továbbá 
diszkriminációt lehetőségét eredményezhetik. 
 
Az európai egészségügyi oktatás sokáig elsősorban az orvosi ismeretek diákok részére való átadására 
összpontosított, a speciális szakismereteket és módszereket tekintették szükségesnek ahhoz, hogy valaki 
sebészként, nővérként, paramedikusnként stb. dolgozzon. Ami ebből a megközelítésből hiányzott, az a 
hangsúly a betegekkel való találkozásokhoz, valamint a kollégákkal csapatban való együttműködéshez 
szükséges szociális és kommunikatív készségeken. Továbbá az európai egészségügyi ellátás nagymértékben az 
orvosbiológiai modellen alapul, amelynek értelmében a betegséget testi rendellenességek jelzik, és amelyet a 
szervezet belső működésének mérésére és értékelésére szolgáló tudományos módszerekkel kell 
diagnosztizálni. E megközelítés keretein belül a betegek háttere, egyéni jellemzőik, illetve bizonyos társadalmi 
csoportokhoz való tartozásuk nem volt a gyakorló orvosok figyelmének középpontjában.  
 
Annak ellenére, hogy az elmúlt évtizedekben megindult az orvosi koncepciók átalakulása, nagyobb hangsúlyt 
fektetve az egyénre szabott gyógyszerezésre és a betegközpontú megközelítésekre, az európai 
egészségügyben dolgozó diákok még mindig ritkán találkoznak interkulturális kompetenciákról szóló átfogó 
képzésekkel, amelyek a sokszínűség orientált egészségügyi ellátáshoz szükségesek. Az egészségügyi 
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szakmában már dolgozók gyakran az idő és az intézményi ösztönzés hiányával küzdenek interkulturális 
kompetenciáik továbbfejlesztése kapcsán. 
 
Ennek eredményeként az egészségügyi dolgozók jellemzően híján vannak az interkulturális kompetenciáknak; 
az interkulturális kompetenciák tudatosítása nem javult számottevően, különösen a vidéki területeken. Az 
Egészséges Sokszínűség tananyag 7 képzési modult kínál az egészségügyi szakemberek számára annak 
érdekében, hogy továbbfejlesszék interkulturális készségeiket, amelyek rugalmasságot biztosítanak, és 
amelyek az egészségügyi rendszernek, a résztvevők meglévő ismereteinek és elfoglaltságainak megfelelően 
szelektálhatók és azokhoz igazíthatók.  
 
 
Célok és célcsoportok  
 
Ennek a tantervnek a célcsoportja az egészségügyi és szociális ellátásban dolgozó alkalmazottak, akik részt 
kívánnak venni egy interaktív sokszínűség-képzésben. Ezek a szakemberek különböző szakmai csoportokból 
származnak, például ápolás, pszichológia, orvoslás, adminisztráció, tolmácsolás, szociális munka stb. A betegek 
és rokonaik nem képezik a tanterv célcsoportját. 
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Ennek a tananyagnak a fő célja, hogy a sokszínűség részét képezze az egészségügyi dolgozók szakmai 
identitásának. Ez hét modulon keresztül történik, egy 3 napos képzés során. A tananyagot egy nyílt online 
kurzus egészíti ki. 

A tanterv szerkezete a következő. A tanterv teljes időtartama összesen 25 óra, amely 3 képzési napra 
osztható. 

Modul Cím Időtartam 

Check-in Bevezetés és tanulási célok 2 óra 

 
1. MODUL Bevezetés az egészséges sokszínűségbe 3.5 óra 

2. MODUL Sokszínűség a betegekkel való találkozások 
során 6 óra 

3. MODUL Gyakorlati interkulturális kommunikációs 
és tárgyalási készségek 4 óra 

4. MODUL Munka interkulturális csapatokban 3 óra 

5. MODUL Diverzitás menedzsment készségek 2 óra 

Check-out Végső feedback és elbúcsúzás 
 

0.5 óra 

 

Tanulási célok 
 
  · Interszekcionális gondolkodás elősegítése a különböző egészségügyi és szociális ellátási helyzetek 

során 

  · A viselkedést determináló belső, kontextuális és kulturális tényezők megismerése 

  ·  A szociokulturális sokféleség és relevanciájának megértése az orvosi és a szociális gondozás 
gyakorlatában 

  ·  Tudatosság növelése a kulturalizáció tendenciájával kapcsolatban 
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  ·  Interkulturális készségek fejlesztése 

  · A konfliktuskezelésre és tárgyalásokra vonatkozó erőforrások fejlesztése 

  ·  A résztvevők képzése interkulturális eszközök (módszerek) segítségével a kommunikáció és 
tárgyalások terén 

  · A sztereotípiák elkerülése az interkulturális kommunikáció során és a sztereotípiák létének 
tudatosítása 

  ·  A betegek, a kollégák és az alkalmazottak egyénekként kezelése 

  ·  Stresszkezelés kritikus incidensek során 

  · Perspektívaváltás megtanulása a munkahelyi kritikus incidensek során 

  · Tudatosság növelése azzal kapcsolatban, hogy hogyan befolyásolja  viselkedésünket saját kulturális 
referenciakeretünk 

  · Alkalmazkodás a változó vagy nehéz kapcsolatokhoz interkulturális helyzetekben 

  · A diverzitás menedzsment megértésének elősegítése és annak a szervezeti tanulásra gyakorolt 
hatásai 

 

Akadémiai célok 

Az Egészséges Sokszínűség képzés antropológiai, pszichológiai és szociológiai ismereteken alapul a 
sokszínűségről és az interkulturális kommunikációról az egészségügyi és szociális ellátás területén. A 
képzés interszekcionális, de alapvetően az orvosi antropológiában gyökerezik. Lényegében a 
társadalomtudományok ismereteit és módszereit ötvözi orvosi területre és az egészségügyi és szociális 
ellátásra alkalmazva.  

A diverzitás számos alapkoncepcióra épül, amelyek akadémiai értelemben a képzés alapját képezik: 
személyiség, helyzet, kultúra és identitás. Ezek a fogalmak az antropológiából, a szociológiából és a 
pszichológiából származnak, és széles körű tudományos megértést biztosítanak a résztvevőknek arról, 
hogy hogyan alakul ki a sokszínűség mint olyan. 
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A képzés egy meghatározott terminológiai rendszerrel dolgozik, így a kulturális identitás, a referenciakeret, a 
kritikus incidensek, az érzékeny zónák, az interkulturális tárgyalások, az interkulturális csapatok, az 
interkulturális kommunikáció, a biomedicina, a bioetika, a decentralizáció, a kulturális értékek és normák, a 
kulturalizáció stb. fogalmaival. 

A diverzitás menedzsmentről szóló modul az üzleti tudomány meghatározott ismereteire támaszkodik. 

 

ECTS pontok és tudományos kreditek 

A tréning olyan kurzuskén került kifejlesztésre, amely nem ad kreditet vagy képzettséget, de szükség esetén 
lehet akkreditáltatni. A tréning 33.33 egységet tartalmaz (az egyes egységek 45 percesek). Amennyiben az 
online képzés 50 órányi saját online munkát (olvasást, értékelést, vizsgát, házi feladatot stb.) tartalmaz, abban 
az esetben a kurzus 3 ECTS pontot tesz ki. 

 Egységek 

 
Szemtől 
szemben zajló 
képzés 

Online 
képzés/összetet
t tanulás 

ECTS Össz. 

Check-in: Bevezetés és 
tanulási célok 

 
2,67 

 
2 0  0 

M1 Bevezetés az 
Egészséges 
Sokszínűségbe 

 
4,67 

 
3,5 5  8,5 

M2 Sokszínűség a 
betegekkel való 
találkozások során 

 
8,00 

 
6 20   26 

M3 Gyakorlati 
interkulturális 
kommunikációs és 
tárgyalási készségek 

5,33 4 15  19 

M4 Munka 
interkulturális 
csapatokban 

 
4,00 

 
3 5   8 
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M5 Diverzitás 
menedzsment készségek 2,67 2 5  7 

Terepmunka  
5,33 

 
4 0   4 

Check-out: Végső 
feedback és elbúcsúzás 0,67 0,5 0  0,5 

 ÖSSZEGZÉS  33,33  25 50  3 75 

 

 

A képzés tartalmaz 

  ·  25 óra szemtől szemben zajló képzést az osztályteremben 

  ·  50 óra online tanulást 

 
Az egyetemek és más felnőttoktatási és felsőoktatási intézmények saját belső szabályaiknak megfelelően, 
belső akkreditációs eljárásaikat követve adhatnak kreditet a képzésnek. Ha ez nem lehetséges, a képzés 
tanterven kívüli tanfolyamként szolgálhat az egészségügyi szakemberek, a társadalomtudományi vagy az 
egészséggel kapcsolatos tanulmányok hallgatói számára.  

 

Didaktikai módszerek  

A didaktikai megközelítés a tanulóközpontú, interaktív módszereken alapul, kombinálva a különféle képzési 
módszereket a különböző tanulási folyamatok megkönnyítése és a heterogén tanulási igények kielégítése 
érdekében.  

A képzés a szemtől szemben zajló képzések didaktikai módszereivel dolgozik: munkacsoportok és 
kiscsoportok, probléma- és megoldásközpontú foglalkozások, kritikus incidensekkel kapcsolatos 
esettanulmányok, nyomtatott anyagok és handout-ok, csoportos dinamikus gyakorlatok, brainstorming 
folyamatok és prezentációk. A képzés magában foglalja az ismerkedésre és bizalomépítésre irányuló 
gyakorlatokat is a jó munkakörnyezet megteremtése érdekében. 
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Továbbá összetett tanulási megközelítést igényel azáltal, hogy online tanulási lehetőségeket biztosít annak 
érdekében, hogy a képzési anyaggal tovább foglalkozhassunk egy online platformon. 

 

A tanterv fejlesztési folyamata (kísérleti képzés) 

Ez a tananyag az Egészséges Sokszínűség projekt keretében készült. A fejlesztési folyamat 2016. és 2017. 
májusa között zajlott le. A tantervet az olaszországi Palermóban, 2017. június 19-23. között, egy interkulturális 
képzés során tesztelték, majd a kezdeti résztvevők visszajelzéseihez igazították és lefordították a partnerek 
különböző nyelveire. 
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Check-in: Bevezetés és tanulási célok 

Szerzők: Katharina Resch, Agnes Raschauer  

Időtartam: 2 óra 

Bevezetés: 

Ennek a foglalkozásnak az a célja, hogy útmutatást adjon a résztvevőknek az orvosi antropológia fogalmi 
univerzumához, és tisztázza, hogy miért ezt a megközelítést választottuk a képzéshez. Emellett a résztvevők 
elkezdenek a kultúráról gondolkodni és arról, hogy mit jelent az számukra. Ezenfelül a csoportdinamika is a 
check-in modul középpontjában áll, amennyiben a résztvevők megismerkednek egymással és várakozásaikról 
beszélnek. Végül bemutatjuk a képzés struktúráját a résztvevők számára.  

 

0.1 Foglalkozás Üdvözlés a képzésen 

1) Tanulási célok  ·  A résztvevők bemutatása, egymás 
megismerése (háttér és várakozások) 

  ·  A résztvevők ösztönzése arra, hogy 
megnyíljanak és beszéljenek a 
kultúráról, illetve annak fogalmaival 
kapcsolatos személyes eszméikről és 
nézeteikről 

  ·   A kultúra antropológiai fogalmának 
bemutatása a résztvevők számára 

2) Hogyan kell levezetni a foglalkozást? Ez a foglalkozás arra irányul, hogy a résztvevők 
megismerkedjenek egymással, ugyanakkor 
meghatározza a képzés többi részét is. Ezért fontos, 
hogy létrejöjjön egy nyílt, interaktív légkör, 
amelyben a résztvevők (különböző hátterűek és 
esetleg különböző tapasztalati szinteken állók) 
szabadon viszonyulhatnak az új fogalmakhoz, 
módszerekhez és ötletekhez. 
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3) Oktatási módszerek/stílus 1. Bemutatkozó kör minden résztvevő számára: 
név, szakmai háttér, motiváció a képzésen való 
megjelenéshez stb.  
A résztvevőket fel kell kérni, hogy mutatkozzanak 
be és beszéljenek szakmai hátterükről és a 
képzésen való részvételük motivációjáról. 

2. Mit jelent számodra a kultúra? 
E nyitott kérdéssel kezdve a résztvevőket 
felkérjük arra, hogy gondolkodjanak el azon, hogy 
mit jelent számukra a kultúra és fejezzék is ki azt. 
A levezető felírja a flip chartra a felsorolt 
kulcsszavakat, ezzel igyekezve megkönnyíteni a 
vitát, a gondolatmenetek nyomon követését és a 
fő elemek összegzését is. Ő maga is hozzátehet 
olyan gondolatokat, illetve elemeket, amelyeket a 
résztvevők nem említenek vagy maguktól 
értetődőnek tartanak. 
A rövid brainstorming/beszélgetés-gyakorlat 
célja, hogy összegyűjtse a résztvevők kultúrával 
kapcsolatos asszociációit, valamint az, hogy 
bevezesse őket a kultúra antropológiai 
megközelítésébe. 

4) Didaktikai ajánlások/információk a levezető 
számára 

A levezetőnek képesnek kell lennie arra, hogy a 
résztvevők észrevételeit olyan általánosságokként 
fogalmazza meg, amelyek a kultúra antropológiai 
értelemben vett fogalmának alapvető elemeire 
mutatnak. Ha a "Mit jelent a kultúra az Ön 
számára?" kérdés nem generál észrevételeket és 
párbeszédet a résztvevők között, a levezetőnek 
mélyebbre kell ásnia és meg kell vitatnia a kérdést, 
vagy további kérdések feltevésével vagy példák 
felhozásával. 

5) Források/eszközök Flip chart, tollak 
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Ezáltal felhívjuk a figyelmet arra, hogy saját kulturális 
referenciakeretünk hogyan befolyásolja 
viselkedésünket. 

A 3. modul - "Interkulturális kommunikáció és 
tárgyalási készségek a gyakorlatban" - célja az 
interkulturális készségek továbbfejlesztése a 
konfliktusmegoldás és a tárgyalásokhoz szükséges 
eszközök fejlesztésével. A résztvevők 
megismerkednek a tárgyalás elméleti kérdéseivel, 
ami után képesek lesznek tárgyalási stratégiák 
kidolgozására a valódi életből merített kritikus 
incidensek, így a betegek egyénekként való kezelése 
és a stressz konfliktushelyzetekben történő kezelése 
kapcsán. 

A betegek kezelése és a kollégák közötti 
együttműködés szempontjából az "Interkulturális 
csapatokban végzett munka" modul a különböző 
háttérrel rendelkező kollégákkal és a felmerülő 
esetleges konfliktusok megoldásával foglalkozik. A 
résztvevők megtanulják, hogyan alkalmazkodjanak a 
bonyolult (és gyakran hierarchikus) kapcsolatokhoz 
interkulturális környezetben. 

Az ötödik modul, a “Diverzitás menedzsment 
készségek" ezután áttér az egyéni szintről a szervezeti 
szintre, megismertetve a résztvevőket a sokféleség 
kezelésének koncepciójával és felvázolja, hogy az 
milyen hatással van az egészségügyi szervezetekre és 
a szervezeti szintű tanulásra. Ez a modul elősegíti a 
szervezeti szinten való interszekcionális 
gondolkodást. 
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2) Képzési megközelítés: az orvosi antropológia 
és az interkulturális kompetencia fogalmi 
univerzuma. Az orvosi antropológia eredetileg a 
kulturális antropológia egyik alkalmazott területe 
volt, amely az 1950-es években kezdte meg 
pályafutását az USA-ban és a 80-as években 
Európában. Az antropológia részterületeként 
osztozik az antropológia azon küldetésében, hogy 
kivizsgálja a kulturális variációkat annak 
érdekében, hogy következtetéseket vonhasson le 
az emberiség mint faj egyetemes jellemzőiről. 

Az orvosi antropológia azzal foglalkozik, hogy a 
kulturális normák, elvárások, társadalmi-
gazdasági körülmények, a kirekesztés és 
befogadás társadalmi jelenségei hogyan 
befolyásolják az emberek egészségről és 
betegségről való gondolkodását, és azt, hogy 
milyen módszereket alkalmaznak az emberek az 
egészség és a jólét elérésére és fenntartására, 
illetve a betegségek megelőzésére. 
Középpontjában az az alapgondolat áll, hogy a 
betegség és a gyógyulás nem csupán objektív 
egységek, hanem olyan sokatmondó kulturális 
konstrukciók, amelyek mélyen gyökereznek az 
adott közösség szociális életében, és az 
antropológia által felkínált társadalomtudományi 
megközelítések segítségével tanulmányozhatók. 
 
Az orvosi antropológia, mint alkalmazott 
tudomány, ötleteket és gyakorlati eszközöket 
igyekszik kínálni az egészségügyi szakemberek 
számára annak érdekében, hogy holisztikusabban 
tudják ellátni az egészségügyi szolgáltatásokat, és 
megértsék az övéktől eltérő kulturális elvárások 
“normalitását". 
 
Az orvosok alapvető érdeke, hogy képesek 
legyenek felismerni a kulturális mintákat, és 
megkülönböztetni őket a devianciától, a 
patológiától vagy az egyéni tulajdonságoktól. A 
deviancia ellen különböző eszközökkel lehet 
harcolni, a patológia gyógyítható, 
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4) Didaktikai ajánlások/információk a levezető számára 

de a kulturális viselkedés vagy a kulturális 
elvárások nem változtathatók könnyen. Amikor a 
kulturális különbségek feszültségeket hoznak 
létre, a legjobb módja annak, hogy elkerüljük azok 
eszkalálódását, a megértés, a tolerancia, az 
alkalmazkodás és a tárgyalás.  

A képességet ezen lehetőségek előmozdítására 
interkulturális kompetenciának nevezzük. Az 
interkulturális kompetencia nem csak azért fontos 
az egészségügyi szakemberek számára, mert 
segíthet a szükségtelen feszültségek 
elkerülésében a munkájuk során, hanem azért is, 
mert meg tudja óvni őket a téves diagnózisok 
felállításától, valamint az ineffektív 
beavatkozásoktól. 

Mivel a munkamenet nagymértékben 
támaszkodik a levezetőre, gondoskodnia kell 
arról, hogy a résztvevőknek legyen elegendő 
lehetőségük arra, hogy kérdezzenek vagy 
megjegyzéseket tegyenek annak érdekében, hogy 
a megbeszélés dialogikus maradjon. 

5) Források/eszközök Powerpoint diák, ha szükséges, vagy egy másik 
vizuális eszköz, amelynek segítségével be lehet 
mutatni a képzési struktúrát és a képzési 
megközelítés legfontosabb elemeit 

6) Megfontolandó szempontok  
- 

7) Időtartam 60 perc 

8) Kulcsszavak Orvosi antropológia, interkulturális kompetencia 
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1. Modul: Bevezetés az egészséges sokszínűségbe 

Szerzők: Szántó Diana  

Időtartam: 3.5 óra 

 
Bevezetés: 

Ennek a foglalkozásnak a célja, hogy útmutatást adjon a résztvevőknek az Egészséges Sokszínűség fogalmi 
univerzumába. Készítünk egy közös szótárat, amely megkönnyíti a résztvevő csoporttal való együttműködést a 
teljes képzés során. Pontosabban a résztvevők közös elképzelést fognak alkotni olyan fogalmakról, mint a 
kultúra, a kulturális identitás, a referenciakeret, a kritikus incidensek és az érzékeny területek. Ezenkívül a 
megbeszélés azt is kihangsúlyozza, hogy a kultúra hogyan befolyásolhatja az orvosi gyakorlatokat és azt, hogy 
az egyetemesnek tűnő egészséggel és betegséggel kapcsolatos alapfogalmak valójában meglehetősen 
relatívak és kultúra-érzékenyek. A résztvevőket rávezetjük arra, hogy elgondolkozzanak azon, hogy miként 
tudják elismerni a különbségeket, anélkül, hogy megerősítenék őket. 

1.1 Foglalkozás  
Kulturális sokszínűség az egészségügyben 

1) Tanulási célok Annak megértése, hogy a "kultúra" befolyásolja 
azt, amit "normálisnak" tartunk. A normalitás 
különösen fontos az egészségügyben, mert a 
patológiáról és a devianciáról alkotott 
elképzelések meghatározzák a kezeléssel 
kapcsolatos szakmai döntéseket is. Interkulturális 
környezetben nem mindig könnyű 
megkülönböztetni a kulturális normákat az olyan 
egyéni viselkedésektől és elképzelésektől, 
amelyek úgy tűnnek, hogy “normán kívüliek". Az 
egészségügyi szakemberek ezért hibákat 
követhetnek el, ha munkájuk során kulturálisan 
érzéketlenek. Ugyanakkor egy másik gyakori hiba 
az, amikor a megmagyarázhatatlan viselkedéseket 
szisztematikusan “kulturalizáljuk”. Ez a hozzáállás 
sztereotipizáláshoz és diszkriminációhoz vezethet. 
Az interkulturális kompetencia felkészíti a 
szakembereket a lehetséges feltételezések 
körének kiszélesítésére, etnográfiai bizonyítékok 
segítségével kialakít egy általánosságban 
használható háttérismeretet, miközben teljes 
figyelmet fordít az egyéni identitás 
összetettségére és a kontextusra. 
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2) Hogyan kell levezetni a foglalkozást A trénernek ismernie kell a kultúra antropológiai 
koncepcióját és a kritikus incidensek elméletét. A 
prezentáció tartalmazza a használandó fő 
fogalmak magyarázatait. 

A prezentációban az oktató példákat mutat be az 
Egészséges Sokszínűség projekt kritikus 
incidenseinek gyűjteményéből.  

Az Egészséges Sokszínűség Orvosi Antropológiai 
Jegyzékre is hivatkozik annak érdekében, hogy 
kiemelje azokat a leggyakoribb területeket, ahol a 
kultúra és az egészségügy interferálhat. 

3) Oktatási módszerek/stílus Az oktató Powerpoint prezentációt használ az 
antropológiai fogalmak bemutatására és arra, 
hogy a prezentáció során beszélgetést 
kezdeményezzen. A Powerpoint-diák nem 
tartalmaznak szöveges információkat (csak 
kivételesen), de vizuális kulcsokat kínálnak 
ösztönzőkként, hogy vezessék a résztvevőket. 
Ahol lehetséges, a résztvevőket arra is kérjük, 
hogy reflektáljanak a javaslatokra és hozzanak 
példákat saját tapasztalataikból. 

A bemutató betekintést nyújt a kulturális 
különbségekbe az élet különböző területein, 
például szülésnél. Egyes országokban kötelet 
használnak, más országokban a vízben szülés 
számít tipikusnak, megint máshol a nők különböző 
pozíciókat vesznek fel. 
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Ezek a viselkedésminták folyamatosan változnak 
az idő múlásával és az egyes kultúrákban. 

Elmagyarázzuk, hogy a kultúra nem egy doboz, és 
egy személy nem csak egy dobozba tartozat, pl. az 
arab kultúrába. A kultúrára sokkal inkább 
hátizsákként tekintünk, amelyet sokszor 
becsomagolnak és kicsomagolnak egy élettartam 
alatt. A kultúrák folyékonyak és sok értelmezési 
keretük létezik. Amikor összetett helyzettel 
találkozunk, egy referenciakeretet alkalmazunk, 
amely segít a helyzet felmérésében. Egy kritikus 
incidens során gondolnunk kell saját 
referenciakeretünkre és a másik személy 
referenciakeretére is, hogy helyes döntéseket 
hozzunk az adott helyzetben. (Nem arról van szó, 
hogy jobb vagy empatikusabb emberek vagyunk-
e). 

4) Didaktikai ajánlások/információk a levezető számára A prezentációt úgy kell megtartani, hogy a tréner 
közben folyamatosan visszajelzést vár a 
közönségtől, ösztönözve aktív részvételüket. 

Példák a megvitatandó kérdésekre: 
 
1. Hol látsz kulturális elemeket a 

tanteremben vagy egy képen? (bazár, 
kórházi osztály…) 

 
2. Minden magatartásunk kulturális vagy 
nem? 
 
3. Mi a "normális" viselkedés a te 
csoportban? (csoportnormák) 
 
4. Hogyan definiáljuk a kulturális sokkot? 
(kritikus incidensek, düh, provokáció…) 
 
5. Hogyan döntöd el, hogy a páciens egy 
adott reakciója kulturális eredetű vagy más 
oka van? 

5) Források/eszközök · Powerpoint 
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6) Megfontolandó szempontok Ez az első foglalkozás, így az oktatónak nincsenek 
korábbi információi a résztvevők tudásáról. Ezért 
nincsenek feltevései arról sem, hogy mi a közös 
tudásuk. Az implicit kommunikációt el kell kerülni, 
de az információáramlás folyamatos ellenőrzése 
által biztosítani kell, hogy a redundáns és már 
beépült információkat minimális szinten tartsuk. 

7) Időtartam 45 perc 

8) Kulcsszavak kultúra, kulturális identitás, referenciakeret, 
kritikus incidens, érzékeny zóna 

1.2 Foglalkozás Az egészség és a betegség fogalmai az egyes 
kultúrákban 

1) Tanulási célok ·  Teljes mértékben megérteni, hogy az 
egészség és a betegség nyugati 
biomedikai modellje csak egyike a 
különböző lehetőségeknek, 

· Megérteni, hogy e fogalmak saját 
értelmezését nem egyedül egy modell 
befolyásolja, mindannyiunkat 
befolyásol valamilyen mértékben a 
"személyes pluralizmus", 
 
· Megérteni, hogy az egészséggel és 
betegséggel kapcsolatos elgondolások 
nem csupán elméleti jelentőséggel 
bírnak, hanem specifikus orvosi 
reakciókat is indukálhatnak 

2) Hogyan kell levezetni a foglalkozást A trénernek alapvető tudással kell rendelkeznie az 
egészség és a betegség különböző antropológiai 
fogalmairól, lehetőség szerint konkrét példákkal 
(pl. Ayurvédikus orvoslás, Hippokratész, kínai 
orvoslás, tradicionális orvoslás Dél-Amerikában, 
Ausztráliában és Afrikában). Ezeket a példákat 
minden esetben fel kell hozni, amikor relevánsnak 
tűnnek, és elmélyíthetik a vitát. 

 
 

3) Oktatási módszerek/stílus 
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A tréner felkéri a résztvevőket, hogy írják fel egy post-itre az egészséggel kapcsolatos első asszociációjukat. 
Miután elkészültek, megkéri őket, hogy írják fel egy másik (lehetőség szerint az előzőtől eltérő színű) post-itre 
a betegséggel kapcsolatos asszociációjukat. 
 
Ezután a válaszokat három oszlopba rendezi egy flipcharton. 
 
Példa a "Mi az egészség” kérdésre 
 
1. Oszlop: Biomedikai megközelítések 
 
Fájdalom vagy tünetek nélkül élni 
 
Szomatikus és mentális szenvedés hiánya, mentális és társadalmi jólét 
 
stb. 
  
2. Oszlop: Funkcionális megközelítések 
 
Szellemi és fizikai kapacitásokkal rendelkezni 
 
Mobilnak lenni és képesnek lenni bármit megtenni, amit akarok 
 
stb.  

3. Oszlop: Holisztikus megközelítések 

Jól érezni magam szellemileg és testileg 

Kiegyensúlyozott elme és test 

stb. 

 
A csoporttal megvitatandó magyarázatok: 
 
1. Biomedikai modell: a test és a lélek kettőségén alapul, az egészség a szervezet normális működése. A 
betegség az egészség hiánya vagy a rendszerben fellépő hiba. A betegség a testen belül van, a test kisebb 
egységekre oszlik, mindegyiknek megvan a maga szakembere. A gyógyítás az egyes testrészeket célozza. A 
páciens felelős saját egészségéért. 
 
2. Spirituális modell: a test, a lélek és az univerzum ugyanazon rendszer részei. Az egészség egy egészséges 
egyensúly az energiák és áramlások között, amelyek áthaladnak mindhárom területen. A betegség az 
egyensúly zavara. A gyógyítás célja az egyensúly helyreállítása. 
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3. ”Sámánista" modell: a természetesnek és a természetfelettinek, a társadalomnak és az egyénnek nincsenek 
rögzített határai. Az illető soha nem felelős a betegségért, az a külvilágból származik, és a rosszakaratban 
nyilvánul meg. A betegség a társadalmi és a pszichológiai egyensúly összeomlása. A gyógyítás kollektív 
törekvés, célja a betegnek a közösségbe való újbóli beilleszkedése. 
 
A tréner megvitathatja e meghatározások különböző aspektusait a csoporttal. Példák a vita sarokpontjaira: 
Egyes meghatározások úgy állítják be, mintha az egészség és a betegség kizárnák egymást, nem pedig 
folytonosságban lennének egymással. 
 
Egyes kultúrákban rendkívül fontos az egyén, ezáltal elhanyagolják a szociális egészség és a kollektivizmus 
értékét. Egyes definíciók tükrözik a test és a lélek mint két külön entitás kettősségét. Egyes esetekben 
nyilvánvalónak tűnik, hogy az egészség hiányát azonnal helyre kell állítani (biomedikai meghatározások). 
 
A sámánista definiciókban egy testhez több lélek is tartozhat, így amikor valaki megbetegszik, valójában az 
egyik lelke akarja elhagyni. Ez a konceptualizáció nem mond ellent az orvosbiológiai beavatkozásnak, de a 
lélek kezelését tartja elsődlegesen szükségesnek a gyógyszerezés előtt. 
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4) Didaktikai ajánlások/információk a levezető számára Ez egy rendkívül rugalmas foglalkozás, amely 
teljes egészében a résztvevők inputján alapul. 
Inkább úgy kell levezetni mint egy beszélgetést a 
csoporttal és nem úgy mint egy előadást.  

Fontos, hogy a definíciókat 3 oszlopba 
csoportosítsuk, hogy a résztvevők láthassák az 
eredményeket. A post-iteken való vizuális 
megjelenítés fontos ebben a gyakorlatban. 

5) Források/eszközök   ·  2 eltérő színű post-it (1 az 
egészség, 1 pedig a betegség 
meghatározásainak)  

  ·  Flipchart és toll  

6) Megfontolandó szempontok Az egészségügyi ágazat résztvevői általában az 
Egészségügyi Világszervezet (WHO) egészség-
fogalmát idézik, amely egyenlően veszi 
figyelembe a fizikai, szellemi és társadalmi 
tényezőket. Ezt a meghatározást a harmadik 
oszlopba kell helyezni, távol az orvosbiológiai 
modelltől. Azonban ugyanezek a résztvevők 
gyakran definiálják a betegséget úgy, mint az 
egészség hiányát. Ez az első oszlopba kerül. Rá 
lehet mutatni tehát arra, hogy a WHO 
meghatározása inkább normatív, mint leíró 
jellegű, és még nem alakította át teljesen azt a 
kulturális rendszert, amelyben a legtöbb ember 
nyugaton él. 

7) Időtartam 60 perc 

8) Kulcsszavak biomedicina, egészség, betegség, holisztikus, 
spirituális, sámánista, test, lélek, társadalmi 
környezet 

1.3 Foglalkozás Az egészségügyi ellátással kapcsolatos etikai 
problémák interkulturális környezetben 
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1) Tanulási célok A foglalkozás az erkölcsi döntéshozatal 
problémáira fókuszál az olyan orvos-beteg 
találkozások során, amikor a felek különböző 
kulturális identitásokkal rendelkeznek. Hangsúlyt 
szeretnénk fektetni az orvosbiológiai etika 
természetére, és megfogalmazni annak kritikáit a 
kulturális sokszínűség alapján. A résztvevők 
tisztában lesznek azokkal az alapvető értékekkel, 
amelyekre a biomedikai etikai elvek 
támaszkodnak, és képesek lesznek azonosítani a 
nehézségeket, amelyek akkor merülnek fel, 
amikor multikulturális környezetben kell 
megoldani erkölcsi dilemmákat. A nyelvi 
akadályok az egyik legismertebb akadályt jelentik 
ezekben a helyzetekben, de ezeknek a 
korlátoknak a természetét gyakran felületesen 
vagy alig értjük. Ebben a munkamenetben a 
résztvevők megtanulják, hogyan lehet 
alaposabban megérteni a nyelv erkölcsi 
gondolkodásra gyakorolt hatását. Ezenfelül a 
résztvevőket bátorítani kell arra, hogy kritikusan 
tekintsenek a morális univerzum egyetemes 
megközelítésére, amely az orvosbiológiai etikát 
jellemzi. 

2) Hogyan kell levezetni a foglalkozást Miután néhány gondolatkísérlet segítségével 
rövid elméleti áttekintést adtunk a problémáról, 
fontos kérdéseket kell kiemelni a résztvevők 
vitába való bevonásával. Ezután a munkamenet 
folytatódik mentimeter vagy kahoot - élő 
felmérési rendszerek segítségével, amelyekben a 
résztvevők valós idejű válaszai feltérképezhetőek 
és azonnal megtárgyalhatóak az osztályon belül. 
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3) Oktatási módszerek/stílus Vegyes oktatási megközelítés néhány szemtől 
szembeni tanítással és élő szimulációval, élő 
felmérések használatával. A tréner azt tanácsolja a 
résztvevőknek, hogy lépjenek be a www.menti.com 
oldalra, és adják meg a képernyőre vetített jelszót a 
felméréshez. A résztvevők válaszolnak a 
weboldalon feltett kérdésekre. 

· Milyen akadályokat tudsz elképzelni egy orvos-
beteg kapcsolatban? Gondolj 5 válaszra, és 
írd be őket élőben az intelligens eszközeid 
(telefonok, tabletek) segítségével. Válaszaid 
azonnal megjelennek a kivetített képernyőn 
egy szófelhő formájában (Például: 
kommunikációs problémák, félreértések, 
időbeli korlátozás, nyelv, hierarchia, tabuk, 
nem, különböző elvárások, motiváció 
hiánya...). 

  · A tréner megvitatja az eredményeket a 
csoporttal, miközben megkísérli a válaszok 
kontextusba helyezését és interkulturális 
találkozásokra való adaptálását: mi történik 
akkor, ha az orvos (szolgáltató) és a beteg 
eltérő kulturális identitással rendelkezik? 
Megpróbál választ kapni a résztvevőktől a 
kérdésre: A különböző etnikumok és 
kultúrák különbözőképpen tekintenek-e az 
orvoslásra és a bioetikára? És amennyiben 
igen, jól teszik-e? 

 
 

 
 

 

http://www.menti.com/
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Az ülés prezentációs része röviden ismerteti a 4 
bioetikai alapelvet, amelyeket ma széleskörűen 
használnak etikai dilemmák megoldására az 
orvostudomány területén: az autonómia 
tiszteletben tartását, azt, hogy senkit nem szabad 
megsérteni, a jótékonyságot és az igazságosságot 
(Beauchamps, Childress 2012).  

Az ezen elvek közötti feszültségeket is tárgyaljuk, 
például amikor egy orvos szembesül a beteg 
eutanázia iránti kívánságával. Ebben az esetben az 
orvosnak a jótékonyság - a beteg számára a legjobb 
kezelés nyújtása (gyógyítás, életmentés) - és az 
autonómia tiszteletben tartása - amely lehetővé 
teszi a beteg számára, hogy döntéseit önmaga 
hozza meg (ebben az esetben arról, hogy véget 
érjen az élete) - között kell döntenie. Továbbá 
hozzunk példát azokra a helyzetekre, amikor a felek 
eltérő erkölcsi nézetei (orvos/beteg) hatalmas 
nehézségeket okoznak ezen elvek alkalmazása 
során. (Pl. ha a páciens maga nem tartja olyan 
fontosnak autonómiáját mint ahogy azt az orvos 
feltételezné, vagy amikor a látogatás privát voltát 
másképp értelmezik, vagy az igazmondás, 
különösen a kegyes hazugság tekintetében). A 
problémák egyik nagy csoportja a nyelvi 
akadályokból származik, de ezeket gyakran 
elhanyagolják és leegyszerűsítik az idegen nyelvek 
megértésének akadályaira.  

A probléma természetének megértését segítendő a 
tréner példaként választ egyet a már megvitatott 
morális kérdések és példák között. Élő felmérések 
továbbra is használhatók arra, hogy felmérjük a 
résztvevők válaszát egy erkölcsi dilemmára a vita 
előtt.  

Például a híres Trolley-dilemmát (1967) Costa és 
munkatársai (2014) új kontextusában mutatjuk be. 
Ebben a példában két, különböző anyanyelvű 
emberekből álló csoportot kérdeztek a dilemma két 
verziójáról: az egyik csoportban a kérdéseket az 
anyanyelvükön magyarázták el és tették fel, míg a 
kontrollcsoportban idegen nyelven. Az eredmények 
arra engednek következtetni, hogy 
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4) Didaktikai ajánlások/információk a levezető számára 

idegen nyelven nagyobb valószínűséggel hozunk 
utilitarista döntéseket - így a nyelv, amelyen 
erkölcsi kérdéseket kell megvitatnunk, hatással van 
a választásunkra. Más szóval: ugyanaz a probléma 
eltérő megoldásokat eredményezhet az 
anyanyelvünkön és idegen nyelven. Ez a helyzet ma 
gyakran előáll a kórházi osztályokon, társadalmaink 
egyre növekvő diverzifikációjának köszönhetően.  

Más alaposan tárgyalt példák is választhatók 
(például Harris 2003, Geipel 2015). 

Az etikai viták könnyen lehetnek végtelenek és 
gyakran haszontalanok, ezért a levezetőnek a 
megadott témákra kell összpontosítania, és nem 
szabad megengednie a résztvevőknek, hogy 
túlzottan behozzák személyes történeteiket. 
Ugyanakkor a személyes érintettség bevonása 
mindig elérhetőbbé és érthetőbbé teszi a témát. A 
kihívás tehát megtalálni a megfelelő egyensúlyt e 
két fontos elem között. 

5) Források/eszközök   ·  PC, projektor  

  ·  Power point  

  ·  Wifi a résztvevők számára 

  ·  Élő felmérési rendszer  

6) Megfontolandó szempontok A levezetőnek tisztában kell lennie az 
orvosbiológiai etika (Beauchamps & Childress 
2012) és "kulturális kritikáinak" (Pellegrino 
2007/1997) főbb elveivel. 
 
Hasznos lehet felkészülni a résztvevők 
országainak gyakorlatából és beépíteni azokat. 
Esettanulmányok is remekül használhatóak itt, 
de meghaladhatják a munkamenet kereteit. 
 
Ezt a foglalkozást a konkrét közönséghez és 
képzési igényeihez kell igazítani, és 
specifikusabbá, illetve alaposabbá kell tenni azt 
a közönség korábbi tárgyi ismereteinek 
függvényében. 

7) Időtartam 45 perc 



 

 27 

8) Kulcsszavak bioetikai elvek, erkölcsi gondolkodás, 
tájékoztatáson alapuló beleegyezés, nyelvi 
korlátok, kulturális dimenziók 

1.4 Foglalkozás Kulturális tünetek/kártyajáték 

1) Tanulási célok   ·  Annak felismerése, hogy mennyire 
különböznek egymástól az emberek 
egészségügyi problémákhoz 
kapcsolódó kulturális percepciói (ez 
nem csak elképzelésekről szól, 
hanem a test funkcióinak vagy azok 
hibás működésének észleléséről, 
valódi érzetekről és szomatikus 
tünetekről) 

  ·  Szórakozás 

  ·  Olyan valódi etnográfiai példákról 
tanulni, amelyek a kulturális 
sokszínűséget ábrázolják az 
egészségügyben 

2) Hogyan kell levezetni a foglalkozást Ez egy szórakoztató gyakorlat, amely élvezetes és 
gyakran meglepő. A tudásátadás stílusának 
megfelelőnek kell lennie. A trénernek képesnek kell 
lennie arra, hogy részleteket szolgáltasson az egyes 
esetekről. 

3) Oktatási módszerek/stílus A tréner kis csoportokba szervezi a résztvevőket. 
Minden csoport kap egy kis kártyákból álló 
borítékot. Három kártyatípus létezik: 1) szindróma 
vagy betegség neve (például májkrízis), 2) a tünetek 
leírása (például húgyúti problémák, étvágytalanság, 
impotencia), 3) 
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földrajzi hely, ahol a szindróma ismert (például 
Dél-Amerika, Korea). A kis csoportokat ezután 
felkérjük, hogy rendezzék a kártyákat sorokba, 
minden sorban három kártyának kell lennie 
(minden kategóriából egy). 
  
A résztvevőket bátorítani kell arra, hogy merjenek 
találgatni, ha valamiről fogalmuk sincs. 
Ezt követően a tréner felkéri a csoportokat, hogy 
nyújtsák be eredményeiket és vitassák meg az 
egyes megoldásokat. 
 
Példák: 

 
Betegség: Felfázás (oka: mezítláb járás)  

Tünetek: vizelési problémák  

Származási hely: Magyarország 

 
Betegség: Májkrízis  
Tünetek: fejfájás, hányás, emésztési zavarok 
Származási hely: Franciaország 
 
Betegség: Han betegség (csak férfiakat érint) 
Tünetek: gyengeség érzése, amikor erősnek kéne 
éreznie magát, erőteljes gyomortáji fájdalmak, 
impotencia érzése.  
Eredet: Korea 
 
A kártyajátékot úgy is játszhatjuk, hogy megkérjük a 
résztvevőket, hogy keressék meg azt a betegséget, 
amellyel kapcsolatban a legbizonytalanabbak és 
vitassák meg (pl. "Retraktív nemi szervek"). A kifejezést 
Dél-Ázsiában használják, ahol azok a nők, akik rég 
szexeltek, késztetést érezhetnek arra, hogy szexeljenek 
egy férfival, nehogy a nemiszervük visszaforduljon a 
testükbe és megszűnjön létezni. 
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4) Didaktikai ajánlások/információk a levezető számára 

Ezek a példák illusztrálják azt, amit az orvosi 
antropológiában kultúrához kötött betegségeknek 
vagy szindrómáknak nevezünk. Bár az 
orvostudományra egyetemesként és objektívként 
tekintünk, a különböző kultúrákban élő emberek 
hajlamosak eltérően érzékelni és megélni egyes 
tüneteket. A tünetek felismerése és ismert és 
azonosítható betegségekhez társítása tehát 
jelentős kulturális variációkat mutat. Még 
érdekesebb, hogy az, amit az emberek a 
betegségekről gondolnak, visszahat arra, hogy a 
tünetek milyen hatással vannak a szervezetükre. 
Végső soron azt lehet mondani, hogy ezek a 
példák bizonyítják a kultúrák megtestesüléseit. 
 
Ennek a foglalkozásnak az a célja, hogy tovább 
mélyítse az egészség és a betegség kulturális 
beágyazottságára vonatkozó ismereteket, és 
felhívja a figyelmet azok gyakorlati hatásaira. 
 
A további tájékozódás hasznos lehet, mivel a 
példák néhány tünetegyütteshez kapcsolódó kis 
anekdotákkal gazdagodhatnak. 

5) Források/eszközök Kártyák nyomtatva, megfelelő méretre vágva és 
borítékba helyezve (a csoportok számával megegyező 
számú készlet) 

6) Megfontolandó szempontok A résztvevők kényelmetlenül érezhetik magukat a 
példák egzotikusságától. Fontos, hogy megértsék, 
hogy senki sem várja el tőlük, hogy ismerjék az 
összes választ. Ez nem vizsga, hanem játék. 
Ugyanakkor jó, ha egyes példák a résztvevők saját 
kultúrájából származnak, hogy megmutassák, 
milyen egzotikusnak tűnhetnek saját koncepcióik 
mások számára. 

 
 

 

 

 

 

7) Időtartam 60 perc 
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8) Kulcsszavak (a kulcsszavak a kártyákon olvashatóak) 

 
Függelék: 

Függelék az 1.4 Foglalkozáshoz. Kulturális tünetek/kártyajáték 

1. fejfájás, emésztési 
zavarok, székrekedés, 
hányás 

 14. májkrízis  27. Franciaország 

2. húgyúti problémák, 
gyakori vizelés   15. felfázás   28. Magyarország 

3. étvágytalanság, 
álmatlanság, láz, letargia, 
halálos kimenetelű lehet 

 16. Susto  29. Dél-Amerika 

4. Idegesség, fogyás, 
gyakran hangos, instabil 
érzelmi kitörések 

 17. Nervoso  30. Dél-Amerika 

5. Gyengeség, impotencia 
érzése, erős fájdalom a 
gyomorban, gyors pulzus, 
szédülés 

 23. Han  36. Korea 

 

 

 

 

 

 

 

6. Retraktív nemi szervek, fertőzőnek 
tartott  24. Koro  37. Kína, Dél-Ázsia 
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8. gyengeség, hányinger, kimerültség  21. say xe (utazási betegség)  34. Vietnam 

 
Irodalmi források: 

Beauchamps, T.; Childress, J. 2012. Principles of Biomedical Ethics. Oxford University Press. 

Prograis, L. J. Jr; Pellegrino, E. D. (eds.). 2007. African American Bioethics: Culture, Race, and Identity. 
Washington: Georgetown University Press. 

Costa, A.; Foucart, A.; Hayakawa, S.; Aparici, M.; Apesteguia, J.; Heafner, J.; et al. 2014. Your Morals Depend 
on Language. PLoS ONE 9(4): e94842. doi:10.1371/journal.pone.0094842 

Oliffe; J.; Thorne, S.; Hislop, T. G.; Armstrong, E. A. 2007. “Truth telling” and cultural assumptions in an era of 
informed consent. Family & Community Health 30(1): 5–15. doi: 10.1097/00003727- 200701000-00003. 

Geipel, J.; Surian, L.; Hadjichristidis, C. 2015. How Foreign Language Shapes Moral Judgment. Journal of 
Experimental Social Psychology 59: 8–17. doi:10.1016/j.jesp.2015.02.00 

Harris, C. L.; Ayçiçeĝi, A.; Gleason, J. B. 2003. Taboo words and reprimands elicit greater autonomic reactivity 
in a first language than in a second language. Applied Psycholinguistics Vol 24(4): 561–579. 
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2. Modul: Sokszínűség a betegekkel való találkozások során 

Szerzők: Clara Malkassian, Várhegyi Vera 

Időtartam: 6 óra 
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Bevezetés: 

A 2. modul arra összpontosít, hogy hogyan lehet jobban megérteni a különböző kulturális háttérrel rendelkező 
betegeket/rokonaikat. De hogyan viselkedjünk, ha már megértettük őket? Az egészségügyi szakember szerepe 
az, hogy teljes mértékben alkalmazkodjon a másikhoz? Hogyan tudhatjuk, hogy meddig várható el az 
alkalmazkodás az egészségügyi szakembertől? Illetve hogyan juthat el a saját és a másik referenciakeretének 
megértésétől a kölcsönösen elfogadható megoldásokról való tárgyalásokig? 

Szabályok: 

1.A politikai korrektség szükségességének felfüggesztése  

2.Ne féljünk hibázni (olyan tanulási paradigma, amelyben a hibázást bátorítják) 

Lehetséges kezdő feladat: a résztvevők egy körben állnak; egy személy bemegy a kör közepére, és egy olyan 
kijelentést tesz, ami igaz rá, például, hogy több mint 3 nyelvet beszél. Mindenki, akire ez szintén igaz, a kör 
közepére áll. Ha az állítás csak arra igaz, aki azt eredetileg mondta, a körülötte állók megtapsolják. 

Cél: letesztelni a kijelentéseket és megnézni, hogy mi történik (mik a résztvevők egyedi jellemzői, amelyek 
megkülönböztetik őket a többiektől, milyen közös jellemzői vannak a csoportnak?) (10 perc) 

2.1 Foglalkozás Kultúra a teremben 

1) Tanulási célok   ·  A kultúra fogalmának megragadása 
egy viszonylag felkészült csoporttal 
(olyan résztvevők, akik bizonyos 
alapvető ismeretekkel rendelkeznek) 

  ·  A kultúra fogalmának megvitatása és 
annak tudatosítása, hogy a kultúra 
miként vesz körül minket minden 
pillanatban 

  ·  Rámutatni a kultúra láthatóbb 
aspektusainak a mögöttük meghúzódó 
értékekkel való kapcsolatára 

2) Hogyan kell levezetni a foglalkozást A résztvevők kis csoportokra vannak felosztva, miután 
a kiscsoportokban lezajlott a diskurzus, a résztvevők 
visszatérnek a teljes csoportba, ahol be kell 
mutatniuk a megbeszélteket. A levezető moderál és 
megpróbálja biztosítani, hogy minden csoport 
hozzátegyen valamit a szempontokhoz, amiket az 
adott csoport felhozott. 
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3) Oktatási módszerek/stílus A résztvevőket arra kérjük, hogy írják le egy darab 
papírra a kultúrának a teremben felfedezhető három 
jelét.  

A tréner az egyes résztvevőkhöz három gyümölcs (pl. 
banán, cseresznye, narancs) egyikét rendeli. A 
résztvevőket megkérjük arra, hogy keressék meg a 
csoportjuk többi tagját, és osszák meg egymással a 
kultúra helyiségben talált jeleit. Ezt követően 
megkérjük őket, hogy beszéljenek a kis csoportokban 
arról, hogy milyen értékek állnak a kultúra ezen 
megnyilvánulásai mögött. 

A kultúra megértésének modellje: A jéghegy 
metaforája 

A résztvevők által a helyiségben azonosított jelekhez 
mögöttes értékeket kell társítaniuk. Akárcsak egy 
jéghegy esetében, a kultúrának is van néhány jól 
látható megnyilvánulása, amelyek az alattuk 
meghúzódó értékekre, eszmékre, elképzelésekre 
épülnek 
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(“a víz alatt”). Amit láthatunk, egyfajta "jéghegy 
csúcsa", azaz a kultúra könnyen észlelhető külső 
rétegei. Azonban ezek a külső rétegek nem 
szabadon lebegnek, és nem véletlenszerűek: azon 
mélyebb értékek megnyilatkozásai vagy 
következményei, amelyek szervezik és irányítják 
életünket. A csoportok felkérést kapnak arra, hogy 
feltárják ezeket a rejtett értékeket, amelyeken a 
látható manifesztációk alapulnak. 

Ezen a ponton meg kell kérni a résztvevőket, hogy 
térjenek vissza a korábban észlelt elemekre, és 
próbálják meg azonosítani azokat az értékeket, 
amelyek megfeleltethetőek nekik. 

Néhány példa: 

 
1. A helyiség elrendezése: a térbeli elrendezés 
tükrözi a tudásmegosztást és a hierarchiát. A 
frontális elrendezés (a sorokba ültetett résztvevők 
mindegyike szembenéz a levezetővel) azt a 
gondolatot hordozza magában, hogy a levezető az, 
aki rendelkezik a megfelelő ismeretekkel, 
amelyeket átad a diákoknak, míg a diákok körszerű 
elrendezése a tudás megosztásának ideáját és a 
mindenki részvétele által hozzáadott értékben való 
hitet tükrözi. 

2.Ha mindannyian az asztal körül álló székekben 
ülünk, ez a tanulást mint kognitív, testetlen 
tevékenységet tükrözi, amibe csak az 
agyakat/fejeket kell bevonni (ellentétben a 
tanulás egy megtestesültebb 
koncepciójával, amelynek részét képezik a 
mozgás és a testi tevékenységek) 

3.A falon levő nagy óra tükrözi a lineáris 
időérzékelés értékét, ahol "az idő pénz", és 
a tevékenységek időtartamát gondosan 
kiszámítják, az időkereteket pontosan 
betartják. Ez ellentétben áll egy sokkal 
polikrómabb megközelítéssel, ahol az idő 
kevésbé lineáris, rugalmasabb. 

 
 



 

 35 

 

 

4. Az, hogy hogyan öltözködünk, a nemi szerepekkel 
kapcsolatos értékrendünket (a nőknek szépnek kell 
lenniük, sminket, ékszereket vagy fátylat stb. kell 
viselniük, a férfiaktól pedig azt várjuk, hogy ne viseljék 
mindezeket), a “tisztességről” (mi az, amit el kell 
takarnunk…) alkotott koncepciónkat és természetesen 
az esztétikai érzékünket stb. is tükrözi. 

5. Vannak képek a falon királyokról/politikai 
vezetőkről/vallási személyekről? Ha igen, akkor 
azokkal is foglalkozhatunk. 
 
6. Vannak-e biztonsággal kapcsolatos utasítások? 
Ezek mind a fizikai integritás értékéhez, mind a 
bizonytalanság csökkentésének preferenciájához 
kapcsolódnak. 
 
7. Hogyan beszélünk: valószínűleg felváltva? 
Várunk arra, hogy a másik befejezze mielőtt mi 
elkezdenénk? Az udvariassággal és a tisztelettel 
kapcsolatos értékek irányítják a 
kommunikációnkat, míg a verbális vagy non-
verbális kommunikációhoz kapcsolódó értékek és 
preferenciák, az érzelmek kifejezése stb. finom 
különbségeket adnak a kommunikációnkhoz. 
 
8. A flipchartra írt WIFI-kód: Az ezzel kapcsolatos 
értékek: kapcsolat a külvilággal, kapcsolódás, 
állandó elérhetőség, kommunikáció, technológia 
jelenléte a társadalomban (függőség) 
 
Az utolsó fordulóban, miután a résztvevők 
azonosították a kultúra elemeit és a hozzájuk 
kapcsolódó értékeket, visszatérnek a nagy 
csoportba. Minden csoport bemutatja a kultúra egy 
jelét, és azokat a hozzájuk kapcsolódó értékeket, 
amelyeket azonosítottak. A levezető megkérdezi, 
hogy bármelyik másik csoport azonosította-e 
ugyanazt a jelet, és hogy mit gondolnak, 
kapcsolhatunk-e hozzájuk további értékeket. 
Példák: 
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4) Didaktikai 
ajánlások/információk a 
levezető számára 

Fontos, hogy gondolkodjunk a teremben levő 
testekről is, és arról, hogyan reprezentálják az 
egyének a kultúrát. 
 
Érzelmekről és értékekről szóló handout-ot adunk 
ki annak érdekében, hogy a résztvevők 
ellenőrizzék az érzelmek és értékek fontos elemeit, 
amelyekre a kultúra megnyilvánulásainak 
elemzésénél gondolhatnak. 
 
A levezetőnek át kell gondolnia a kulturális 
szempontokat annak érdekében, hogy képes 
legyen foglalkozni azokkal az értékekkel, amelyek 
hozzájuk kapcsolódhatnak.  
A foglalkozás lezárásához rövid összefoglalást kell 
adni annak fő üzenetéről: a kultúra körülvesz 
minket, velünk van életünk minden pillanatában. A 
kultúra látható elemei olyan értékekhez kötődnek, 
amelyek értelmet adnak ezeknek a látható 
megnyilvánulásoknak. Mindannyian saját kulturális 
referenciarendszerünk alapján reagálunk arra, amit 
látunk, és ebbe integráljuk a különböző társadalmi 
csoportok kulturális felfogásait, értékeit és 
preferenciáit, amelyekkel kapcsolatban állunk. 
A beszélgetés végén meg kell kérdezni a 
résztvevőket, hogy bekövetkezett-e némi változás 
abban, ahogyan most látják a körülöttük lévő teret. 

5) Források/eszközök   ·  Flipchart, tollak  

  ·  Papír a résztvevők számára, amelyre 
lejegyezhetik a kultúra 3 jelét  

  ·  “Érzelmek és értékek” handout 

6) Megfontolandó 
szempontok 

Először nehéz lehet a kulturális elemek dekódolása, de 
az első néhány példa után könnyebbé válik.  

A résztvevőknek segítségre lehet szükségük annak 
megértéséhez, hogy mi számít "értéknek". Hasznos 
metafora lehet az iránytű: az értékek általában azt 
jelzik, amit valódinak, fontosnak tekintünk egy adott 
kultúrában - oly módon, hogy orientálja gondolatainkat 
és viselkedésünket. 

7) Időtartam 30 perc 
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8) Kulcsszavak a kultúra látható elemei 

2.2 Foglalkozás Álláspontok értéknyilatkozatokkal kapcsolatban 

1) Tanulási célok Képesek legyünk önmagunkat pozicionálni az 
értéknyilatkozatokkal kapcsolatban, akkor is, ha azok 
nem felelnek meg a csoport/társadalom domináns 
álláspontjának 

2) Hogyan kell levezetni a 
foglalkozást 

Mivel a résztvevőket arra kérjük, hogy fejezzék ki 
álláspontjukat ellentmondásos vagy kényes 
kijelentésekkel és kérdésekkel kapcsolatban, a 
levezetőnek olyan légkört kell kialakítania, amelyben a 
résztvevők úgy érzik, hogy biztonságban fejezhetik ki 
személyes véleményüket. 

3) Oktatási módszerek/stílus A résztvevőket arra kérjük, hogy álljanak egy sorba, 
egymás mellé. A levezető értékekkel kapcsolatos 
állításokat olvas fel, és arra kéri a résztvevőket, hogy 
pozicionálják magukat ezekkel kapcsolatban. Ha 
egyetértenek, lépjenek előre, ha pedig nem értenek 
egyet, akkor lépjenek hátra. Meghatározhatják, hogy 
milyen mértékben értenek vagy nem értenek egyet 
azzal, hogy milyen távolságban lépnek ki előre vagy 
hátra. 

A levezető azt tanácsolja a résztvevőknek, hogy ha 
kellemetlenül érzik magukat egy kérdés 
megválaszolásánál (mivel a kijelentések meglehetősen 
kényesek lehetnek), akkor maradjanak egy helyben. 
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Minden egyes állítás után arra kérjük a 
résztvevőket, hogy nézzenek körül a szobában, hogy 
hol áll a többi résztvevő. Az egyes kijelentések után 
a levezető megkéri a résztvevőket, hogy nevezzék 
meg az adott kérdés mögött álló értékeket. Mivel 
nehéz csoportos megbeszélést tartani egy sorban 
állva, a résztvevőket meg kell kérni arra, hogy 
jegyezzék meg azokat a kérdéseket vagy 
megjegyzéseket, amelyek felmerültek bennük, hogy 
később hozzájáruljanak azokkal a csoportos 
megbeszéléshez. 

Példák az értéknyilatkozatokra: 

1. Ma szép, napos idő van. 
2. El tudom képzelni, hogy megcsókoljak egy 
azonos nemű embert. 
3.Támogatom, hogy a meleg párok 
örökbefogadhassanak gyerekeket. 
4. Egyszerre több dolgot is tudok csinálni. 
5. Soha nem késem el találkozókról. 
6. Szeretem a szabadidőmet a 
főnökeimmel/munkatársaimmal tölteni. 
7.Úgy vélem, hogy a csecsemőknek külön 
szobában kell aludniuk a szüleiktől, hogy 
önállóvá váljanak. 
8. Szeretnék többgenerációs háztartásban élni. 
 
Ezt követően a résztvevők összegyűlnek egy közös 
megbeszélésre. Meg kell kérdezni tőlük, hogy 
vannak-e nyitott kérdéseik vagy észrevételeik. Az 
értéknyilatkozatok alapját képező értékek 
magyarázatakor az előző munkamenetben szereplő 
érték-dimenziókra hivatkozhatunk és 
megmagyarázhatjuk őket. Mit mond valakinek a 
véleménye arról, hogy hol aludjon a kisbaba, 
kollektivista, illetve individualista orientációjáról? 
Milyen időszervezés áll a pontosság preferenciája 
mögött? Stb.? 

4) Didaktikai ajánlások/információk a levezető 
számára - 

5) Források/eszközök Az értéknyilatkozatok listája 
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6) Megfontolandó szempontok Egy olyan légkör megteremtésének fontossága, 
amelyben a résztvevők úgy érzik, hogy biztonságban 
kifejezhetik véleményüket. 

7) Időtartam 30 perc 

8) Kulcsszavak értéknyilatkozatok, kulturális értékek és normák, 
szisztémás pozícionálás 

2.3 Foglalkozás Decentralizáció képekkel 

1) Tanulási célok  · Öntudatosság a szakmai helyzetek során, 
képesség egy konfliktushelyzet 
másképp való értelmezésére 

· Képesnek lenni arra, hogy az érzelmi 
reakciót indikátorként használjuk 
arra, hogy kulturális rendszerünk 
néhány fontos/releváns elemét 
érintettük, ragadtuk meg 

· Képesnek lenni arra, hogy azonosítsuk 
azokat az értékeket, normákat, 
gyakorlatokat, amelyeket érintünk 
egy interkulturális helyzet során 

2) Hogyan kell levezetni a foglalkozást A levezetőnek tisztában kell lennie a 
decentralizációs módszerrel. Képesnek kell lennie 
segítséget nyújtani a résztvevőknek: a) az érintett 
érzelmek azonosításában b) az érzelmi reakciók 
mögötti értékek és normák azonosításában c) saját 
értékeik és érzéseik figyelembevételében, 
szembeállítva azokat a képeken levő emberek 
érzelmeivel - mivel a résztvevők mindig hajlamosak 
lesznek arra, hogy a képen lévő emberek értékeit 
vagy normáit prezentálják (mint ellenpéldát). 
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3) Oktatási módszerek/stílus A fő tevékenység a Várhegyi Vera (Elan Interculturel) 
által kifejlesztett “decentralizáció képekkel”, amely 
a Cohen-Emerique megközelítésen alapul. 

A levezető általa hozott képeket ragaszt a falra, és 
felkéri a résztvevőket, hogy válasszák ki azt, amelyik a 
legintenzívebb érzelmi reakciót váltja ki belőlük - nem 
számít, hogy pozitív vagy negatív, az intenzitást 
keressük. A résztvevőket arra kérjük, hogy ne 
beszéljenek a folyamat során, hagyják, hogy 
megérintsék őket a képek. 

Több ember is választhatja ugyanazt a képet, de nem 
több, mint 3.  

Nem kell elemezniük, csak “érzés” alapján választani. 
Amikor megtörtént a választás, a kép mellé kell 
állniuk, majd össze kell ülniük, hogy közösen 
megválaszolják a következő három kérdést: 

a)  Mi az az objektív elem a képen, ami miatt ezt 
választották? 

b) Hogy érzik magukat a képtől? 

c) Mely értékeiket, normáikat érintik a képek? 

A résztvevők 10-15 percet kapnak a 3 kérdés 
megválaszolására, majd megkérjük őket, hogy 
ismertessék válaszaikat. Minden csoportnak először 
meg kell mutatnia az általuk választott képet, majd 
válaszolniuk kell a 3 kérdésre. 

 
A levezetőnek le kell jegyeznie egy flip-chart papírra 
az érzelmeket, az értékeket és normákat pedig egy 
másikra. 
 

A levezetőnek igyekeznie kell meglehetősen 
szigorúnak lenni abban, hogy a résztvevők betartsák a 
3 szintet: először nincs értelmezés, csak puszta leírás, 
például ha 2 embert látnak a képen, és a résztvevõk 
párként írják le őket, akkor a levezető rámutathat 
arra a tényre, 
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hogy nem tudjuk, hogy a képen szereplő emberek 
valóban egy pár-e. Meg kell próbálni nagyon 
pontosan beszélni az értékekről, és mélyre ásni, 
amikor a résztvevők egy értékről beszélnek, például 
az "egyenlőségnél" - minek az egyenlősége? Az 
egyenlőség fogalma, mit jelent ebben az 
összefüggésben az egyenlőség? Stb. 

Példa: "Csókolózás" kép  

1. Egy férfi és egy nő csókolózik; idős emberek 
ráncosan, meztelenül 

2. Szerelem, szenvedély, gyengédség, remény 

3. A szexuális kifejezés szabadsága minden 
korosztályban (a szexualitás tabuja idősebb korban); 
szenvedélyes öregedés, aktív öregedés; az öregedés 
maga mint tabu 

Példa: Kép “Szoptató férfi“ 

1. Egy férfinak látszó lény, szőrös mellkassal, 
látszólag szoptat 

2. Undor, kényelmetlenség, zavarodottság, "az 
univerzum összeomlása” 

3. Az elkülönült nemi szerepek preferálása (a 
nőknek kell szoptatniuk), a nemek állandóak és nem 
változtathatók meg egyik napról a másikra, 
biztonság preferálása (a bizonytalanság kezelésével 
szembeni félelem) a nemek terén, a 
természetes/kulturális határvonalak áthágása 
(gondozással, szoptatással, anyasággal kapcsolatos 
eszmék), annak határai, hogy ki, milyen testet és 
hogyan érinthet meg 

Beszámoló: miért végeztük ezt a tevékenységet? Mit 
illusztrál/szimulál?  

· A cselekmények/helyzetek értelmezésében 
heterogenitás van, még akkor is, ha nem gyanítjuk 
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4) Didaktikai ajánlások/információk a levezető 
számára 

· Érzelmek és értékek elkülönítése: általában nem 
vagyunk képesek felmérni az érzelmeinket, inkább 
elzárjuk őket, különösen szakmai környezetben; az 
erős érzelmek ugyanakkor fontos folyamatokra 
utalnak 

· A "kulturális sokk"/kritikus incidens szimulálása 

Ez a foglalkozás önfeltárási képességet igényel. 
Emiatt nem jó ötlet workshopot indítani a 
foglalkozás keretén belül. Inkább valamilyen 
ismerkedős, bizalomépítő tevékenységet érdemes 
használni. 

Szabályokat is le lehet fektetni: fel kell függeszteni a 
politikai korrektség szükségességét, megengedve 
magunknak, hogy olyan dolgokat kérdezzünk vagy 
mondjunk, amit általában nem merünk, bizalmas 
légkör: nem engedjük, hogy az itt elhangzott dolgok 
kikerüljenek a termen kívülre. 

A résztvevőknek némi nehézséget okozhat az 
érzelmek megnevezése, de legfőképpen az értékek 
azonosítása. Ha azt gondoljuk, hogy nehézségeik 
lesznek, használhatunk olyan rávezető 
tevékenységet, amely segít a résztvevőknek 
megnevezni az érzelmeket és azonosítani az 
értékeket. 

Az aktivitás során fontos, hogy megbizonyosodjunk 
arról, hogy a felületes szint alá ásunk. Nem szabad 
félni attól, hogy direktek legyünk, ragaszkodjunk a 
kérdések sorrendjének tiszteletben tartásához, és 
kérjük a résztvevőket, hogy adjanak pontos 
válaszokat az értékekkel kapcsolatos kérdésekre. 

Fontos, hogy amikor a résztvevők az ábrázolt 
emberek motivációiról gondolkodnak, rámutassunk 
arra, hogy a tevékenység a képeket néző emberek 
érzelmeiről és értékeiről szól. Nem tudhatjuk, hogy 
mit éreztek, gondoltak stb. A képeken szereplő 
emberek. Vigyázni kell arra is, hogy a résztvevők 
nehogy túl korai magyarázatot adjanak a 
kontextusra (“itt az a helyzet, hogy…”). 

What are their values that are being touched (not: 
which values does the picture convey?). 
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5) Források/eszközök 

 Segítsük a spekulációt, és azt, hogy a 
résztvevők a kép minél több 
lehetséges olvasatán 
gondolkodjanak. 

Melyek azok az értékeik, amelyeket a képek 
megérintenek (nem pedig: milyen 
értékeket közvetítenek a képek?). 

· Képek a decentralizáló tevékenységekhez (a 
javasolt képek száma a csoport 
méretétől függően változik, 16-20 
résztvevő esetén 8 kép használható, 
ha kisebb a csoport, kevesebb képet 
használjunk) 

· Blu Tack vagy más anyag a képek falra 
ragasztásához 

· Flipchart papír vagy fehér tábla a 
jegyzeteléshez 

6) Megfontolandó szempontok - 

7) Időtartam Kb. 90 perc (a csoport méretétől és attól függően, 
hogy van-e szükség bevezető tevékenységre) 

8) Kulcsszavak Decentralizálás, értékek, normák, érzelmek 

2.4 Foglalkozás Bevezetés a kulturális sokk koncepciójába 
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1) Tanulási célok A kulturális sokk és az érzékeny zóna fogalmainak 

megértése 

2) Hogyan kell levezetni a foglalkozást Legyünk tudatában annak, hogy a résztvevőknek már 
eleve lehet elképzelésük a "kulturális sokk" fogalmáról, 
de valószínűleg más, mint amit mi használunk. Ennek a 
tevékenységnek a célja egy közös értelmezés elérése. 
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3) Oktatási módszerek/stílus Program és módszertani folyamat: 

1.A kulturális sokk fogalma  
A levezető megkérdezi, hogy kik hallották már 
ezt a kifejezést korábban, és milyen 
meghatározásait hallották. Ha szeretné, 
elmondhatja az eredeti értelmezést (Oberg, 
1954) a koncepció kialakulásáról, milyen 
összefüggésben, milyen értelemben használták, 
DE a cél most egy konkrét értelmezés 
megismerése. (Megjegyezzük, hogy a kulturális 
sokkot kritikus incidensnek is nevezhetjük.) 

2.A Cohen-Emerique definíció ismertetése 
A Cohen-Emerique definíció fénymásolatainak 
kiosztása. Kérje meg az embereket, hogy 
olvassák el, és húzzák alá az általuk 
kulcsfontosságúnak tartott elemeket. 

3.A koncepció felépítése  
Írja fel a "kulturális sokk" fogalmát egy flipchart 
papír közepére, és kérje meg a résztvevőket, 
hogy mondják el, mely kulcsfontosságú 
fogalmakat húzták alá. A cél az alábbi 
szempontok egyértelművé tétele: 

  ·  A kulturális sokkra adott reakcióknak 
több szintje van: 
érzelmi/kognitív/viselkedési 

  ·  A kulturális sokk pozitív vagy negatív is 
lehet (de még a pozitív is gyakran az 
etnocentrizmuson alapul: az 
egzotizmuson, amely valójában a másik 
összetettségének redukciója). 

  ·  A kulturális sokk forrása lehet: 
kölcsönhatás más emberekkel vagy 
tárgyakkal 

  ·A kulturális sokk hasznai: tanulhatunk a 
másikról, de saját kulturális keretünkről 
is, minden 
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4) Didaktikai ajánlások/információk a levezető 
számára 

kritikus incidens során tanulhatunk magunkról valamit. 

Segíthet, ha a különböző kérdéseket konkrét példákkal, 
eseményekkel, személyes anekdotákkal mutatjuk be, 
hogy közelebb hozzuk azokat a valósághoz.  

Találhatunk példákat kritikus incidensekről/kulturális 
sokkról (lásd az Egészséges Sokszínűség projekt Kritikus 
Incidensek jegyzékét). Megmutathatjuk, mely értékek 
keresztezik egymást az elbeszélőben az adott incidens 
során. 

5) Források/eszközök · Handout a Cohen-Emerique-féle kulturális sokk 
meghatározással és az érzékeny zónákra vonatkozó 
információkkal 

6) Megfontolandó szempontok - 

7) Időtartam 30 perc 

8) Kulcsszavak kulturális sokk, érzelmek interkulturális helyzetekben 

2.5 Foglalkozás Bevezetés a Cohen-Emerique megközelítésbe 
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1) Tanulási célok · Megismerkedés a Margalit Cohen-Emerique-féle 

interkulturális megközelítéssel 

· Bevezetés az elemzési táblázat használatába 

2) Hogyan kell levezetni a foglalkozást Ez a foglalkozás az ismeretek közvetlen átadásán alapul, 
győzödjön meg róla, hogy a résztvevők követik Önt. 
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3) Oktatási módszerek/stílus 

Program és módszertani folyamat: 

1.Cohen-Emerique 3 lépése a kritikus incidensek 
elemzéséhez 
A Cohen-Emerique megközelítés 3 lépésén a 
lehető leginteraktívabb módon menjünk végig. 

1. Decentralizáció: Az elbeszélő értékeinek 
feltárása 

2. A másik referenciakeretének felfedezése: a 
másik értékeinek feltárása  

3. Tárgyalás: a probléma közös megoldásának 
megtalálása az érintett szereplők lehető 
legjobb identitásának tiszteletben tartása 
mellett 

2.Fókuszban a decentralizáció: a táblázat elolvasása 
Szólítsa fel a résztvevőket, hogy olvassák el az 
elemző táblázatot, ellenőrizve minden kérdés 
értelmét. 

3.Tesztelemzés: 3 kérdés megválaszolása egy adott eset 
kapcsán  
Adjon fel egy minta incidenst (lásd a Kritikus 
Incidensek jegyzékét), és kérje meg az egyes 
résztvevőket, hogy válaszoljanak a 4-5-6. kérdésre. 

4.Saját kritikus incidensek leírása 
Kérje meg a résztvevőket, hogy írjanak le egy 
általuk tapasztalt kritikus incidenst. Mondja el a 
résztvevőknek, hogy úgy írják le a történetet, 
mintha egy barátjukkal beszélgetnének. Nem kell 
hosszú történetet írni, elég annyi részletet 
megadni, hogy az olvasók megértsék a történetet. 
Olyan történetnek kell lennie, amelyet ők maguk 
tapasztaltak meg közvetlenül. Csak le kell írniuk a 
történteket, nem kell elemezniük a helyzetet. 
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4) Didaktikai ajánlások/információk a levezető 
számára 

Ez a foglalkozás a tudás közvetlen közvetítésén alapul, ami 
a résztvevőket passzív befogadó pozícióba helyezi. 
Próbálja meg a munkamenetet a lehető leginteraktívabbá 
tenni, kérdéseket feltenni. 

Például: Minden világos? (miután elmagyarázta a 3 lépést) 
Minden helyzetet meg lehet tárgyalni? 

Győződjön meg arról, hogy az incidensek összegyűjtését 
követően ideje van tájékozott választásra: 3 vagy 4 
incidenst kell választania, amelyekkel délután dolgozni 
fognak. Az elemzések megkönnyítése érdekében 
elégséges ismeretekkel kell rendelkezni az incidensek 
összefüggéseivel kapcsolatban. 

5) Források/eszközök   ·  Handout a Cohen-Emerique megközelítés 
három lépéséről és a decentralizáló 
táblázatról 

  ·  Kritikus Incidensek jegyzéke a minta 
incidenshez  

6) Megfontolandó szempontok Ez kapcsolódhat az online tanuláshoz (végezze el saját 
kritikus incidensének elemzését). 

7) Időtartam 75 perc 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Kulcsszavak kritikus incidensek, kulturális sokk, a kritikus incidensek 
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módszertana, decentralizáció 

2.6 Foglalkozás Saját incidensek elemzése és bemutatása 

1) Tanulási célok Tanulási cél: 

Saját kritikus incidensek elemzésének elsajátítása 

2) Hogyan kell levezetni a foglalkozást A foglalkozás két részből áll: 

. a)  az incidensek elemzése kis csoportokban 

. b)  az egyes elemzések bemutatása és közös 
megbeszélése  
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3) Oktatási módszerek/stílus Program és módszertani folyamat: 

1.A csoportok létrehozása 
Szünet alatt a levezető kiválasztja az elemzendő 
eseményeket. A csoportokat is ezen incidensek 
köré lehet szervezni 
10 perc 

2.Elemzés kis csoportokban 
Ismertesse a résztvevőkkel az elemzési 
szabályokat, az elbeszélő szerepét és a 
"támogató csoportot". Kérje meg őket, hogy 
jegyezzék le a válaszokat egy flip-chart papírra. 
Az a személy, aki az incidenst bemutatja az 
egész csoport előtt, nem lehet az elbeszélő.  
1 óra  

3. Prezentáció 
Javasolja a következő koreográfiát: a csoportok egymás 
után megtartják a prezentációkat. Először felolvassák 
az incidenst, és meggyőződnek róla, hogy mindenki 
megértette. Második lépés: a prezentáló végighalad a 
válaszokon 1-től 4-ig. A 4.-nél a vitát megnyitják a többi 
csoportnak, akik további értékeket és normákat 
javasolhatnak. 
A 6.-nál ismét a hallgatóság további értékeket és 
normákat prezentálhat. 
A 7.-et közösen kell megbeszélni. 
20–30 perc/incidens 
Javaslat: Az időtartamtól és a résztvevők számától 
függően lehetőség van arra is, hogy csak egy teljes 
incidenst elemezzenek közösen. 

4. Kikérdezés 

Milyen tapasztalat volt ez - az elbeszélők és a többiek 
számára? 
Hogyan tudnának integrálni egy ilyen módszert a 
mindennapi gyakorlatukba? 
20 perc 
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4) Didaktikai ajánlások/információk a levezető 
számára 

A levezető feladata annak biztosítása, hogy az elemzés 
ne ragadjon meg a felszínen. Két pillanatban tud 
beavatkozni: a csoportelemzés során ellenőrzi, hogy 
hol tartanak az egyes csoportok, és segít nekik további 
elemeket keresni. 
A prezentáció során a levezető további részleteket 
hozhat fel, kérdéseket tehet fel. 

5) Források / eszközök · Handout az elemző táblázattal 

6) Megfontolandó szempontok - 

7) Időtartam 180 perc 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Kulcsszavak kritikus incidensek, kulturális sokk, decentralizáció 
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Függelék: 

Függelék a 2.1 Foglalkozáshoz. Handout “Érzések és értékek” 

Háttéranyag, amely segíti az értékek és érzelmek azonosítását kritikus incidensek elemzése során 

Idézzük fel a kulturális sokk definícióját: 

A kulturális sokk interakció egy eltérő kultúrával rendelkező személlyel vagy tárggyal, meghatározott térben és 
időben, amely negatív vagy pozitív kognitív és érzelmi reakciókat vált ki, a referenciapontok elvesztésének 
érzését, önmagunk negatív reprezentációját és az elfogadás hiányának érzését, amely kellemetlenséget és 
dühöt okozhat. 

A sokk forrása: 

A kulturális sokkok általában "érzékeny zónák" körül alakulnak ki = olyan kulturális területek, amelyek 
különösen fontosak az adott személy kulturális (azaz nemzeti, etnikai, korbeli, nemi, szakmai, stb.) 
referenciakeretében. Fontos hangsúlyozni, hogy ezek az érzékeny zónák eltérhetnek az állampolgárság, az 
etnikum, a vallás, az életkor, a szakmai kultúra, a politikai kultúra stb. függvényében. 

Az alábbi lista Cohen Emerique munkájának és a saját felderítő projektünknek (Intercultool 2009) 
eredményeként jött létre. Minden egyes érzékeny zónára vonatkozóan olyan értékdimenziókat javasolunk, 
amelyek mentén a kultúrák eltérhetnek egymástól (több olyan dimenziót, amelyeket kutatók, például 
Hofstede, Trompenaars, Kluckhohn azonosítottak). 

Területek vagy “érzékeny zónák” Értékdimenziók 

A társadalmi szerveződés szabályai: nemi 
szerepek, a közösség, a család szerepe - Alapegység: egyén vagy közösség? = individualizmus 

VS kollektivizmus vagy kölcsönös függőség  

- Egyenlőség VS az egyenlőtlenség elfogadása 

- Nemek közötti egyenlőség - hierarchikus nemi 
kapcsolatok, rögzített nemi szerepek, a nemek közötti 
különbségek hangsúlyozása vagy csökkentése 
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Megtestesülés: a fizikai érintkezés, a testélmény, 
a higiénia, a szagok, az éghajlat szerepe 

- A test rituális törlése (például orrfújás, testhangok, 
illatok tabuja stb.) - a test manifesztációira vonatkozó 
elvárások/elfogadás 

- Fizikai érintkezés preferenciája - fizikai érintkezés 
elkerülése 

- Szemkontaktus értékelése, a tisztelet jele - 
szemkontaktus a tiszteletlenség jele és a 
hierarchiában magasabban álló emberekkel való 
szemkontaktus tilalma 

- Kisebb/nagyobb fizikai távolság preferenciája 
interakciók során (mindig az interakcióban résztvevők 
viszonyának megfelelően) 

- fizikai büntetés elfogadása vagy fizikai büntetés 
tilalma a fizikai integritás alapján 
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- fizikai integritás VS a test felhasználása 
arra, hogy részt vegyünk/kifejezzük 
valamilyen társadalmi csoporthoz, 
valláshoz stb. tartozásunkat 

A tér koncepciói és felhasználásai - Kontextusban gazdag kommunikáció = a 
tér elrendezésének használata, a térben 
való elhelyezkedés használata a 
kommunikációban VS kontextus-szegény 
kommunikáció: a kommunikációban nincs 
különösebb jelentősége a speciális 
elhelyezkedésnek, a szóbeli üzenetnek van 
prioritása 

- a környezet megközelítése a 
dominanciára/instrumentalizálásra 
fókuszál VS a harmóniára 

Az idő koncepciói és felhasználása - Lineáris vs nem lineáris 
- Monokrónikus (egyszerre egy feladat) vs 
Polikrónikus (több feladat egyszerre egy 
időben) 
- jövő/múlt/jelen orientáció 

Életforma, munkastílus - problémamegoldó megközelítések: a 
relációra vagy a feladatra fókuszálás 

- demokratikus VS hierarchikus 
problémamegoldás  

- explicit VS implicit magatartási szabályok  

- A szabályok mindenkire ugyanúgy 
vonatkoznak VS a szabályok szituációtól 
függő alkalmazásának fontossága 
(univerzalista VS partikuláris) 

Gondolkodásmód, tanulási stílus, a 
világról alkotott elképzelések 

- a bizonytalanság tolerálása VS a 
bizonytalanság elkerülése  

- materialista/tudományos megközelítés 
VS transzcendentális - mágikus 
realisztikus megközelítés 
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Interakciós kódok és minták - direkt vs indirekt kommunikáció 
- kontextusban gazdag vs 
kontextusszegény kommunikáció 
- formális vs informális kommunikáció 

Csoportok közti kapcsolatok, a 
társadalmak különböző demográfiai és 
vallási összetétele 

- a csoportokat jól el kell különíteni 
(például kasztrendszer) VS a csoportok 
közötti különbségeket minimálisra kell 
csökkenteni 

- bizonyos kulturális mintákat/örökséget 
értékelni és őrizni kell (= 
multikulturalizmus, partikularizmus) VS 
a különbségeket csökkenteni és a 
hasonlóságokat hangsúlyozni kell (= 
univerzalizmus) 

 
A kulturális sokk élményét kísérő reakciók 

Az érzelmek azt jelzik, hogy "valami történik", konfliktusra, feszültségre adott erős reakciót fednek fel, a várt 
és a bekövetkezett forgatókönyv közötti különbségre reagálnak. Egyes érzelmek gyakran a képek segítségével 
történő decentralizálás során jönnek elő: 

Leginkább negatív, az alábbiak variációi: 

  -  Félelem, terror  

  -  Szánakozás, sajnálat  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  -  Harag, frusztráció, lázadás 
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  -  Undor 

  -  Fájdalom  

  -  Félreértés, zavar, feszengés, tanácstalanság, meglepettség  

Néha pozitív: 

  -  Öröm, szépség 

  -  Csodálat, ámulat 

  -  Empátia  

  -  Boldogság 

 
Az érzelmi reakciók mellett viselkedésbeli reakciók is előfordulnak, a leggyakoribbak: 

  -  Elkerülés, menekülés, visszavonulás 

  -  Aggresszió, erőszak 

  -  Hányinger, fejfájás, “rossz érzés” 

  
Függelék a 2.4 Foglalkozás handout-jához “A kulturális sokk fogalma” 

  
A kulturális sokknak - mint egyéni tapasztalatnak, és nem olyan értelemben, amelyet az etnológusok 
gyakran civilizációs sokként vagy mentalitáshoz kapcsolódó sokként használnak - negatív színezete 
lehet mint a dezorientációra, frusztrációra, elutasításra, felháborodásra vagy szorongásra adott 
reakció. Ez negatív önképet és az elfogadottság hiányának érzését válthatja ki, amely nyugtalanságot 
és haragot okozhat. Pozitív értelemben a kulturális sokk a lenyűgözöttség, lelkesedés és csodálkozás 
reakciója. 
A kulturális sokk adott térben és időben meghatározott helyzetekben történik, egyszerre érzelmi és 
intellektuális élmény. Bárki megtapasztalhatja a kulturális sokkot, aki kilép a megszokott társadalmi-
kulturális kontextusából, és kölcsönhatásba lép egy másik kultúrával rendelkező személlyel vagy 
tárggyal. 

 
Forrás: Margalit Cohen-Emerique 1999. Le choc culturel, méthode de formation et outil de recherche. 
In: Demorgon,J., Lipiansky,E.,M. (eds) Guide de l’interculturel en formation. Paris, Retz. Pp 301-315. 
2015. Pour une approche interculturelle en travail social. 2ème éditionRennes, PRESSES EHESP  
 

Függelék a 2.5 Foglalkozás a “Margalit Cohen-Emerique megközelítés” handout-jához 
 
Margalit Cohen-Emerique – A kritikus incidensek interkulturális megközelítési módja  
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DECENTRALIZÁCIÓ 
 
Célok:  

  ·  Annak megértése, hogy saját értékeink, normáink, elvárásaink, gyakorlataink, röviden saját kulturális 
referenciakeretünk befolyásolja interakcióinkat, és szerepet játszik a kulturális sokkal kapcsolatos 
tapasztalatainkban 

  ·  A kulturális sokk által előidézett tapasztalatok tanulási lehetőségként hasznosítása 

 
  ·  A nem kezelt kulturális sokk élmények következményeinek megakadályozása 

  · Egy bizonyos kulturális semlegesség megszerzése - erre való törekvés 

 
Eszközök: 

 
- A kritikus incidensek elemző táblázata 

 
Készségek: 

 
- Öntudatosság, önreflexió 

 

A MÁSIK REFERENCIAKERETÉNEK MEGÉRTÉSE 

Célok:  

· A lehető legjobban kidolgozott hipotézis felállítása a másik kulturális referenciakeretén belül 

  
 

 

 

 

 

 

 
Eszközök: 
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- Integráció elemző táblázat 
 
- A kulturális antropológia terepkutatási repertoárja  

- Interjúk, közvetítők 
 
Készségek: 
- Megfigyelés 
- Felfedezés 
- Merni kérdezni 
 
TÁRGYALÁS 
 
Célok: 

· Olyan megoldás elérése, amely figyelembe veszi mindkét interakciós partner lehető legjobb identitását 

Eszközök: 
 
- Tárgyalási módszerek/technikák 

- Kívülálló pozícióból érdeklődésre áttérés 
 
Készségek: 
 
- A bezárkózás igényével szembeni ellenállás (Kruglanski)  
- Saját korlátok ismerete 
- Erőszakmentes kommunikáció 
- Látni a teljes képet 

Függelék a 2.6 Foglalkozás handout-jához “Elemző táblázat” 
 
A kulturális sokk-elemző táblázat - Margalit Cohen-Emerique  
 
Kritikus incidens helyzet: írja le a helyzetet úgy, ahogy történt 

A HELYZET leírása 

Kérjük, írjon rövid beszámolót (10-15 mondat) egy olyan kritikus incidensről, amelyet megtapasztalt. Írjon 
saját álláspontjából. Tüntesse fel, hol és mikor történt az esemény, hogyan érezte magát, mit tett. (Ne 
elemezze az eseményt, az a következő lépés lesz…) 

 
 

1. Kik azok a szereplők, akik részt vesznek ebben a kultúrák közötti helyzetben, milyen identitással 
rendelkeznek (életkor, nem, származás, foglalkozás stb.), Milyen kapcsolat van közöttük és társadalmi 
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csoportjaik között? 

2. Mi az a konkrét helyzet/környezet, amelyben ez a jelenet megtörténik (fizikai környezet, társadalmi, 
pszichológiai stb.)? 

3. A sokk-reakció: tapasztalt érzések, kiváltott-e a sokk adott reakciót (érzések, viselkedés stb.). 

4. Reprezentációk, értékek, normák, eszmék, előítéletek: A sokkot tapasztalt személy referenciakerete. 

5. Milyen kép merül fel a 4. pont elemzése során a másik csoportról (semleges, enyhén negatív, nagyon 
negatív, "megbélyegzett", pozitív, nagyon pozitív, valós, irreális stb.)? 

6. Reprezentációk, értékek, normák, előítéletek: Annak a személynek vagy csoportnak a referenciakerete, 
aki/ami sokkot idézett elő az elbeszélőben. 

7. Rávilágít-e a helyzet a szakmai gyakorlattal, vagy általában a kulturális különbségek tiszteletben tartásával 
kapcsolatos problémákra interkulturális helyzetekben? 

Irodalmi források: 

Cohen-Emerique, M. 2011. Pour une approche interculturelle en travail social: Théories et pratiques. Rennes: 
Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique. 

Kroeber, A.; Kluckhohn, C. 1952. Culture. New York: Meridian Books. 

Eriksen, T. H. 1995. Small Places, Large Issues: An Introduction to Social and Cultural Anthropology. London: 
Pluto Press. 

Hall, E. T. 1990 (orig. 1959). The Silent Language. New York: Anchor Books. 

Hall, E. T. 1999 (orig. 1966). The Hidden Dimension. New York: Anchor Books. 

Hall, E. T 1989. Beyond Culture. New York: Anchor Books. 

Geertz, C. 1973. The Interpretation of Cultures: Selected Essays. New York: Basic. 

Geertz, C. 1984. Anti-Anti-Relativism. Distinguished Lecture. American Anthropologist 82: 263– 278 

 

 

 

 

 

3. Modul: Interkulturális kommunikáció és tárgyalási készségek a gyakorlatban 

Szerzők: Claire Edwards, Junaid Hussain, Maggie O'Rourke, Suki Rai, Priya Tek- Kalsi 
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Időtartam: 4 óra 

Bevezetés: 

Ez a modul az interkulturális kommunikáció elsajátításáról, a tárgyalás fő elemeiről és kihívásairól, valamint a 
racionális gondolkodás konceptuális megközelítéséről szól, továbbá felkészíti a tanulót a legmegfelelőbb 
eszközök  és technikák használatára a termékeny és kultúrákon átívelő kapcsolatok és megállapodások 
megteremtése érdekében. A modul hangsúlyozza a folyamatos szakmai továbbképzés és specializáció 
fontosságát annak érdekében, hogy az egészségügyi szakemberek magas szintű szakértelemmel és rálátással 
rendelkezzenek a diverz hátterű betegek kezelése során. 

 
3.1 Foglalkozás Interkulturális kommunikáció és a kultúra mint jéghegy 

1) Tanulási célok   ·  Bevezetés az interkulturális 
kommunikációba  

  ·  A kulturális különbségek tudatosítása és megé    

  ·  A kommunikációs stílusok kulturális variációi 
és a lehetséges akadályok azonosítása 

  ·  Az akadályok leküzdéséhez szükséges 
erőforrás-követelmények meghatározása 

2) Hogyan kell levezetni a foglalkozást A levezetőnek ismernie kell az interkulturális kommunikáció 
mögött meghúzódó elméleteket 

A foglalkozásnak ez a része a következőkből áll: 

  ·  Brainstorming gyakorlat 

  ·  PowerPoint diák  

  ·  Kiscsoportos foglalkozás/vita 
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3) Oktatási módszerek/stílus 
1. A non-verbális kommunikációba bevezető tevékenység 

Ehhez a tevékenységhez a résztvevők mozognak a 
helyiségben, és a többi résztvevővel együtt kis gyakorlatokat 
végeznek: 

  · A résztvevőket arra kérjük, hogy sétáljanak körbe a 
szobában és válasszanak két embert anélkül, hogy 
elmondanák nekik, és miközben sétálnak, 
pozicionálják magukat ugyanakkora távolságra a két 
kiválasztott embertől. Mivel a kiválasztott emberek 
tovább mozoghatnak, a résztvevőknek folyamatosan 
változtatniuk kell a helyzetüket, hogy megtartsák az 
egyenlő távolságot. Egy idő után állítsa le a 
gyakorlatot, és nézze meg, hogy a résztvevők tudják-
e, hogy ki választotta ki őket. 

  ·  A résztvevőket megkérjük, hogy sétáljanak körbe, és 
lépjenek szemkontaktusba valakivel, aki a partnerük 
lesz. Egyikük lesz a tárgy, a másik pedig a tükör. A 
tükör visszatükröz mindent, amit a tárgy csinál. Úgy 
kell utasítani a résztvevőket, hogy próbáljanak meg 
olyan módon mozogni, hogy a kívülállók ne tudják, 
hogy ki a tárgy és ki a tükör. 

  ·  Vak autó: párban, egyik a másik előtt állva. Az elülső 
személynek csukva van a szeme. A mögötte álló 
személy a vezető, aki a következő mozdulatokkal 
irányítja az autót: megérinti a fejét, hogy előre 
menjen, megérinti a jobb vállát, hogy jobbra 
forduljon, 
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megérinti a bal vállát, hogy balra forduljon. Megérinti a 
hátát, hogy hátrafele menjen. 

2. Az interkulturális kommunikáció definíciói 
bemutatásra kerülnek a csoport számára, a korábban 
elvégzett gyakorlatokhoz kapcsolódva. Milyen elemei 
vannak a kommunikációnak? Hogyan különbözik 
egymástól a verbális, a non-verbális és para-verbális 
kommunikáció? Hogyan jelennek meg a kulturális 
különbségek a különböző kommunikációs formákban? Ez 
a rész a kultúrának az 1. modulban ismertetett leírásával 
folytatódik, a jéghegy analógia felhasználásával, a 
kommunikációs aspektusokra összpontosítva. Hogyan 
viszonyulnak a kommunikációs stílusok és módszerek a 
jéghegy felszíni (jéghegy csúcsa) vagy az azalatti, 
láthatatlan dimenziójával (a víz alatt)? A résztvevőket 
csoportokra kell osztani és megkérni őket arra, hogy 
találjanak példákat kommunikációs stílusokra és helyezzék 
el őket a jéghegyen, például a jéghegy tetején helyezkedik 
el a magas fokú fizikai érintkezés, és az annak 
megfeleltethető mögöttes érték, a közelség preferálása és 
kifejezése. 

A kis csoportokban végzett munka után a résztvevők 
megosztják a teljes csoporttal az általuk talált példákat. A 
levezető feladata, hogy mélyre ásson, megpróbálja 
megtalálni az alapértékeket, és elkülöníteni a nyílt 
kifejezéseket a mögöttük rejlő értékrendektől. 

3.A csoportot ezután megkérjük, hogy hasonlítsák össze a 
különböző kulturális identitások 
kifejezési/kommunikációs módszereit. A 
levezetőnek biztosítania kell, hogy figyelembe 
vegyék a kulturális identitás széles körű fogalmát - 
például az egyes orvosi szakterületek közötti 
különbségeket. 

4.A csoportos ülésen a résztvevők megbeszélik, hogy a 
kulturális különbségek hogyan befolyásolhatják a 
fent említett kommunikációs 
stílusokat/preferenciákat. 
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4) Didaktikai ajánlások/információk a levezető 
számára 

A végén bemutatunk egy PowerPoint prezentációt, amely 
részletezi a különböző kommunikációs szinteket.  

Ez a foglalkozás visszautal a 2. modulban bevezetett 
jéghegy koncepcióra, valamint a kultúra és kulturális 
identitás 1. modulban részletezett alapvető koncepcióira. 
A levezetőnek ezért gondoskodnia kell arról, hogy építsen 
a korábbi beszélgetésekre, és be kell vonnia azokat annak 
érdekében, hogy most a kommunikációra reflektáljon. 

5) Források/eszközök 

          · Powerpoint 

  ·  Flip chart papír  

  ·  Flip chart toll 

  ·  Blu Tack 

6) Megfontolandó szempontok 
Az 1. modul duplikációja kerülendő. A hangsúlyt az 
interkulturális kommunikációra és a résztvevők által 
alkalmazott egyedi technikákra kell helyezni. 

7) Időtartam 45 perc 

8) Kulcsszavak interkulturális kommunikáció, tárgyalási elméletek, 
interkulturális tárgyalás 
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3.2 Foglalkozás Interkulturális tárgyalások 

1) Tanulási célok Megérteni az interkulturális tárgyalások koncepcióit és 
az alkalmazható stratégiákat. 

2) Hogyan kell levezetni a foglalkozást A levezetőnek ismernie kell az interkulturális tárgyalás 
elméleteit. 

A foglalkozás ezen részét az Ugli Orange tevékenység 
segítségével vezetjük le, meg kell kérni a résztvevőket, 
hogy először gondolkodjanak el azon, hogy milyen 
módon tárgyalnak és milyen stratégiákat alkalmaznak a 
kívánt eredmény elérése érdekében jelenleg. A 
foglalkozás után megkérjük őket, hogy gondolkodjanak 
el azon, hogy hogyan lehet ezeket a stratégiákat 
egészségügyi környezetbe implementálni, amikor 
kulturális különbségek merülnek fel. 
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3) Oktatási módszerek/stílus 
1. Bevezetés 
Rövid animációs videót mutatunk be a tárgyalások és 
konfliktusok során felmerülő kulturális különbségekről, 
és a résztvevőket arra kérjük, hogy fordítsanak különös 
figyelmet az egészségügyi szektorra. A videó a japán, 
mexikói, német, spanyol stb. nemzetiségű emberek 
közötti kulturális különbségeket mutatja be a 
tárgyalások  során, illetve a kultúrájukhoz társított 
különböző viselkedési mintákat. A tárgyalások az egyes 
felek sajátos művészete, készsége, jó esetben mindkét 
félnek ismernie kell a másik kultúráját. 
Megvitatandó alapelvek: 

  ·  Érzelmek kimutatása tárgyalás közben 

  ·  Nemi különbségek a tárgyalás során  

  ·  Szeretnénk megnyerni a tárgyalást, vagy win-
win helyzetre törekszünk 

  ·  Közös nevezők meghatározása tárgyalás előtt 

  ·  Versenyképesség szintje, stb.  

2. Narancs tárgyalási gyakorlat (szerepjáték) 

A résztvevőket kis csoportokra osztjuk. Minden 
csoportban legalább egy olyan személynek kell lennie, 
aki az A tárgyalócsoport tagja, egy olyan személynek, 
aki a B tárgyalócsoport tagja és egy olyan személynek, 
aki megfigyelőként van jelen. Minden egyes szerep 
betölthető egynél több személy által is, a csoport 
méretétől függően. 

Az A csapat azt az utasítást kapja, hogy egy kilónyi 
narancsra van szükségük ahhoz, hogy narancslevet 
készítsenek. A B csapat azt az utasítást kapja, hogy egy 
kilónyi narancshéjra van szükségük egy torta 
fűszerezéséhez. Egyik csapat sem ismeri a másik csapat 
forgatókönyvét. 
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  Mivel csak egy kiló narancs maradt az 
egész városban, az A és a B csapatnak 
össze kell fognia, hogy megtárgyalja, ki 
kapja meg a narancsot, és milyen 
feltételek mellett. A csoportok 10 
percet kapnak az egymással való 
tárgyalásra (A és B csapat, a 
megfigyelő(k) figyel(nek) és nem 
avatkozik/nak be a tárgyalásokba), hogy 
megszerezzék, amire szükségük van. A 
gyakorlat végén megkérjük a 
résztvevőket, hogy kis csoportokban 
beszéljék meg a következő kérdéseket: 

· Mi történik a narancsokkal? 

· Elértek-e valamilyen megoldást és hogyan? 

·  Mindenki megkapta, amit akart?  

·  Mely különböző tárgyalási stratégiákat 
alkalmaztak a résztvevők? 

 
A kisebb csoportok visszatérnek a teljes 
csoportba, ahol megvitatásra kerülnek 
a különböző tárgyalási stratégiák. Mik 
az egyes stratégiák előnyei és 
hátrányai? Milyen alternatív stratégiák 
és megoldások lehetségesek, amikre 
senki sem gondolt a tárgyalások során?  

Mindegyik pár az első 3 pontra reflektál, míg a 
megfigyelőt arra kérjük, hogy az utolsó 2 
pontra adjon visszajelzést. 

 Ebben a szakaszban fontos, hogy a levezető a 
csoportokkal együttműködve kapcsolja 
össze a fenti 5 pontot egy egészségügyi 
helyzettel. 

 A narancs tevékenység résztvevőit fel kell kérni 
annak meghatározására, hogy a 
tárgyalások miként történhetnek 
egészségügyi helyzetben, és milyen 
megoldások alkalmazhatók a kultúrák 
közötti különbségek kezelésére. 
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3. Elméleti input a tárgyalásról 

A tréner ezután megvitatja a különböző 
megközelítéseket, amelyek segítségével az 
interkulturális tárgyalásokon az attitűdök és 
készségek fejleszthetők: Ez a lecke kapcsolódik a 
Margalit Cohen-Emerique megközelítéshez és az 
interkulturális tárgyalásokra vonatkozó 
javaslatokhoz.  

· Aktív hallgatás, erőszakmentes kommunikáció: a 
másik meghallgatása, nem csak arra koncentrálva, 
hogy mit akarunk elérni, és hol vannak saját 
kikötéseink. 

· A bezárkózás szükségességével szembeni ellenállás: 
elkerülve a kommunikáció lezárására és az érzelmileg 
kihívó, fenyegető helyzetekben a kapcsolat 
megszüntetésére vonatkozó eredendő vágyunkat. 

· A non-verbális kommunikáció tudatosítása (sajátunké 
és másoké is). 

· A személyes és a szakmai szférák közötti mozgás 
képessége a kapcsolat fenntartása érdekében. 

4. Alkalmazási útmutató a kritikus incidensekhez 

A csoportokat ezután felkérjük, hogy elemezzék e 
modellek alkalmazásának hatékonyságát a 2. modul 
kritikus incidensei kapcsán, és emeljék ki, hogy milyen 
akadályok jelentkezhetnek, és milyen erőforrásokra 
lesz szükség. Mivel a kritikus incidensek az 
egészségügyi szektorból származnak, az itt folyó viták 
szektoralapúak. 

Ismét bemutatjuk Margalit Cohen-Emerique kritikus 
incidens meghatározását: 
A kulturális sokk adott térben és időben meghatározott 
helyzetekben történik, egyszerre érzelmi és 
intellektuális élmény. Bárki megtapasztalhatja a 
kulturális sokkot, aki kilép a megszokott társadalmi-
kulturális kontextusából, és kölcsönhatásba lép egy 
másik kultúrával rendelkező személlyel vagy tárggyal. 
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4) Didaktikai ajánlások/információk a levezető 
számára 

(Cohen-Emerique 1999/2015) 

Az időkeret függvényében egy kritikus incidens vagy a 
teljes csoportban elemezhető, vagy a csoportok 
felkérést kapnak, hogy dolgozzanak az incidenseken kis 
csoportokban, majd prezentálják azt a teljes 
csoportban. 

Példa: Két, Ausztriából és Törökországból származó 
beteg kritikus incidense ugyanabban a kórházi 
szobában, akik nem tudtak kommunikálni egymással a 
nyelvi akadályok miatt, az egyiknek csöndre lett volna 
szüksége, a másik nagyon hangos volt. 

Ezek lehettek volna a tárgyalási stratégiák: 

  ·  Kompromisszum: Tolmácsszolgálat vagy 
mediátor igénybevétele  

  ·  Tárgyalás a kórház egy betegének vallási 
igényeiről  

          ·  Annak kommunikálása, hogy mit definiálnak 
“tiszteletteljesként” és “tiszteletlenként” 

  ·  Közös nevezőkről tárgyalás a zajos és hangos 
időszakok, illetve a csendes időszakok kapcsán a 
nap folyamán 

  ·  Jogi stratégiák: jog a csöndes környezetben 
alváshoz 

          ·  Problémamegoldó megközelítés: Kapcsolat 
létrehozása gesztikuláció segítségével 

          ·  Menekülés: a szoba elhagyása 

Ebben a modulban az interkulturális tárgyalások 
elmélete és tárgyalási stratégiák kerülnek bemutatásra. 
Létfontosságú, hogy a Margalit Cohen-Emerique-féle 
kritikus incidensek keretében dolgozzuk ki az 
interkulturális tárgyalásokat. Amikor a kritikus 
incidenseket szisztematikusan elemezzük, a tárgyalás a 
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5) Források/eszközök 

decentralizáció (saját referenciakeret feltérképezése) 
és a másik referenciakeretének feltárása után a 
harmadik lépésként szolgál. Ezért a konfliktus 
lehetséges megoldásainak megteremtésére 
törekszünk, tiszteletben tartva az összes interakciós 
partner társadalmi identitását, amennyire csak 
lehetséges.  

A levezető utasításai és forgatókönyvei a melléklet 
további olvasmányok részét képezik. 

  ·  Tárgyalási modellek handout  

  ·  Kritikus incidens handout-ok  

  ·  Flip chart papír és tollak 

6) Megfontolandó szempontok A szerepjátékban résztvevőknek elegendő időre van 
szükségük ahhoz, hogy felvegyék szerepüket és 
elolvassák az utasításokat. 

Fontos és hasznos, hogy ne adjunk inputot a tárgyalási 
elméletekről a szerepjáték előtt, így a résztvevőknek 
maguktól kell kitalálniuk, hogyan tárgyaljanak. Ezután a 
tréner elméleti inputot ad, és a résztvevők megbeszélik 
hibáikat/ stratégiáikat/alternatíváikat. 

A szerepjátékról szóló vitapontok intenzívek lehetnek, 
és a megfigyelőknek eltérő vagy éppen ellentétes 
nézetei lehetnek a történtekről. A témák lehetnek: az 
őszinteség, dominancia a tárgyalásban, a 
barátságosság hiánya stb. Különösen fontos a gyakorlat 
megvitatásakor, hogy világossá tegyük, hogy a 
résztvevők szereplőkként, nem pedig résztvevőként 
(valós személyekként) vannak megszólítva. 

7) Időtartam 90 perc 

8) Kulcsszavak Tárgyalás, interkulturális tárgyalás, tárgyalási modellek 
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3.3 Foglalkozás Egy jobb eredmény elérése! Kritikus incidensek 

eljátszása tárgyalási stratégiák alkalmazásával 

1) Tanulási célok · Különböző tárgyalási stratégiák alkalmazása a 
kiválasztott kritikus incidensek kapcsán szerepjáték 
használatával 

· Érzelmi azonosulás különböző kulturális 
viselkedésekkel a szerepjáték által (a szereplőkre 
vonatkozik) 

2) Hogyan kell levezetni a foglalkozást A levezetőnek ismernie kell a mögöttes elméleteket: 
Konfliktus menedzsment 

A munkamenet ezen elemét a kiválasztott kritikus 
incidensek szerepjátékával kell lefolytatni, a 
résztvevőket filmezni fogjuk. Megkérjük a csoportot, 
hogy elemezzék a felvételeket, és tegyenek 
javaslatokat arra vonatkozóan, hogy mit lehetne 
másképp csinálni, a fenti munkamenet során 
azonosított stratégiák használatával. 

A résztvevők felkérést kapnak arra is, hogy vizsgálják 
meg, milyen további erőforrásokat lehetne felhasználni 
a pozitívabb eredmény eléréséhez. 
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3) Oktatási módszerek/stílus A csoportot 4-5 fős csoportokra osztjuk, és 
mindegyiknek adunk egy kritikus incidenst, amit el kell 
játszaniuk. A szerepek számától függően a résztvevők 
kiválasztják, hogy ki kit játsszon (például tanár, ápoló, 
beteg stb.). A kihagyott emberek megfigyelik a 
szerepjátékot. 

Először a résztvevők úgy játsszák el a kritikus incidenst, 
ahogyan valójában történt (valószínűleg kulturális 
sokkal és kevésbé megfelelő tárgyalási stratégiákkal). 
Ezután a résztvevők elemzik a szerepjátékot, 
felülvizsgálják a játékosok tárgyalási stratégiáit, és 
másodszor is eljátsszák a jelenetet az új stratégiák 
alkalmazásával. 

Az Egészséges Sokszínűség Kritikus Incidens 
jegyzékéből kritikus incidensként felhasználható 
szerepjátékok a következők lehetnek: 

1.A tanár 

2.Vallás a dokknál  

3.Családon belüli erőszak  

4.Hang nélkül 

5.Csirkepörkölt nagyinak 

6.A török halálos beteg 

A kis csoportok elemzik a kritikus incidenst, amelyet 
kaptak a két verzió leforgatása előtt. Az alábbi 
kérdések segíthetnek: 

 
 

 



 

 73 

 

  ·  mely ponton merül fel kulturális sokk  

  ·  hogyan lehetett volna jobbá tenni a 
végkifejletet 

  ·  hogyan lehetett volna jobban kezelni a 
kulturális sokkot 

  ·  hogyan lehetett volna fejleszteni a szereplők 
közötti interkulturális kommunikációt 

          ·  milyen erőforrásokra lenne szükség 

  ·  kihívások azonosítása az adott kritikus 
incidens kapcsán 
 

Ezután bemutatásra kerül minden csoport “előtte 
utána” videója a teljes csoport előtt. Ezt 
követően nyitott vitára kerülhet sor arról, hogy 
milyen további megfontolásokat vagy 
javaslatokat lehetett volna felhozni. 

Az "előtte" szerepjátékban az interkulturális 
kommunikáció vagy a tárgyalás konkrét aspektusai 
hiányozhatnak. A viselkedések, reakciók és érzelmek 
megváltoznak az "utána" szerepjátékokban. 

A stratégia jellege a választott kritikus incidenstől 
függően változik, azonban az alábbi stratégiák 
értékelhetők annak megállapítására, hogy 
alkalmazhatók-e az adott szerepjátékban: 
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4) Didaktikai ajánlások/információk a levezető 
számára 

  ·  Problémamegoldó megközelítés — 
figyelembe veszi a nemzeti és szervezeti 
kulturális különbségeket 

  ·  Kompetitív megközelítés — individualisztikus 
és a másik meggyőzésén alapuló irány 

  ·  Kompromisszum — középút keresése 

  ·  Kényszerítés — a másik fél engedésre 
kényszerítése Nem minden résztvevő szereti ha 
filmezik, ezért egyes résztvevők esetleg nem 
teljesen vagy egyáltalán nem akarnak részt 
venni a tevékenységben. 

  ·   Jogi megközelítés - jogi dokumentáció 
használata a másik fél kényszerítésére  
 

Ez a gyakorlat alternatív megoldásokra ösztönöz 
bizonyos konfliktushelyzetekben. Bár a 
résztvevők nem tapasztalták meg személyesen 
ezeket a kritikus incidenseket, azáltal, hogy 
eljátsszák őket, saját szerepeikké válnak. Így 
közvetlenebbül, érzelmi és testi szinten is 
foglalkoznak a helyzetekkel. 

Nem minden résztvevő szereti ha filmezik, ez azt 
eredményezheti, hogy egyes résztvevők nem 
vesznek részt, illetve járulnak hozzá teljes 
mértékben a tevékenységhez. 

5) Források/eszközök   ·  Videofelvevő berendezés  

  ·  IT videók lejátszásához 

  ·  Handout a feladatokkal 

  ·  Handout a kritikus incidensekkel 

  ·  Cimkék a névjegyekhez 

6) Megfontolandó szempontok Helyiségek/területek felosztása annak érdekében, hogy 
a csoportok külön-külön gyakorolhassák 
forgatókönyveiket és filmezhessenek. 

7) Időtartam 105 perc 
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8) Kulcsszavak kritikus incidensek, kommunikációs és tárgyalási 
stratégiák, szerepjáték és videó 

 
Függelék: 

Függelék a 3.2 Foglalkozáshoz. Kritikus incidensek 

1. A TANÁR 

Beléptem egy bécsi lakásba, mint mobil ápoló. A páciens, akinek bőrátültetése után naponta cserélni kellett a 
kötszereit, egy török kollégám ellen fordult, aki fátylat viselt. A páciens nyugdíjas tanár volt, egy osztrák 
középiskolában tanított, tehát magasan képzett volt. Megpróbáltam megnyugtatni, de folytatta a 
káromkodást és szitkozódást a kollégám ellen, akit nagyon kedveltem. Folyamatosan kiabált, hogy a 
muzulmánok intoleránsak, diszkriminálják a nőket, agymosott, függő emberek, akik hülyék és manipuláltak. 

Kiderült, hogy maga a páciens homoszexuális volt, és diszkriminálva érezte magát az iszlám vallás által. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A sokk nem akkor jött elő, amikor a páciens általánosságban az iszlám ellen szitkozódott, hanem amikor ez 
személyessé vált a török kollégámmal szemben. Eleinte arra gondoltam, hogy mindenkinek joga van a saját 
véleményéhez. Azonban amikor a beteg elvesztette a kontrollt és egyre izgatottabbá vált,személyesen is 
támadva éreztem magam. Azt mondta, hogy olvasta a Koránt, és úgy érezte, hogy homoszexuálisként nincs 
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joga élni a Korán szerint. Megpróbáltam elmagyarázni neki, hogy a kollégám vallása nem ellene irányuló 
személyes támadás, és nem is személyes kérdés. Megvédtem a török kollégámat, elmagyaráztam neki, hogy 
nagyon jól integrálódott, és soha nem mondana semmilyen negatív dolgot a homoszexuálisokra, minden 
kultúrából származó emberrel törődik, és nem tesz különbséget. Azt is elmondtam, hogy a kollégámnak nem 
lenne munkája, ha munkateljesítményét befolyásolná a vallása. 

A helyzet robbanásig feszült, és a beteg nem érezte úgy, hogy megértem, mit akar mondani. Megsérült. Nem 
tudtam logikusan beszélni vele. 

2. CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK 

Légzési nehézségek miatt beutaltak a kórházba, és vizsgálatokat végeztek, hogy megállapítsák az okot. Egy 
röntgen kimutatta, hogy elmozdult a szegycsontom. Bár tudtam, hogy a sérülést családon belüli erőszak 
okozta, nem akartam elmondani a tanácsadónak. Két hétig kórházban voltam, hogy megfigyeljenek és 
monitorozzák a gyógyulásomat. Eközben a kórházban az egyik ápolónő észrevette, hogy valami nincs rendben, 
hiszen nem voltak látogatóim, és a testem más részein is voltak zúzódások. 

Beszámoltam a családon belüli erőszakról a nővérnek, aki kijelentette, hogy jelenti azt a kórházban dolgozó 
szociális munkásnak. A szociális munkás eljött hozzám, és beszámoltam neki az évek során ellenem elkövetett 
erőszakos cselekményekről. Elmondtam, hogy el kellene menekülnöm a helyzetből, de segítségre lenne 
szükségem ehhez. A szociális munkás kijelentette, hogy beszélnie kell a menedzserével, és aztán visszajön 
hozzám. Ez azért volt, mert nem volt biztos benne, hogyan kell kezelni ezt a helyzetet a "kultúrám" miatt. 

Amikor a szociális munkás visszatért hozzám, azt mondta, hogy a menedzserrel mindketten úgy gondolják, 
hogy valószínűleg rontanának a helyzeten azzal, hogy beavatkoznak. Ezért a legjobb, ha semmilyen lépést nem 
tesznek. A szociális munkás azt mondta, hogy mivel nem ismerik az ázsiai kultúrát, nem akarják rosszabbá 
tenni számomra a dolgokat. Sok bátorság kellett számomra ahhoz, hogy ezt a közlést megtegyem, és újabb pár 
év ahhoz, hogy elmenjek. 

3. CSIRKEPÖRKÖLT NAGYINAK 

Egy roma család bérelt egy VIP kórtermet. A nagyi - aki egy 40 éves nő - a beteg. 

Az egész család berendezkedett a kis kórterembe. A megengedett látogatók száma 2. Nem lehetett velük 
beszélni erről. Folyamatosan próbáltam elmagyarázni nekik, de nem vették tudomásul. 

A nagyi epehólyag műtét miatt feküdt be a kórházba. Nem ehetett a műtét előestéjén, de mindannyian 
kételkedtünk abban, hogy betartja ezt a szabályt. A család mindenféle ételeket hozott a nagyinak. "Hagyja 
enni, csak egy harapást?”, például a paprikás csirkepörköltből. 

A műtét napján az egész család jelenetet rendezett a nővérszobában: "A nagyit meg kell műteni, vigyék be 
most azonnal, és gyógyszert kell kapnia." Mielőtt ez történt, megkérdőjeleztek, arra gyanakodtak, hogy 
hashajtót adtam neki a szükséges gyógyszerek helyett. Nagyi a második volt az aznap megműtendő betegek 
listáján. Az kórtermet és az orvost is kifizették, hogy a nagyi megkapja a legjobb kezelést, és az első legyen. - 
Akkor miért ez a hosszú várakozás? 

 
A műtét után folyamatosan hangsúlyozták, hogy milyen beteg az anyjuk, én pedig elhanyagoltam őt, mert más 
betegekkel voltam, és nem töltöttem elég időt vele. Van VIP kórterem, de nincsenek VIP ápolónők, és annyi 
betegem volt, mint az összes többi nővérnek. Ráadásul a nagyi nyugodt volt, csak pihenni akart. A család 
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megzavarta őt jelenlétével, és egyre rosszabb lett az állapota, mert nem tudott pihenni. “Elvették” az oxigént 
a szobából, az ágyon ültek, és az ebédjüket a beteg mellett ették, akit a közelmúltban műtöttek. 

Függelék a 3.3 Foglalkozáshoz. Kritikus Incidensek Szerepjáték 

Utasítások 

A csoportot 5 kisebb csoportra kell osztani, mindegyik csoport kap egy kritikus incidenst. 

1. Szerepjáték 

A csoportoktól azt várjuk, hogy elolvassák a kritikus incidenseket, és újra eljátsszák, ahogy van. Nem 
mindenkinek kell részt vennie a szerepjátékban. Miután begyakorolták és magabiztosak a szerepjátékban, a 
levezető lefilmezi őket. 

2. Szerepjáték 

Ugyanazon csoportoktól most azt szeretnénk, hogy gondolkozzanak el azon, hogy a szereplők milyen más 
módon kezelhették volna a kulturális sokkot, figyelembe véve a kulturális különbségeket. Ezután szeretnénk, 
hogy eljátsszák a felülvizsgált kritikus incidenst. Miután készen állnak, a levezető jön és lefilmezi a második 
szerepjátékot. 

Kérjük a következők megvitatását: 

1.Zajlódhatott-e volna másképp a szereplők közötti tárgyalás, és ha igen, hogyan?  

2.Ha a szereplők kulturálisan szimpatikusabbak lettek volna egymásnak, ez más eredményre vezetett-e volna? 

3.Hogyan lehetne ez a kulturális sokk pozitívabb/kevésbé negatív élmény? 

4.Mikor jön létre a sokk? 

5.Hogyan lehetett volna javítani a végkimenetelen? 

6.Hogyan lehetett volna jobban kezelni a kulturális sokkot? 

7.Hogyan lehetett volna javítani a szereplők közötti interkulturális kommunikáción? 

8.Milyen erőforrásokra lenne szükség? 

9. A kihívások azonosítása az adott kritikus incidensnél 

Miután mindkét szerepjátékot felvettük, mindannyian találkozunk a főteremben, és megnézzük mindenki első 
és második szerepjátékát. Minden csapat elmagyarázza a csoportnak a második szerepjáték logikáját, és azt, 
hogy miért vitték bele a változtatásokat/ajánlásokat. 

A szerepjátékok maximum 5 perc hosszúságúak lehetnek.  

Felhasznált irodalom: 
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4. Modul: Munka interkulturális csapatokban 

Szerzők: Alessandra Cannizzo, Noemi De Luca  

Időtartam: 3 óra 
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Bevezetés: 

Az Egészséges Sokszínűség képzésnek más moduljaiban már bemutatott fogalmakon kívül az interkulturális 
csapatok csoportdinamikáját számos egyéb elem befolyásolja, a demográfiai adatoktól a szervezeti és 
ágazatspecifikus jellemzőkig. Ezenfelül a különböző tudományágak és társadalmi kontextusok különböző 
jelentést és relevanciát kölcsönöznek az ilyen tényezőknek. Így ez a modul bemutatja a különféle sokszínűggel 
kapcsolatos további fogalmakat, és két olyan tevékenységet mutat be, amelyek kiegészítik az interkulturális 
kommunikációra és tárgyalásra összpontosító csoportdinamikáról való gondolkodást. 

   
Pszichológia 

Szociológia 

Személyiség 

 
Szektor-specifikus kultúra/etika 

 
Szervezeti kultúra 

Identitás 

Orvostudomány 

    
Egyéni kultúra 

 
Társadalmi értékek és normák 

Kulturális antropológia 

A modul általános célja, hogy elősegítse a fenntartható és megbízható, jól működő munkahelyek felépítését, 
amelyeket a jó csoportdinamika jellemez. A foglalkozások valójában arra ösztönzik a résztvevőket, hogy 
tovább vizsgálják személyes/szakmai identitásukat és értékeiket, különös tekintettel a sztereotípiákra és 
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esetleges előítéletekre, valamint hogy jobban megértsék a személyiségnek a csapatmunkára gyakorolt 
hatását. A bizalomra épülő és jól működő csoportdinamika különösen fontos az interkulturális csapatokban, 
ahol a különböző kulturális háttérrel kapcsolatos félreértések valószínűbbek a kulturálisan homogénebb 
felállásokhoz képest. Ha azonban jó a csoportdinamika és rendelkezésre állnak az interkulturális konfliktusok 
megoldására szolgáló eszközök, akkor a munkafolyamat és az eredmények hatékonyak és jövedelmezőek 
lesznek és a csoporton belüli sokféleség valóban hasznot fog eredményezni. 

4.1 Foglalkozás Értékek a munkahelyen 

1) Tanulási célok   ·  A tanulók megértésének erősítése az 
interkulturális csapatokat befolyásoló további 
kapcsolódó elemek (azaz a társadalmi értékek 
és normák, a szervezeti kultúra, az 
ágazatspecifikus etika és elvárások, illetve a 
személyiség) kapcsán 

  ·  Saját munkával kapcsolatos értékek és 
attitűdök azonosítása az Értékek a 
munkahelyen checklist segítségével 

  ·  Reflektálás a munkahelyi viselkedéssel 
kapcsolatos kulturális sztereotípiákról 

2) Hogyan kell levezetni a foglalkozást 
1. Bevezetésként a résztvevőket rávezetjük, hogy kitalálják a 
modul kulcsszavait (a fenti ábrán szereplő szavakat) az 
örökzöld kitalálós játék, az “akasztófa" átdolgozott verziója 
segítségével (15 perc). 

· A szót, amit ki kell találni, egy nagy papírdarabon egymás 
mellé rajzolt vonalak jelzik (egy vonal jelez egy betűt). A 
résztvevők egymás után tippelnek/javasolnak betűket, és ha 
az adott betű szerepel a szóban, a levezető beírja azt a 
megfelelő vonalakra. A játék eredeti verziójában, ha a 
javasolt betű nem szerepel a szóban, a levezető felrajzolja a 
felakasztott pálcikaember egyik elemét (más képeket is lehet 
használni, például egy fát leeső gyümölcsökkel). 
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  ·  A játékosok bármikor megpróbálhatják kitalálni 
az egész szót. Ha a szó helyes, akkor a játék véget 
ér, és a kitalálók győznek. Másrészt viszont, ha 
elégszer találgatnak hibásan ahhoz, hogy a levezető 
befejezze az “akasztófát", akkor a játéknak szintén 
vége van, és ezúttal a találgatók veszítenek. 

  ·  Annak érdekében, hogy ez a bevezető 
tevékenység gyorsabb legyen, a játékosokat 
megkérhetjük, hogy egyidejűleg találják ki az összes 
szót, ezért a plakátra különböző köröket rajzolunk, 
amelyek a különböző szavakra utaló vonalakat 
tartalmazzák. 

  ·  Bár a résztvevők által felvetett kérdéseket és 
példákat mindig szívesen vesszük, ebben a 
bevezető fázisban nincs vita, mivel a kiegészítő 
definíciók a handout-ban szerepelnek, és a tanulók 
később fognak rájuk reflektálni.  

2. A résztvevők egyénileg elolvassák az "Értékek a 
munkahelyen" checklist minden kijelentését, és jelzik, 
hogy milyen erősen jellemzőek az ismertetett 
magatartások saját szakmai életükben (0 = soha, 5 = 
mindig), ugyanakkor az okokra is reflektálnak: a 
személyiségükhöz kapcsolódik? A társadalmi 
elvárásokhoz? A munkahely szervezeti kultúrájához? Van-e 
különbség az ilyen értékekhez való viszonyulás 
tekintetében a személyes és a szakmai élet 
összehasonlításában? 20 perc 

  ·  Direkt: Jobban szeretem azokat az embereket, 
akik rögtön a lényegre térnek és nem töltenek időt 
azzal, hogy kerülgetik a témát. (1-5) 

  ·  Indirekt: Úgy gondolom, fontos elkerülni a 
konfliktust, még akkor is, ha így a nehéz kérdésekre 
csak utalni lehet. (1-5) 
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  ·  Őszinteség: Fontos mindig őszintének, 
nyíltnak és becsületesnek lenni, még akkor 
is, ha ez esetleg mások megsértését vagy 
megszégyenítését eredményezi. 

·  Méltóság megőrzése: Fontos, hogy semmi, amit 
teszek, ne okozza mások megsértését, 
még akkor sem, ha ez azt jelenti, hogy más 
módszereket kell találnom a fontos 
információk átadására. 

·  Elmélet: Jobban szeretek úgy tanulni, hogy 
szakértő forrásból szerzem és teszem 
magamévá az információkat. (1-5) 

  ·  Gyakorlat: Jobban szeretek felfedezés, 
gyakorlás és új ötletekkel való kísérletezés 
által tanulni. (1-5) 

  ·  Feladat: Amikor el kell végeznem egy 
feladatot, inkább a feladatra koncentrálok: 
egyenesen a helyzetbe lépek, 
kiszortírozom a dolgokat és haladok. (1-5) 

  ·  Kapcsolat: Amikor el kell végeznem egy 
feladatot, inkább az emberekre 
összpontosítok: időt töltök azzal, hogy 
megismerjem azokat, akikkel dolgozni 
fogok. (1–5)  

  ·  Pontosság: Én azt szeretem, ha az 
emberek szigorúan tartják magukat a 
mérhető és strukturált határidőkhöz. A 
pontosság a hatékonyság kulcsa. (1–5)  

  ·  Rugalmasság: Kedvelem azokat az 
embereket, akik rugalmasan kezelik az 
időpontokat. A hatékonyság kulcsa a 
rugalmasság a határidők terén.(1–5)  

3.A résztvevők párokban megbeszélik a 
partnereikkel kapcsolatos gondolataikat, 
különös tekintettel a figyelembe vett 
viszony jellegére (kolléga-kolléga vagy 
kolléga-páciens) vonatkozó lehetség  
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3) Oktatási módszerek/stílus 

 különbségekre. 20 perc 

4. Megbeszélés a teljes csoportban. 30 perc 

·  Miért fontosak ezek a különbségek? (például a 
készségek és preferenciák sokfélesége a csapatokban) 

· Milyen mértékben kapcsolódnak a konkrét szervezeti 
kultúrához, amelyben a résztvevők 
dolgoznak? (például a csapatok 
kommunikációs szabályai) 

·  Hogyan válhatnak ezek a különbségek láthatóvá a 
munkakörnyezetben? (például mennyire részletesen 
fogalmaznak e-mailjeikben az emberek) 

·  Hogyan ézékelhetik a másik országból vagy kultúrából 
származó emberek a megközelítésedet? 

·  Milyen kihívásokkal járnak ezek a különbségek? 

·  Milyen módon igazíthatod viselkedésedet a 
különbségek kezelése és leküzdése 
érdekében? 
  

Ez a modul részvételi és tanulóközpontú módszereken 
alapul, ahol minden résztvevő aktívan bevonásra kerül. 
Különösen erre a tevékenységre alkalmazott módszerek: 

  ·  Bemelegítő ismerkedős játék (15 perc)  

  ·  egyéni önreflexió (20 perc)  

  ·  peer-to-peer tanulás/brainstorming (20 perc)  

  ·  Csoportos beszélgetés (30 perc)  

4) Didaktikai ajánlások/információk a levezető 
számára 

A megbeszélés során a résztvevők megoszthatják 
tapasztalataikat más értékelési eszközökről és arról, hogy 
mit tanultak belőlük. 
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5) Források/eszközök   ·  Az “Értékek a munkahelyen” checklist 
forrása: www.culturewise.net/wp- 
content/uploads/2013/05/Cultural-
awareness-training- exercise-pack.pdf  

  ·  Papír és ceruzák 

  ·  Flipchart és tollak 

   

6) Megfontolandó szempontok - 

7) Időtartam 90 perc 
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8) Kulcsszavak interkulturális csapatok, identitás, sztereotípiák, szervezeti 
kultúra, társadalmi kultúra, ágazatspecifikus etika, egyéni 
kultúra, személyiség, orvostudomány, pszichológia, 
szociálpszichológia, antropológia, kulturális antropológia, 
szociológia 

4.2 Foglalkozás A csapatmunka javítása szerepjátékon keresztül 

Ennek a foglalkozásnak a célja a különböző személyiségek 
interkulturális csapatban való kezelési lehetőségeinek 
javítása, miközben erősítjük a konfliktusmegoldás és a 
hatékony döntéshozatal készségét. Meghatározó 
modulként ez a szerepjáték lehetővé teszi a résztvevők 
számára, hogy megosszák egymással a való életben 
felmerülő aggályaikat a sokszínűség kezelésével és az 
interkulturális kompetenciákkal kapcsolatban. 

1) Tanulási célok   · Annak megtanulása, hogy hogyan kell 
kezelni a különböző személyiségeket egy 
interkulturális csapaton belül  

  ·  Készségfejlesztés a konfliktusmegoldáshoz 
és a hatékony döntéshozatalhoz 

  ·  A résztvevők megoszthatják a való életben 
felmerülő aggályaikat a sokszínűség 
kezelésével és az interkulturális 
kompetenciákkal kapcsolatban 
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2) Hogyan kell levezetni a foglalkozást 1.A szerepjáték megkezdése előtt az egyéni 
résztvevők egy-egy papírra írnak két valódi 
szakmai problémát/helyzetet, amelyet a 
sokféleség kezelésével kapcsolatban 
tapasztaltak (intézményi és kompetencia-
alapú perspektívából), majd papírgalacsint 
csinálnak belőle és a szoba közepén 
elhelyezett dobozba dobják (5 perc).  
Míg a résztvevők a szerepjátékkal 
foglalkoznak, a levezető összegzi az összes 
bedobott helyzetet egy flipcharton, amelyek a 
megbeszélés során bemutatásra kerülnek.  

2.A résztvevőket legalább 5 fős csoportokba soroljuk, 
mindegyik csoporthoz tartozik egy 
forgatókönyv/probléma. Minden résztvevőnek 
el kell játszania egy karaktert (például orvost, 
szociális munkást stb.) és egy 
személyiségtípust egy átlagos kórházban zajló 
megbeszélés során. A megbeszélés során a 
résztvevők megpróbálnak megállapodni az 
adott problémáról, de a fő feladat a csoporton 
belüli különböző személyiségek azonosítása 
(30 perc). 
 
A “kihívást jelentő szerepek” az alábbiak:  

  ·  Az aggresszor: ez a személy gyakran 
nem ért egyet másokkal, illetve 
kellemetlenül szókimondó; 

  ·  A negatív: ez a csoport tag gyakran 
bírálja a többiek elképzeléseit; 

  ·  A “főnök": valaki, aki megpróbálja 
átvenni a csoport vezetését, anélkül, 
hogy erre felhatalmazása lenne a 
többiektől; 

  ·  A visszavonuló: ez a személy nem 
vesz részt a vitában; 
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 ·  A pesszimista/demotiváló: valaki, aki hajlamos a 
feladat és a megvalósítás folyamatának kihívást jelentő 
aspektusait kiemelni; 

·  Az elismerést kereső: ez a csoporttag kérkedő és 
megpróbálja dominálni a 
munkamenetet; 

·  A bohóc: ez a személy nem megfelelő időben 
humorizál. 

A “segítő szerepek” az alábbiak: 

  · A vezető: valaki, aki egyértelműen és jól 
definiálja a csoport céljait és célkitűzéseit, és 
akire tekintélye alapján vezetőként tekintenek 
a többiek (nem hatalomként értelmezendő); 

  ·  A vicces: ez a személy megfelelő időben 
humorizál; 

  ·  Az optimista/motivátor: valaki, aki pozitív 
hozzáállást tanúsít a feladat teljesítésének 
folyamatával kapcsolatban; 

  ·  A diplomata: valaki, aki különösen 
lelkes/képes közvetíteni a különböző ötletek és 
munkastílusok között; 

  ·  A közreműködő: valaki, aki aktívan támogatja 
azt az elképzelést, hogy mindenkinek fontos a 
véleménye, és azt a csoporton belül el kell 
ismerni.  

3.A résztvevők feltárják szerepeiket, és átbeszélik a 
rossz csoport dinamikával működő 
interkulturális csapatok munkájának kihívásait 
és következményeit. Ezután megpróbálják 
azonosítani a csapatmunka javítására irányuló 
stratégiákat (20 perc).  

4.Végleges beszámoló a teljes csoportban (30 perc): 
Hogyan élted meg ezt a tevékenységet? Mi volt 
hasznos számodra? Mit tanultál? Milyen 
stratégiákat fejlesztettél ki? 
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3) Oktatási módszerek/stílus 

  15 perc elteltével kiosztjuk a 
résztvevőknek a folgalkozás handout-
ját, ezzel további ötleteket 
előterjesztve, amelyek a tevékenység 
befejezésének irányába mutatnak. 
Ezenfelül prezentáljuk a résztvevők 
kezdeti inputjait (szakmai ügyek 
beszámolói) is. 

 

          ·  Rövid bevezetés (5 perc)  

  ·  Szerepjáték (30 perc)  

  ·  Kísérleti tanulás szabad és vezetett 
brainstorming által kis csoportokban és 
a teljes csoportban (20+30 perc)  
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4) Didaktikai ajánlások/információk a levezető 
számára 

Tudomásul kell venni, hogy nem mindenki szereti vagy 
érzi kényelmesen magát szerepjátékok során, ezért be 
lehet hozni bizonyos változtatásokat annak érdekében, 
hogy biztosítsuk a résztvevők nagyobb részvételét és 
azt, hogy élvezzék. 

  ·  A konkrét csoportösszetétel és jellemzők 
alapján véletlenszerűen helyezzen el egy kis 
darab papírt a szerepekkel és személyiségekkel 
a résztvevők székein, vagy hagyja őket, hogy 
szabadon válasszák meg a csoportokon belüli 
szerepeket (ugyanabban a csoportban 
lehetséges, hogy több ember játssza ugyanazt a 
szerepet).  

  ·  A szerepjáték helyzetek gyűjteményének 
alternatívájaként közvetlenül a résztvevők 
forgatókönyvei közül is lehet választani. Lehet, 
hogy nagyon egyszerűek ahhoz, hogy egy 
jobban strukturált vitát kezdeményezzenek, 
vagy tartalmazhatnak további részleteket. 
Néhány példa az alábbiakban olvasható, de 
inspirálódhatunk az Egészséges Sokszínűség 
Kritikus Incidens jegyzékben szereplő kritikus 
eseményekből is. 

  ·  Az egyes csoportokhoz rendelt szerepeket a 
levezető előre kioszthatja annak érdekében, 
hogy a csoportok különösen jó vagy 
kihívásokkal teli dinamikával rendelkezzenek. 
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Egy általános kórházban személyzeti kerekasztalok 
zajlanak a különböző szempontok megvitatására. A 
résztvevők: 
 
1. Szociális munkások 
2. A sokszínűségért és az egyenlőségért felelős bizottság 
tagjai 
3. Orvosok, ápolók és kórházi személyzet 
4. Kórházi vezetők 

1. FORGATÓKÖNYV: A sokszínűségért és az 
egyenlőségért felelős testület tagjai panaszkodnak az 
interkulturális kompetenciák hiányára a kórházi 
személyzet körében és a kulturális közvetítők 
szükségességéről a látogatások során. 

2. FORGATÓKÖNYV: Az ápolók beszámolnak arról, hogy 
egyes kollégák és betegek panaszkodnak a betegek 
otthoni segítségnyújtásával kapcsolatban (például nemi 
vagy etnikai problémák, nyelvi félreértések). 

3. FORGATÓKÖNYV: A kórházi vezetők bevezetik és 
véleményezik a diverzitás menedzsment új nemzeti 
irányelveit a közintézményekben, és leginkább a 
pénzügyi szempontok miatt aggódnak. 

5) Források/eszközök  
  ·  A "Csapat dinamikájának javítására irányuló 

stratégiák" 

  ·  A “Segítő” és a “Kihívást jelentő” csoport 
szerepek 

6) Megfontolandó szempontok - 

7) Időtartam 90 perc 

8) Kulcsszavak konfliktuskezelés, interkulturális csapat, csapatmunka, 
csoportdinamika 

 
Függelék: 

Függelék a 4.1 Foglalkozáshoz. Munka interkulturális csapatokban 

BEVEZETÉS 
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Pszichológia 

Szociológia 

Személyiség 

    
ágazatspecifikus kultúra / etika 

 
Szervezeti kultúra 

Identitás 

Orvostudomány 

    
Egyéni kultúra 

 
Társadalmi értékek és normák 

Kulturális antropológia 

INTERKULTURÁLIS CSAPATOK (definíció a check-in modulból: megfelelő fogalmak és meghatározások) “A 
csapat tagjai között bizonyos mértékű diverzitás mindig fennáll, kisebb vagy nagyobb mértékben. A csoport 
sokszínűsége különböző interperszonális sajátosságokra utal, mint például az életkor, a faj, a nem, a 
tanulmányi és szakmai háttér, a személyes tapasztalat stb. Az interkulturális csapatok feltételezhetően még 
változatosabbak, mivel a tagok különböző kulturális háttérből jönnek.” (Bartel-Radic & Lesca 2011: 90). A 
munkaerő diverzifikációja miatt az interkulturális csapatok az egészségügyi szektorban Európa-szerte 
valósággá váltak. 
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A javasolt meghatározás azt sugallja, hogy a már bemutatott és elemzett fogalmak mellett az interkulturális 
csapatok csoportdinamikáját számos más elem is befolyásolja, a demográfiai és szervezeti, illetve 
ágazatspecifikus jellemzőktől függően. Ezenfelül a különböző tudományágak és társadalmi kontextusok 
különböző jelentést és relevanciát kölcsönöznek az ilyen tényezőknek. Így az Egészséges Sokszínűség képzés 
ezen modulja a korábbiak integrálására törekszik, kiegészítve a különféle sokrétű fogalmakat, és bemutat 
néhány olyan foglalkozást, amelyek kiegészítik az interkulturális kommunikációra és tárgyalásra összpontosító 
csoportdinamikára vonatkozó gondolkodást. 

KÜLÖNBÖZŐ TUDOMÁNYÁGAK (definiciók forrása: Encyclopedia Britannica, www.britannica.com) 

Orvostudomány: az egészség megőrzésével, a betegségek megelőzésével, enyhítésével, illetve gyógyításával 
foglalkozó gyakorlat. 

Pszichológia: tudományos diszciplína, amely az emberek és állatok mentális állapotait, folyamatait és 
magatartásait vizsgálja. 

Szociális pszichológia: az egyének magatartásának tudományos tanulmányozása társadalmi és kulturális 
környezetükben. 

Antropológia: szó szerint "az emberiség tudománya", amely az embereket a biológián, az evolúciós 
történelmen, illetve a társadalmi és a kulturális vonatkozásokon keresztül vizsgálja. 

Kulturális antropológia: az antropológia egyik fő ága, amely a kultúra tanulmányozásának minden 
szempontjával foglalkozik, és amely a régészet, a néprajz, az összehasonlító néprajz, a folklór és a nyelvészet 
módszereit, koncepcióit és adatait használja a sokszínű emberiség leírására és elemzésére. (Az orvosi 
antropológia a második világháború után jelent meg kutatási és képzési szakterületként, amikor az idősebb 
amerikai antropológusok tanácsadóként dolgoztak a tengerentúli egészségügyi projekteken). 

Szociológia: olyan társadalomtudomány, amely az intézmények, közösségek, populációk, valamint a nemi, faji 
és korcsoportok elemzése alapján vizsgálja az emberi társadalmakat, azok kölcsönhatásait és a társadalmi 
változásokhoz kapcsolódó folyamatokat. A szociológia a bűnözés, a deviancia és a forradalom formájában 
társadalmi státuszt vagy rétegződést, társadalmi mozgalmakat és társadalmi rendellenességeket is 
tanulmányoz. 

 

KULTURÁLIS/TÁRSADALMI ÉRTÉKEK ÉS NORMÁK (definíció az Egészséges Sokszínűség tanterv kulcsfogalmai 
alapján) 

A közösségek és a társadalmak közös kulturális értékeken és normákon alapulnak, amelyek szabályozzák a 
cselekvéseket és viselkedéseket, ám amelyek jelentést is generálnak. Az értékekről való gondolkodásra 
alkalmas metafora az iránytű: az értékek általában azt jelzik, amit valódinak és fontosnak tartanak egy adott 
kultúrában - oly módon, hogy orientálja gondolatainkat és viselkedésünket. A normák viszont konkrét 
szabályozást jelentenek a cselekvés módjáról vagy arról, hogyan ne cselekedjünk egy adott helyzetben. 

ETIKA (definíció forrása: Encyclopaedia Britannica, www.britannica.com) 

Erkölcsi filozófiának is nevezik, ez a diszciplína azzal foglalkozik, hogy mi az erkölcsileg jónak és rossznak, 
helyesnek és rossznak tartott. A kifejezés az erkölcsi értékek és elvek bármely rendszerére vagy elméletére is 
vonatkozhat. 
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SZERVEZETI KULTÚRA (definíció forrása: www.businessdictionary.com) 

Azon értékek és viselkedésminták, ameylek hozzájárulnak egy adopt szervezet sajátos szociális és pszichológiai 
környezetéhez. Ide tartoznak a szervezet elvárásai, tapasztalata, filozófiája, értékei, amely az önképe, belső 
folyamatai és a külvilággal való interakciói által fejeződik ki. Vállalati kultúraként is ismert, közös attitűdökön, 
hiteken, szokásokon, valamint írott és íratlan szabályokon alapul, amelyek az idők során fejlődtek ki és 
amelyeket érvényesnek fogadnak el. 

 

IDENTITÁS (definició forrása: www.en.oxforddictionaries.com) 

"Az a tény, hogy ki vagy mi az adott személy vagy dolog és az azt meghatározó jellemzők. Ebből a definícióból 
a társadalmi identitást úgy határozzuk meg, mint az adott személy érzését azzal kapcsolatban, hogy ki ő, 
különböző csoportokhoz tartozásai alapján.” 

KULTURÁLIS IDENTITÁS (definíció az Egészséges Sokszínűség tanterv kulcsszavaiból) 

"Személyes identitásunk magában foglalja valamilyen csoporthoz tartozásunkat, valamint társadalmi 
szerepünk és státusaink összességét, de az, amit ebből az anyagból készítünk, egyedülálló összetétel. 
Különböző helyzetekben különbözőképpen pozicionáljuk magunkat.” 

SZEMÉLYISÉG 

"A szokásos viselkedések, megismerések és érzelmi minták, amelyek biológiai és környezeti tényezőkből 
állnak". (Philip, J.; Matthews, G. 2009. The Cambridge handbook of personality psychology. Cambridge: 
Cambridge University Press.) 

"Az egyén viselkedési jellemzőinek (fizikai, szellemi, érzelmi és társadalmi) szervezett mintázata". 
(Thesaurus.com) 

Az Egészséges Sokszínűség projekt célja a sokszínűség interkulturális megközelítésének előmozdítása, ezért 
különösen fontos kiemelni, hogy a személyiségjegyek esetében a környezeti tényezők relevanciája mellett 
közös jellemzők létezését feltételeztük, amelyek a különböző nevek vagy kategorizálások ellenére közösek és 
összehasonlíthatók az emberek között. 

Ezen túlmenően érdemes megjegyezni, hogy orvosi szempontból számos vizsgálatot végeztek a betegségek, a 
személyiségtípusok, valamint a rendellenességek közötti lehetséges összefüggések vizsgálatára. 

A Big Five személyiségjegyek és a Myers-Briggs Típus Indikátor (MBTI) két nagyon jól ismert kísérlet a 
személyiségtípusok kategorizálására és elemzésére az alapján, hogy hogyan érzékelik az emberek a világot, 
fejezik ki preferenciáikat vagy hoznak döntéseket bizonyos indikátorokkal kapcsolatban. Bár ezeket az 
eszközöket széles körben használják az üzleti és menedzsment területeken, továbbra is fennállnak 
nézeteltérések a különböző tényezők (különösen a jóslatok) értelmezésének és kontextualizációjának 
érvényességével kapcsolatban. Így ahelyett, hogy dichotómiákként látnánk a következő tulajdonságokat, arra 
kérjük az olvasókat, hogy egy folyékonyabb folytonosságba helyezzék azokat. 

A Big Five személyiségjegyek, az úgynevezett öt faktor modell (FFM), a következőképpen foglalhatók össze: 

1.Tapasztalással kapcsolatos nyitottság: találékony/kíváncsi vs. konzisztens/óvatos.  
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2.Lelkiismeretesség: hatékony/szervezett vs. könnyelmű/gondatlan. 

3.Extraverzió: társaságkedvelő/energikus vs. magányos/tartózkodó.  

4.Barátságosság: barátságos/jószívű vs. kihívó/kívülálló.  

5.Neurotikusság: érzékeny/ideges vs. nyugodt / magabiztos.  

A Myers-Briggs Típus Indikátor (MBTI) egy introspektív önjelentési kérdőív, amely négy területet mér (bővebb 
információ elérhető a honlapon: www.myersbriggs.org): 

1.Kedvenc szó (belső vagy külső): extroverzió (E) vs. introverzió (I).  

2.Információfeldolgozás: érzékelés (S) vagy intuíció (N).  

3.Döntéshozatal: gondolkodás (T) vagy érzés (F).  

4. Szerkezet: bírálat (J) vagy észlelés (P). 

A jelen modul célja szempontjából alapvető fontosságú a személyiség és az identitás közötti különbségek 
tisztázása. Miért kedvelik a különböző diszciplinákból származó embereket az egyiket vagy a másikat? (Pl. a 
személyiség a pszichológia kulcsfontosságú és széles körben elterjedt fogalma, ezért sok kulturális 
pszichológus soha nem hivatkozik az “identitásra". Másrészt az "identitás" a kulturális antropológia, a 
szociológia és a nemzetközi kapcsolatok központi elemévé vált.) 

Összehasonlítva definícióinkat, arra következtethetünk, hogy az identitás minden olyan aspektusra utal, amely 
hozzájárul annak formálásához, hogy ki az adott ember (leíró), míg a személyiség egy meghatározó hipotetikus 
konstrukció, amely ötvözi az érzéseket, a viselkedést és azt mondja el nekünk, hogy milyen az adott ember. 
Tudomásul véve, hogy mindkettőre hatással vannak külső környezeti tényezők, amelyek (lassú) változásokat 
indukálhatnak, az Egészséges Sokszínűség képzés kontextusában az identitás szót arra fogjuk használni, hogy 
azokat az intellektuális meggyőződéseket jelezzük, amelyek meghatározzák azt, hogy miként látjuk 
magunkat a külvilághoz viszonyítva (mint minden egyes személy egyedülálló jellemzőjét), míg a 
személyiségre akként utalunk, hogy megvizsgáljuk az adott személy belső struktúráját és érzelmi 
tulajdonságait, amelyek megmagyarázzák a gondolatait és a helyzetekre és ötletekre való reakcióit. Így 
ebből a szempontból, a személyiség tekinthető identitásunk részének. 

Függelék a 4.1 Foglalkozáshoz. Értékek a munkahelyen checklist 

1.Mindenki egyenként olvassa el az egyes kijelentéseket, és jelezze, hogy milyen erősen hajlamos a szakmai 
életben tanúsítani a leírt viselkedésmintákat (0 = soha, 5 = mindig), és ezzel egyidejűleg gondolkozzon 
el az okokon: A személyiségéhez kapcsolódik? A társadalmi elvárásokhoz? A munkahelyi szervezeti 
kultúrához? Észrevettél-e bármilyen különbséget az értékekhez való hozzáállásoddal kapcsolatban, 
amikor összehasonlítod személyes és szakmai életedet? 20 perc 

2.Mindenki beszélje meg párokban a partnerével gondolatait, különös tekintettel a figyelembe vett 
viszonyokhoz (kolléga-kolléga vagy kolléga-páciens) kapcsolódó lehetséges különbségekre. 30 perc  

3.Megbeszélés a teljes csoportban. 30 perc 
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Állítás  
Önértékelés Jegyzetek a párbeszédből 

Direkt: Jobban szeretem azokat az embereket, akik 
rögtön a lényegre térnek és nem töltenek időt 
azzal, hogy kerülgetik a témát. 

  

Indirekt: Úgy gondolom, fontos elkerülni a 
konfliktust, még akkor is, ha így a nehéz kérdésekre 
csak utalni lehet. 

  

Őszinteség: Fontos mindig őszintének, nyíltnak és 
becsületesnek lenni, még akkor is, ha ez esetleg 
mások megsértését vagy megszégyenítését 
eredményezi. 

  

Méltóság megőrzése: Fontos, hogy semmi amit 
teszek, ne okozza mások megsértését, még akkor 
sem, ha ez azt jelenti, hogy más módszereket kell 
találnom a fontos információk átadására. 

  

Elmélet: Jobban szeretek úgy tanulni, hogy szakértő 
forrásból szerzem és teszem magamévá az 
információkat. 

  

Gyakorlat: Jobban szeretek felfedezés, gyakorlás és 
új ötletekkel való kísérletezés által tanulni.   
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Feladat: Amikor el kell végeznem egy feladatot, inkább a feladatra koncentrálok: 
egyenesen a helyzetbe lépek, kiszortírozom a dolgokat és haladok.   

Kapcsolat: Amikor el kell végeznem egy feladatot, inkább az emberekre 
összpontosítok: időt töltök azzal, hogy megismerjem azokat, akikkel dolgozni 
fogok. 

  

Pontosság: Én azt szeretem, ha az emberek szigorúan tartják magukat a 
mérhető és strukturált határidőkhöz. A pontosság a hatékonyság kulcsa.   

Rugalmasság: Kedvelem azokat az embereket, akik rugalmasan kezelik az 
időpontokat. A hatékonyság kulcsa a rugalmasság a határidők terén.   

Checklist forrása: www.culturewise.net/wp-content/uploads/2013/05/Cultural-awareness- training-
exercise-pack.pdf 

 
 

Függelék a 4.2 foglalkozáshoz. A csapatmunka fejlesztése szerepjátékon keresztül 

Mindenki egy általános kórházban zajló értekezlet során egyrészt egy szerepet (például orvos, szociális 
munkás stb.), másrészt egy személyiségtípust játszik el. A beszélgetés során próbáljuk meg azonosítani a 
csoporton belül a különböző személyiségeket. 

  
Segítő szerepek/személyiségek 

A vezető: valaki, aki egyértelműen és jól definiálja a csoport céljait és célkitűzéseit, és akire tekintélye alapján 
vezetőként tekintenek a többiek (nem hatalomként értelmezendő). 

A vicces: ez a személy megfelelő időben humorizál. 

Az optimista/motiváló: valaki, aki pozitív hozzáállást tanúsít a feladat teljesítésének folyamatával 
kapcsolatban. 

A diplomata: valaki, aki különösen lelkes/képes közvetíteni a különböző ötletek és munkastílusok között. 
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A közreműködő: valaki, aki aktívan támogatja azt az elképzelést, hogy mindenkinek fontos a véleménye, és 
azt a csoporton belül el kell ismerni. 

Kihívást jelentő szerepek/személyiségek 

Az aggresszor: ez a személy gyakran nem ért egyet másokkal, illetve kellemetlenül szókimondó. 

A negatív: ez a csoport tag gyakran bírálja a többiek elképzeléseit. 

A “főnök”: valaki, aki megpróbálja átvenni a csoport vezetését, anélkül, hogy erre felhatalmazása lenne a 
többiektől. 

A visszavonuló: ez a személy nem vesz részt a vitában. 

A pesszimista/demotiváló: valaki, aki hajlamos a feladat és a megvalósítás folyamatának kihívást jelentő 
aspektusait kiemelni. 

Az elismerést kereső: ez a csoporttag kérkedő és megpróbálja dominálni a munkamenetet; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A bohóc: ez a személy nem megfelelő időben humorizál. 

   
További tippek a csapatdinamika javítására irányuló stratégiákról szóló kritikus vitákhoz 

(Inspiráció: www.mindtools.com/pages/article/improving-group-dynamics.htm): 
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  ·  Ismerje meg a csapatát 

  ·  Gyorsan kezelje a problémákat 

  ·  Határozza meg a szerepeket és a felelősségeket 

  ·  Hozzon létre egy csapat chartát - ami meghatározza a csoport küldetését és célját, és mindenki 
felelősségét - amint a csapat létrejön. Győződjön meg róla, hogy mindenkinek megvan, és 
rendszeresen emlékeztesse rá az embereket. 

  ·  Használjon csapatépítő gyakorlatokat, amelyek segítenek mindenki számára megismerni egymást és 
lebontani az akadályokat 

  ·  Aktív hallgatás 

  ·  Segítsen az embereknek megnyílni - ossza meg velük, hogy mit remél, mit fog elérni a csoport, 
valamint "bizalmas" személyes adatokat saját magáról, például az értékes leckéket, amiket megtanult 

  ·  A nyílt kommunikáció központi szerepet játszik a jó csapatdinamikában, ezért ügyeljen arra, hogy 
mindenki egyértelműen kommunikáljon. 

  ·  Figyeljen oda a rossz csoportdinamika figyelmeztető jeleire 

  ·  Különös figyelmet kell fordítani a gyakori egyhangú döntésekre, mivel ezek a csoportgondolkodás, a 
megfélemlítés vagy a potyázás jelei lehetnek. Ha gyakori egyhangú döntés van a csoportjában, fontolja 
meg új módszerek feltárását, amelyek arra ösztönzik az embereket, hogy megvitassák vagy anonim 
módon megosszák nézeteiket 

  ·  Adjon visszajelzést, mutassa meg a csapattagoknak tevékenységük hatását, és ösztönözze őket arra, 
hogy gondolkozzanak azon, hogyan tudnák megváltoztatni viselkedésüket. 
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5. Modul: Diverzitás menedzsment készségek 

Szerzők: Margit Helle Thomsen and Henning Schultz, mhtconsult  

Időtartam: 2 óra 

 
Bevezetés: 

"A különbségek hoznak változást". Ez a diverzitás menedzsment program szlogen azt tükrözi, hogy a 
diverzitás alapvetően különbségeket vagy eltéréseket jelent. Tehát, ha azt várjuk a változatosságtól, hogy 
változást idézzen elő, akkor a diverzitást automatikusan pozitív és kedvező változásokkal társítjuk. A 
sokszínűséget azonban kontextusba kell helyezni, biztos alapokra fektetni, irányítani és rendszeresen nyomon 
követni annak érdekében, hogy hatékony legyen. A diverzitásnak világos céllal kell rendelkeznie, és a stratégia 
és módszerek tudatos választása révén kell megvalósítani, a pozitív és fenntartható változások elérése 
érdekében. 

A diverzitás menedzsment koncepciója ezt a biztos alapokon nyugvást és a tudatos végrehajtási folyamatot 
reprezentálja. Így a diverzitás menedzsment alapvetően szervezeti kifejezés, amely önmagában a szervezeti 
célokra, stratégiákra, gyakorlatokra és készségekre utal. 

Ez különösen a kulturális sokféleséggel és sokszínű igényekkel rendelkező polgárok számára a jóléti 
szolgáltatásokban központi szerepet betöltő intézményekre és szervezetekre vonatkozik. Ezek közé tartoznak 
azok az intézmények, amelyek felelősek az egyenlő feltételekkel történő szolgáltatásnyújtásért minden 
állampolgár számára, függetlenül a származástól, illetve a társadalmi-gazdasági és társadalmi-kulturális 
kapcsolatoktól. Ez az egészségügy egyik legfontosabb jellemzője, ezért a sokféleség kezelésének és az 
interkulturális készségeknek jelentős szerepe van a szervezeti struktúrák kiépítésében és a szakmai 
korszerűsítésben. 

Mindezek alapján a diverzitás menedzsmentről szóló 4. modul általános célkitűzése, hogy elősegítse a 
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diverzitás menedzsment koncepciójának és a szervezeti kontextusra, illetve szervezeti tanulásra gyakorolt 
hatásainak megértését. A cél továbbá, hogy konkrét példákat mutasson be a folyamat módszereiről és 
eszközeiről a szervezet diverzitás menedzsmentjének megteremtése, megvalósítása, eredményességének 
javítása és támogatása érdekében. 

5.1 Foglalkozás Diverzitás mendezsment és interkulturális 
kompetencia – a legkorszerűbb az egészségügyi 
szervezetemben 

1) Tanulási célok · A résztvevők tudatosságának javítása a diverzitás 
menedzsment korszerűsítése és saját egészségügyi 
szervezetük interkulturális kommunikációja és 
megértése kapcsán. Ez magában foglalhatja a 
diverzitás menedzsment hiányát és a szervezet 
interkulturális gyakorlatát is. 

o A legkorszerűbb elemzés olyan speciális folyamat- 
és profileszköz segítségével történik, amely segíti a 
résztvevőket egészségügyi szervezetük diverzitás 
profiljának felrajzolásában, a szervezeti kultúra és 
értékek, a felvételi politika és a gyakorlatok stb. 
szempontjából. 

o Ezenfelül a folyamat- és profileszköz a résztvevők 
számára is betekintést enged a diverzitás 
menedzsment stratégiai perspektíváiba és a 
végrehajtási folyamat elindításába. 

· A résztvevők megvitatják az elemzéseket, 
profilokat és észrevételeiket, valamint gyakorlati 
tapasztalataikat a diverzitás menedzsment és az 
interkulturális kompetenciák kapcsán az 
intézményi/szervezeti stratégiák és eljárások 
tekintetében az egészségügyi munkahelyeken. 
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2) Hogyan kell levezetni a foglalkozást E célok elérése érdekében az 5.1. foglalkozás a 
következőket tartalmazza: 

5.1.1.: A "Próbálkozásoktól a konkrét lépésekig” 
folyamat- és profileszköz bevezetése, ezáltal a 
résztvevők felkészítése arra, hogy elvégezzék az 
egészségügyi szervezetekben a diverzitás 
menedzsment legkorszerűbb elemzését. 

5.1.2: A csapatmunka tartalmazza 

  ·  csoportos előadások a legkorszerűbb 
elemzésekről és profilokról a diverzitás 
menedzsment terén a résztvevők saját 
egészségügyi intézményeiben/munkahelyein 

  ·  csoportos gondolkodás a diverzitás 
menedzsment és az interkulturális 
kompetenciák megvalósításának kihívásairól, 
lehetőségeiről és akadályairól az egészségügyi 
szervezetekben 

 5.1.3: Csoportos prezentációk a kulcsfontosságú 
kérdések kapcsán végzett csoportmunka 
legfontosabb eredményeiről 
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3) Oktatási módszerek/stílus 5.1.1: időtartam 25 perc  

Módszertan: 

1. A levezető röviden bemutatja ennek a szakasznak a 
célkitűzéseit, kiemelve a diverzitás menedzsment 
modul induktív megközelítését, melynek keretében az 
egyes egészségügyi szervezetekre vonatkozó 
legkorszerűbb elemzéssel kezdjük. E tapasztalat után 
áttérünk a diverzitás menedzsment és az interkulturális 
kompetencia koncepciójának általános elméleti-
gyakorlati megértésére strukturális/intézményi 
szempontból. 

A levezető alaposan, lépésről-lépésre bemutatja a 
"Próbálkozásoktól a konkrét lépésekig" című folyamat- 
és profileszközt, ami egy könnyen hozzáférhető és 
megfelelő eszköz a profilelemzés és a legkorszerűbb 
állapotfelmérés elkészítéséhez a résztvevők saját 
egészségügyi szervezeteiben. 

2.A folyamat- és profileszközt eredetileg az mhtconsult 
fejlesztette ki önkormányzati szolgáltatók, 
köztük önkormányzati egészségügyi szolgálatok 
számára. Később adaptálódott a 
magánszektorra és külföldi önkormányzati 
keretekre is. Így az eszközt korábban már 
tesztelték mind az egészségügyi szolgáltatások 
és egyéb szolgáltatások terén, mind a köz- és 
magánszférában. 

3.A résztvevők profilelemzést végeznek saját 
egészségügyi szervezeteiken. Ha egyes 
résztvevők ugyanabban a szervezetben 
dolgoznak, akkor is egyedi profilelemzést 
végeznek, így lehetőségük nyílik arra, hogy 
összehasonlítsák tapasztalataikat a következő 
csoportmunka során. 

5.1.2: időtartam 30 perc  

Módszertan: 

1. A résztvevőket 3-4 fős csoportokra osztjuk. 
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Az ugyanazon szervezettől érkező résztvevők 
alkothatnak egy csoportot. Ugyanakkor különböző 
csoportokban is lehetnek. 

 
2. A csoportmunka a következő eljárásokon alapul: 

  ·  A csoport résztvevői röviden ismertetik 
saját szervezetük egyedi profilelemzését. A 
többi résztvevő feltehet tisztázó - de nem 
elemző - kérdéseket. 

  ·  Az egyéni prezentációk után a résztvevők 
rámutatnak elemzésükben a kulcsfontosságú 
elemekre 

o Milyen sokszínűségi profilok vannak jelen a 
csoportban a szervezeti diverzitás 
menedzsment és a strukturált interkulturális 
eljárás és gyakorlatok tekintetében a 
magastól az alacsony szintig? 

o Melyek a jelenlegi egészségügyi szervezetek 
legfontosabb kihívásai és akadályai a diverzitás 
menedzsment terén? Vajon a vezetés, az 
elkötelezettség, a kompetenciák vagy az eszközök 
hiánya stb.? 

o Mi lehet az első lépés az egészségügyi szervezetek 
számára a diverzitás menedzsment területén, és ki a 
felelős? 

o Nevezzen meg három jó okot az egészségügyi 
ágazat diverzitás menedzsmentre vonatkozó 
stratégiáinak kialakítására, beleértve a résztvevők 
saját szervezeteit. 

· A csoportok a témával kapcsolatos kulcsszavakat 
nagy papírlapokra írják. 

5.1.3: időtartam 25 perc + 10 perc szünet  

Módszertan: 
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4) Didaktikai ajánlások/információk a levezető 
számára 

1.A csoportok bemutatják eredményeiket 
papírlapjaik segítségével. 

2.A levezető összefoglalja a csoportos munka egyes 
kulcsfontosságú pontjait, és arra a 
következtetésre jut, hogy a stratégiai és 
szervezeti megközelítést strukturálni és 
konceptualizálni kell - ez lesz a következő 
modul tartalma egy 10 perces szünet után. 

Fontos az induktív megközelítés alapszintű 
didaktikus elgondolásának kommunikálása, ahol 
néhány elméleti/deduktív kérdéssel és gondolattal 
csak a későbbi modulok foglalkoznak. Tehát a 
résztvevőknek meg kell érteniük a bevezetések 
alapvető sorrendjét, ahol saját tapasztalatuk a 
kiindulópont, míg a fogalmi meghatározás lesz az 
utolsó és összefoglaló pont. 

5) Források/eszközök   ·  Tananyagok a folyamat- és 
profileszköz bemutatásához 

  ·  A tanyag és az instrukciós feladat 
másolatai minden résztvevő számára 

  ·  Nagyméretű papírlapok és kijelölő 
filcek a csoportmunkához  

6) Megfontolandó szempontok Mivel a sokszínűség meghatározását már az első 
modulban tárgyaltuk, fontos, hogy az 5.1. modul 
elejétől kezdve hangsúlyozzuk, hogy most haladunk 
tovább, és kifejezetten arra koncentrálunk, hogy 
kidolgozzuk a szervezeti gyakorlatot és a diverzitás 
menedzsment koncepcióját. 
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7) Időtartam 90 perc 

8) Kulcsszavak diverzitás menedzsment; megerősítő intézkedés; 
diverz munkaerő-felvétel; klónozási kultúra; kiegészítő 
kultúra; vállalati kultúra; munkaszervezés és 
munkamegosztás; döntéshozatali eljárások 

5.2 Foglalkozás Diverzitás menedzsment és interkulturális 
kompetencia – a legkorszerűbb az egészségügyi 
szervezetemben 

1) Tanulási célok   ·  A résztvevők betekintést nyerjenek a 
diverzitás menedzsment 
koncepciójába és konkrét 
strukturális/intézményi, 
relációs/kollegiális és attitűdökkel 
kapcsolatos vonatkozásaiba. Ez 
magában foglalja a diverzitás 
menedzsment és az interkulturális 
kompetencia kapcsolatának 
megértését. 

  ·  A résztvevők kritikai-analitikus 
megközelítésre tegyenek szert a 
diverzitás menedzsment és az 
interkulturális kompetencia stratégiai 
és gyakorlati kihívásaival kapcsolatban. 
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2) Hogyan kell levezetni a foglalkozást Ezekkel a célkitűzésekkel a második modul foglalkozás 
a diverzitás menedzsment koncepciójának általános 
megértésére irányul az egészségügyi szektor 
intézményi és szervezeti kontextusában. Ez azt is 
jelenti, hogy rövid időre visszatérünk az interkulturális 
kompetencia fogalmához, a diverzitás menedzsment 
szervezeti koncepciójához kapcsolódva. 

A levezető prezentációja dialogikus módon 
folyamatosan kapcsolódik: 

A) A résztvevők tapasztalataihoz, amelyeket a 
csoportmunka korábbi szakasza során írtak le 

B) A kritikus incidensek példáihoz, amelyek 
egyértelműen bemutatják nem csak a diverzitás 
menedzsment hiányának következményeit, hanem az 
interkulturális kommunikáció biztosításának kihívásait 
is 
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3) Oktatási módszerek/stílus  

5.2: időtartam 30 perc 
 

Módszertan: 

 
A levezető bemutatja a diverzitás menedzsment 
néhány meghatározását és a következtetéseket, 
amelyek a diverzitás menedzsment forrásaiból 
származnak. 

· Mik a diverzitás menedzsment mint menedzsment 
és szervezeti stratégia fő szempontjai? 

 
o A diverzitás menedzsment szükségszerű az 
összetett feladatok megoldásához a szervezetben 

 
o Szükség van olyan egyénekre, akik új perspektívákat 
és megoldásokat kínálnak a szervezet számára 

 
o A munkahelyi különbségeket tiszteletben kell 
tartani 

 
o Egy szervezet vezetése által alkalmazott, aktív és 
tudatos stratégia, amely értéket ad a szervezetnek 
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· Milyen szervezeti kultúra kapcsolódik a diverzitás 
menedzsment stratégiájához? 

 
o A szervezet kultúráját tanulási kultúrának tekintik, 
tehát változékony és nem merev 
o A szervezet felvételi stratégiája tükrözi a diverzitás 
menedzsment stratégiát 

o Dinamikus minőségi célkitűzések 
o Nyílt és érték alapú szakmai kultúra 

o Az egyének megerősítése 

· Hogyan interferál a diverzitás menedzsment 
stratégiája az elmúlt évek más irányítási politikáival és 
stratégiájával? 

 
o A munkakörnyezet stratégiája 

o A pozitív cselekvés stratégiája 
o CSR stratégia 
o A kisebbségi csoportok/sebezhető csoportok 
bevonásának stratégiája 
o Az innováció és a verseny stratégiája 

o Egyenlőségi stratégia (pl. nemek egyenlősége) 

· Melyek a specifikus diverzitás menedzsment pozíciók 
az egészségügyi szektorban? 

 
o Vezetés (munkavállalók felvétele és megtartása) 
o Szakmai személyzet 

o Betegek (a szolgáltatások minősége) 
o Hozzátartozók (a szolgáltatások minősége) 
o Külső hatóságok (a szolgáltatások minősége) 

4) Didaktikai ajánlások/információk a levezető 
számára 

A számos tényszerű információ miatt fontos, hogy a 
lehető legkevesebb szöveg, illetve minél több ábra és 
illusztráció segítségével mutassuk be a témát. 



 

 111 

5) Források/eszközök   · Handoutok a kiválasztott és rövidített 
kritikus incidensek bemutatásával a 
diverzitás menedzsment gyakorlati 
következményeinek - vagy inkább a 
diverzitás menedzsment hiányának 
illusztrálására. 

  · A résztvevők nagyméretű munkalapjai 
az előző csoportmunka eredményeivel. 

6) Megfontolandó szempontok A  diverzitás menedzsmentről szóló foglalkozások  
időkerete nagyon szoros. A menedzsmentről szóló 
foglalkozások azon a megközelítésen alapulnak, hogy a 
diverzitás menedzsment olyan strukturális és szervezeti 
kérdés, amely nem korlátozódik a vezetőségre, hanem 
a teljes személyzet ügye is kell, hogy legyen. 

7) Időtartam 30 perc 

8) Kulcsszavak Diverzitás menedzsment, megerősítő intézkedés, diverz 
munkaerő-felvétel, klónozási kultúra, kiegészítő 
kultúra, vállalati kultúra, munkaszervezés és 
munkamegosztás, döntéshozatali eljárások 

 
Függelék: 

Az előadásokon és a gyakorlati feladatlapokon kívül biztosítani kell, hogy az oktatók minden munkamenetben 
tisztában legyenek az Egészséges Sokszínűség forrásainak néhány példájával: példákkal a kritikus incidensek 
jegyzékéből, különösen a tantervben korábban bemutatott eseményekről. 

Függelék a 2.1 Foglalkozáshoz. Tananyagok 

 

 

 

 

 

 

 

1. dia: 
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Milyen következményekkel jár a diverzitás menedzsment a szervezetekben? 

"A sokszínűségi stratégia általában megkérdőjelezi a munkavállalók felvételének uralkodó hagyományát, a 
“felismerhetőség elvét”. Ez mind az állami, mind a magán-munkaerőpiacra vonatkozik. A sokszínűségi 
stratégia kihívja a szervezeti kultúra értékeit és alapfeltevéseit is. A diverzitás menedzsment stratégiába való 
belépés során sok intézménynek és munkahelynek teljesen új hozzáállást kell tanúsítania a különbségekkel, a 
sokszínűséggel és a diverzitással kapcsolatban. A sokszínűség nem pusztán a különbségek és a másság 
tolerálhatóságának kérdése, vagy a különbségek és a másság adaptálása az uralkodó kultúrához és a meglévő 
viselkedési normákhoz. Éppen ellenkezőleg, a diverzitás menedzsment a szervezeti, szellemi és viselkedési 
keretek kiterjesztésének kérdése, ezáltal a különbségek erőforrásokká való átalakítása, ami erősíti a szervezet 
általános kompetenciáját." (Margit Helle Thomsen, mhtconsult) 

Ez a Diverzitás menedzsmenttel foglalkozó modulok általános megközelítéses is the overall approach to the 
sessions on Diversity Management 

2. dia: 

Általános cél: 
· A diverzitás menedzsment koncepciójának és annak a szervezeti kontextusra és a szervezeti tanulásra 
gyakorolt hatásainak megértése 

Célok: 

  ·  A legkorszerűbb diverzitás menedzsment és interkulturális kommunikáció tudatosítása a 
szervezetekben, egy folyamateszköz segítségével 

  ·  Tudatosság növelése a szervezetek diverzitás menedzsmenttel és interkulturális kommunikációval 
kapcsolatos lehetőségei kapcsán 

  
3. DIA:  

 
DIVERZITÁS MENEDZSMENT A MUNKAHELYEN – PRÓBÁLKOZÁSOKTÓL A KONKRÉT LÉPÉSEKIG  
FOLYAMATESZKÖZ 

• Tudatos választás mind a menedzsment, mind a személyzet számára 

• Helyi körülményeken alapuló helyi folyamat 

• Helyi célok - nem általános módszer vagy általános szándék 

• Szervezeti tanulási folyamat - nem egyetlen esemény 

• Sikeres kritériumok és mérföldkövek a helyi keretfeltételeknek és cselekvési lehetőségeknek 
megfelelően 

• Jól ismert szervezeti fókuszpontok és alapvető erőfeszítések alapján 
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•  
4. DIA:  
 
BEMELEGÍTÉSTŐL A KONKRÉT LÉPÉSEKIG 
 
FOLYAMAT ESZKÖZ 

• Stratégia és vízió 

• Termékek és szolgáltatások 

• Munkavállalók felvétele és megtartása  

• A sokszínű tehetségek kompetenciájának építése és hasznosítása 

• Személyzeti politika és munkakörnyezet 

 

5. Dia: 

PRÓBÁLKOZÁSOKTÓL A KONKRÉT LÉPÉSEKIG 

FOLYAMATESZKÖZ 
 
4 Sokszínűségi Profil: 

  
1. Profil 

A szervezet nem foglalkozik etnikai kisebbségekkel, nem 
is érdekelt ebben. 

 
2. Profil 

A szervezet még nem vesz fel etnikai kisebbségekhez 
tartozó munkavállalókat, de szándékában áll. 

3. Profil A szervezet az asszimilációs megközelítés alapján 
aktívan vesz fel etnikai kisebbségeket. 

 
4. Profil 

A szervezet aktívan veszi fel az etnikai kisebbségeket az 
intézményi politika és a sokféleség-menedzsment 
stratégiája alapján. 
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Nr. 

Függelék a 2.1 Foglalkozáshoz. Folyamat- és  

Értékelőlap: 
Termékek és szolgáltatások 

 

   

 

 

 

Ha az állítást úgy értékeli, hogy "Igen, ez illik a 
munkahelyemre", akkor tegyen a mellette levő 
négyzetbe egy X-et. 

      

13 

 
A munkahelyemen egyre növekvő problémát jelent a 
munkateher szempontjából, hogy a kisebbségi 
csoportok nem értik meg a jóléti modellt és az általuk 
igénybe vehető szolgáltatásokat. 

 

        

14 A munkahelyemen nem elemezzük a különböző csoportok szükségleteit az állampolgárok 
körében, mivel ugyanazokat a szabályokat figyelembe véve kezelünk mindenkit. 

 
        

15 A munkahelyemen a kommunikációnkat a kisebbségek minden csoportjához igazítjuk és 
célozzuk, hogy modern közintézményként működjünk egy sokszínű társadalomban. 

 
        

16 

A munkahelyemen elemezzük az egyes felhasználóink reakcióit annak érdekében, hogy 
folyamatosan biztosítsuk, hogy szolgáltatásaink ugyanolyan hasznosak legyenek a 
különböző életkorú, etnikai hovatartozású, nemű, oktatási háttérű, életmódú stb. 
állampolgárok számára. 
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17 
A munkahelyemen nem alkalmazunk konkrét kommunikációt a növekvő számú olyan csoportok 
irányában, amelyek tájékozatlanok és elégedetlenek az általunk kínált szolgáltatásokkal 
kapcsolatban. 

 
        

18 A munkahelyemen az egyes felhasználók igényeit kielégítjük oly módon, hogy rugalmas stratégiákat 
dolgozunk ki a különböző egyének felé. 

 
      

19 A munkahelyemen nem rendelkezünk ismeretekkel a különböző polgári csoportok eltérő 
igényeiről, de nincs időnk a tudásunk frissítésére. 

 
        

20 

 
A munkahelyemen arra törekszünk, hogy szolgáltatásainkat a felhasználók/állampolgárok 
speciális csoportjaihoz (például nőkhöz, idősekhez, etnikai kisebbségekhez, fogyatékkal 
élőkhöz stb.) igazítsuk, mindaddig, amíg az nem lépi túl a közszolgáltatásaink és termékeink 
céljait és kereteit. 

 
        

21 A munkahelyemen nem tudjuk szolgáltatásainkat minden állampolgárhoz igazítani, mert 
mindenkit nem tudunk elégedetté tenni. 

 
        

22 
A munkahelyemen kiterjedt és folyamatos hálózatépítést folytatunk a helyi közösség 
mindenféle felhasználójával és csoportjával, ahol megbeszéljük speciális igényeiket 
szolgáltatásaink kapcsán. 
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23 
A munkahelyemen helytelennek találom az idegen nyelvek használatát, amikor 
állampolgárokkal kommunikálok - minden állampolgárra magyarként tekintünk, hiszen magyar 
állami intézmény vagyunk. 

 
        

24 
A munkahelyemen hajlandóak vagyunk különleges projekteket létrehozni bizonyos 
kisebbségi csoportok számára, mindaddig, amíg ez nem hátráltatja általános, minden 
állampolgár számára nyújtott szolgáltatásainkat. 
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Számolja meg az X-eket a 4 függőleges oszlopban. Ez adja meg a “Termékek és szolgáltatások" témakörében 
szereplő 4 sokszínűségi profil mindegyikének teljes pontszámát. 

    
 

 
 
Nr. 

Értékelőlap: 
 

Sokszínű tehetségek hasznosítása 

Ha az állítást úgy értékeli, hogy "Igen, ez illik a munkahelyemre", akkor tegyen a mellette levő négyzetbe egy 
X-et. 

      

  

37 A munkahelyemen vonakodunk felvenni etnikai kisebbségekhez tartozó embereket, mivel 
nem ismerik a magyar munkahelyeken való munkavégzés hagyományait. 

 
        

38 A munkahelyemen kerüljük a más etnikai származású kollégák nyílt kritizálását, mivel könnyen 
megbántódnak. 

 
        

39 A munkahelyemen egy sokszínű társadalomban növeljük a teljesítményünket azáltal, 
hogy csapatainkat sokszínű háttérből jövő tehetségekkel töltjük meg. 

 
      

40 A munkahelyemen úgy gondoljuk, hogy a munkacsoportokon belüli túl sok 
különbség hajlamos gátolni a produktivitást. 
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41 
A munkahelyemen vonakodjuk bevonni a felhasználókat a közszolgáltatásainkról folytatott 
párbeszédbe, mivel általában fogalmuk sincs a szakmánkról, a céljainkról és a politikai 
keretrendszerről. 

 
        

42 

 
 
A munkahelyemen meggyőződünk arról, hogy felhasználói visszajelzést kapjunk az új 
szolgáltatásainkról, hivatalos formanyomtatványok segítségével, amelyek egyenlő 
arányban reprezentálják a társadalom minden jelentős csoportját. 

 
        

43 

 
 
A munkahelyemen tisztában vagyunk vele, hogy a felhasználókat jobban be kéne vonni a 
szolgáltatásainkról folyó párbeszédbe - de nincs időnk és erőforrásunk erre. 

 
        

44 
 
A munkahelyemen csapatokba szerveződünk, ahol a döntések decentralizáltak a célok és a 
gazdaságosság keretein belül. 
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4
5 A munkahelyemen a legjobb feladatokat a legdominánsabb csoporthoz tartozó emberek kapják. 

 
        

46 
A munkahelyemen soha nem fejlesztenénk ki új szolgáltatást anélkül, hogy már az elején 
bevonjuk a legfontosabb érdekelt feleket (érdekképviseleti csoportok, felhasználók, 
beszállítók stb.) 

 
      

47 
A munkahelyemen úgy gondoljuk, hogy nehéz lesz integrálni a fogyatékkal élőket a 
munkakultúránkba, mivel sok kolléga még mindig nem rendelkezik az ehhez szükséges 
toleranciával és türelemmel. 

 
        

48 
A munkahelyemen igyekszünk megfelelni a felhasználók közötti személyzeti preferenciáknak 
- bár ez néha ellentmond saját sokszínűségi politikánknak a személyzet és a csapatmunka 
terén. 

 
        
Számolja meg az X-eket a 4 függőleges oszlopban. Ez adja meg a “Sokszínű tehetségek hasznosítása" 
témakörében szereplő 4 sokszínűségi profil mindegyikének teljes pontszámát. 

    
 
Nr. 

Értékelőlap 

 
Személyzeti politika és munkakörnyezet 

Ha az állítást úgy értékeli, hogy "Igen, ez illik a munkahelyemre", akkor tegyen a mellette levő négyzetbe egy 
X-et. 
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49 

 
 
A munkahelyemen a vallás magánügy, amit mindenki otthon tart. Nem hisszük, hogy helye 
lenne a külföldi vallási ünnepeknek, fejkendőnek, különleges étkezési szokásoknak, napi 
imáknak és más kulturális és vallási különbségeknek. 

 
        

50 A munkahelyemen a képzési és munkahelyi fejlődési lehetőségek rugalmasak a különböző 
hátterű kollégák számára, így mindenkinek ugyanazokat a lehetőségeket kínálja. 

 
        

51 
Amikor társasági eseményeket szervezünk a munkahelyemen, természetesen úgy választjuk az 
ételeket és italokat, az eseményeket, azok időzítését, a családok bevonását stb., hogy minden 
munkatársunknak lehetősége legyen a részvételre. 

 
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

52 A munkahelyemen nem rendelkezünk azokkal az erőforrásokkal, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a 
munkahelyet alkalmassá tegyük fogyatékkal élő munkavállalók számára. 
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53 A munkahelyemen minden olyan fogyatékossággal élő személyt alkalmazunk, aki megfelelően 
kvalifikált és a munkahelyet az adott egyén igényeihez igazítjuk. 

 
        

54 
A munkahelyemen problémát jelent az, hogy a legmagasabb fizetési és a legjobb 
karrierlehetőségek, valamint a legérdekesebb munkák többnyire 30-45 éves tisztán magyar hátterű 
férfiaknak adódnak. 

 
        

55 
A munkahelyemen nincs felsővezetői politika, mert minden egyes munkatársunk következő 
karrierlehetőségét személyes teljesítményük és kívánságaik alapján tervezik, nem fix korhatárra 
vonatkozó rögzített szabályokkal. 

 
      

56 A munkahelyemen inkább fiatalokat veszünk fel, mert így az általunk kívánt módon formálhatjuk őket. 

 
        

57 
 
A munkahelyemen nem toleráljuk a szexista vagy rasszista diszkriminatív viselkedést vagy 
beszédet sem a munka során, sem a kollégák közötti társasági összejöveteleken. 

 
        

58 
 
A munkahelyemen tudunk alkalmazkodni ahhoz a tényhez, hogy bizonyos etnikai csoportokból 
származó férfiak nem akarják, hogy nők szolgálják ki őket. 

 
        

59 A munkahelyemen sem a férfiak, sem a nők nem bánnak néhány piszkos viccet és szexi 
megjegyzést. 
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60 
A munkahelyemen a kisgyermekes nőknek és férfiaknak valódi lehetőségei és eszközei 
vannak, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy teljes mértékben folytathassák 
karrierjüket. 

 
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Számolja meg az X-eket a 4 függőleges oszlopban. Ez adja meg a "Személyzeti politika és a 
munkakörnyezet" témakörében szereplő 4 sokszínűségi profil mindegyikének teljes pontszámát. 
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SOKSZÍNŰSÉGI PROFILOK – Hogy működik a pontozás 

   
Irányelvek és elképzelések 

A szervezet biztosítja a sokféleséget. Célja, hogy a társadalom különböző szegmensei számára releváns 
szervezet legyen. Az egyenlőség és sokszínűség elvét gyakorolja.*) 

A szervezet elismeri, hogy vannak olyan csoportok a társadalomban, amelyeket nem szolgálnak ki megfelelően 
az általános termékek, szolgáltatások vagy irányelvek és nincsenek megfelelően képviseltetve a szervezetben. 
Ha szükség vagy igény van rá, a szervezet speciális szolgáltatásokat, termékeket vagy irányelveket dolgozhat 
ki. A felvételi gyakorlat célja a kirekesztő mechanizmusok kizárása. 

A külső felhasználók és a társadalom elismerése 

A szervezet folyamatosan megpróbálja azonosítani környezete igényeit a sokféleség-elemzések alapján. Ez 
méri a különböző csoportok elégedettségét, és ezeket a méréseket használja a szolgáltatások elemzéséhez és 
javításához. 
 
A szervezet konkrét lépéseket tesz annak érdekében, hogy bizonyos csoportokat vonzzon a szervezethez és 
termékeihez/szolgáltatásaihoz. 
 
Foglalkoztatás és munkahelyteremtés 

A szervezet aktív politikával rendelkezik a sokszínű munkaerõ érdekében a szervezet minden szintjén, a 
sokféleségre való törekvés stratégiáján alapulva. A szervezet a sokszínű munkaerőre stratégiai 
kompetenciaként tekint. 
 
A szervezet úgy látja, hogy aktív politikára van szükség az alulreprezentált csoportok felvételére az egész 
szervezetben az egyenlő jogok szempontjából. 
 
A munkacsoport sokféleségének haszna 
 
Személyzeti politika és munkakörnyezet 
       
A szervezetnek világos elképzelése van a sokszínű munkaerők kompetenciáinak igénybevételének 
szükségességéről, és aktív politikája van arra, hogy minél több perspektívát hozzon létre. 
 
A szervezet összekapcsolta személyzeti irányelveit a sokféleséggel kapcsolatban tanúsított stratégiájával. 
Célja, hogy olyan munkakörnyezetet alakítson ki, amely a lehető legkedvezőbb ahhoz, hogy a sokszínű 
munkavállalók körében választási lehetőség legyen mint munkahely. 

    
4. Sokszínűségi Profil 

            
A szervezetnek aktív politikája van a menedzsment javítására annak érdekében, hogy áthidalja bizonyos 
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csoportok tehetségeinek kihasználtságát. Főleg az egyenlő jogok szempontjából. 

A szervezet tudatában van annak, hogy a változó munkaerő a munkakörülmények és a kultúra különböző 
igényeit teremti meg. Aktív politikája van a diszkrimináció ellen, és rugalmas hozzáállást tanúsít a 
munkavállalók igényeivel kapcsolatban annak érdekében, hogy mindenki elégedett legyen. 

    
3. Sokszínűségi Profil 

  
      

2. 
Sokszínűség
i Profil 

A szervezet 
tudatában 
van annak, 
hogy 
valamilyen 
módon 
tükröznie 
kellene a 
társadalomb
an 
bekövetkező 
változásokat
. Ha súlyos 
hiányosságo
k merülnek 
fel, a 
szervezetnek 
társadalmi 
kötelezettsé
ge van arra, 
hogy 
bizonyos 
(problémaor
ientált) 
tevékenység
eket 
végezzen. 

A szervezet 
tudatában 
van annak, 
hogy néhány 
csoport 
kevésbé lesz 
kiszolgálva és 
kevésbé lesz 
elégedett. 
Mindazonált
al mindaddig, 
amíg a teljes 
vevői 
elégedettség
re vonatkozó 
adatok 
megfelelőek, 
nem érzi 
szükségesnek 
az 
alkalmazkod
ást. 

A szervezet 
elismeri, 
hogy 
sokszínű a 
társadalom. 
Rendelkezik 
a  
társadalombi
ztosítás 
szempontjáb
ól hátrányos 
helyzetű 
csoportokból 
származó 
emberek 
foglalkoztatá
sára 
vonatkozó 
politikával. 

A szervezet 
tudatában 
van annak, 
hogy a 
sokszínű 
munkaerőne
k aktívabb 
és személyre 
szabottabb 
megközelíté
sre van 
szüksége a 
menedzsme
nt részéről, 
mindenki 
tehetségéne
k 
megismerés
éhez, de 
nincs erre 
vonatkozó 
aktív 
politika. 

A szervezet 
tudatában 
van annak, 
hogy egyes 
munkahelye
k kultúrája 
és 
munkakörül
ményei nem 
kedvezőek a 
különböző 
emberek 
számára, sőt 
talán ki is 
zárják őket. 
Azonban 
nem tudja, 
mit tegyen. 
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1. 
Sokszínűség
i Profil 

A 
társadalom 
változásait a 
szervezet 
szempontjáb
ól 
irrelevánsna
k tekintik. 
Egyáltalán 
nincsenek 
tudatában 
lehetséges 
relevanciájá
nak. 

A többségi 
csoport 
igényei a 
terméktervez
és  fő 
mércéje. A 
vevői 
elégedettség
ben az ő 
elismerésük 
számít. 

 
A szervezet 
nem ismeri a 
sokféleséget, 
és a 
kirekesztési 
kérdéseket 
sem. Ha van 
valamilyen 
tudatosság a 
sokféleséggel 
kapcsolatban
, problémát 
jelent. 

A szervezet 
közömbösen 
vagy 
negatívan 
viszonyul a 
sokszínű 
munkavállal
ók 
tehetségéne
k 
felhasználás
ához. Az 
embereknek 
csak azt kell 
tenniük, 
amire 
felvették 
őket. Azok, 
akik 
tehetségese
k, maguktól 
a felszínre 
kerülnek. 

Közömbössé
g a 
különbségek 
iránt. A 
domináns 
kultúra 
természetes
en 
érvényesül. 

 
 

*) Stratégiája a következő célokat szolgálja: A munkaerő tükrözi a társadalmat • A tehetségek belső és külső 
hasznosítása • A sokszínűség perspektívája a szervezeti folyamatok minden elemében (vezetés, munkaerő, 
stratégia és elképzelés, az eszközök elosztása és felhasználása, a munkavállalók mérése, az ügyfelek, a 
beszállítók és a társadalom elégedettsége, végeredmény) kifejeződik • A termékek, szolgáltatások és 
szabályozások mérhető módon kielégítik a sokszínű társadalmak igényeit. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Függelék a 2.1 Foglalkozáshoz. Instrukció gyakorlat 
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INSTRUKCIÓ: 

A következő oldalakon több állítás található a szervezeti/munkahelyi sokféleség kezeléséről. Az Ön feladata, 
hogy felmérje, hogy ezek közül mely állítások írják le a helyzetet az Ön munkahelyén. 
 
Nagyon fontos, hogy csak azokra a kijelentésekre válaszoljon “Igen"-nel, amelyek pontosan leírják a 
munkahelyén fennálló helyzetet. Ha kétségei vannak - vagy azt gondolja, hogy a kijelentés csak részben 
illeszkedik a munkahelyére - akkor válaszoljon "Nem" -mel. 
 
Nincs helyes válasz. Csak válaszoljon saját személyes tapasztalatai alapján. Valószínűleg kiderül, hogy 
meglehetősen nagy különbségek vannak a munkahelyén dolgozó különböző kollégák helyzetében. Ez 
természetes. A válaszadás teljesen anonim, ezért őszintén válaszoljon arról, milyen tapasztalati vannak a 
munkahelyi helyzetről. 
 
Amikor Ön és munkatársai kitöltötték a kérdőívet, össze kell számolni az értékeléseket. A kollégáktól kapott 
válaszok összessége egy “Sokszínűségi Profil“ -t ad a munkahelyéről. 
    
Nr. 

1) Termékek és szolgáltatások  
Az alábbi állítások különböző módokon foglalkoznak a termékkel és szolgáltatásokkal. Kérjük, gondolja 
végig, hogy az egyes állítások illenek-e vagy nem a munkahelye jelenlegi működésére. 

Igen, ez pontosan illik a munkahelyemre 

Nem, ez nem illik pontosan a munkahelyemre 

         

    

1. 
 
A munkahelyemen egyre növekvő problémát jelent a munkateher szempontjából, hogy a 
kisebbségi csoportok nem értik meg a jóléti modellt és az általuk igénybe vehető szolgáltatásokat. 

 
                

2. 
 
A munkahelyemen nem elemezzük a különböző csoportok szükségleteit az állampolgárok körében, 
mivel ugyanazokat a szabályokat figyelembe véve kezelünk mindenkit. 
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3. 
 
A munkahelyemen a kommunikációnkat a kisebbségek minden csoportjához igazítjuk és célozzuk, 
hogy modern közintézményként működjünk egy sokszínű társadalomban. 

 
                

4. 
A munkahelyemen elemezzük az egyes felhasználóink reakcióit annak érdekében, hogy 
folyamatosan biztosítsuk, hogy szolgáltatásaink ugyanolyan hasznosak legyenek a különböző 
életkorú, etnikai hovatartozású, nemű, oktatási háttérű, életmódú stb. állampolgárok számára. 

 
                   

5. 
A munkahelyemen nem alkalmazunk konkrét kommunikációt a növekvő számú olyan csoportok 
irányában, amelyek tájékozatlanok és elégedetlenek az általunk kínált szolgáltatásokkal 
kapcsolatban. 

 
               

6. A munkahelyemen az egyes felhasználók igényeit kielégítjük oly módon, hogy rugalmas 
stratégiákat dolgozunk ki a különböző egyének felé. 

 
                

7. A munkahelyemen nem rendelkezünk ismeretekkel a különböző polgári csoportok eltérő 
igényeiről, de nincs időnk a tudásunk frissítésére. 

 
                

8. 
A munkahelyemen arra törekszünk, hogy szolgáltatásainkat a felhasználók/állampolgárok speciális 
csoportjaihoz (például nőkhöz, idősekhez, etnikai kisebbségekhez, fogyatékkal élőkhöz stb.) 
igazítsuk, mindaddig, amíg az nem lépi túl a közszolgáltatásaink és termékeink céljait és kereteit. 

 
                

9. A munkahelyemen nem tudjuk szolgáltatásainkat minden állampolgárhoz igazítani, mert mindenkit 
nem tudunk elégedetté tenni. 

 
                

10. A munkahelyemen kiterjedt és folyamatos hálózatépítést folytatunk a helyi közösség mindenféle 
felhasználójával és csoportjával, ahol megbeszéljük speciális igényeiket szolgáltatásaink kapcsán. 
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11. 

 
A munkahelyemen helytelennek találom az idegen nyelvek használatát, amikor állampolgárokkal 
kommunikálok - minden állampolgárra magyarként tekintünk, hiszen magyar állami intézmény 
vagyunk. 

 
                

12. 

 
A munkahelyemen hajlandóak vagyunk különleges projekteket létrehozni bizonyos kisebbségi 
csoportok számára, mindaddig, amíg ez nem hátráltatja általános, minden állampolgár számára 
nyújtott szolgáltatásainkat. 

 
               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Nr. 
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4) Sokszínű tehetségek hasznosítása 

Az alábbi állítások a sokszínű tehetségek felhasználására vonatkoznak különböző módokon. Kérjük, 
gondolja végig, hogy az egyes állítások illenek-e vagy nem a munkahelye jelenlegi működésére. 

Igen, ez pontosan illik a munkahelyemre 

Nem, ez nem illik pontosan a munkahelyemre 

    
 

13. A munkahelyemen vonakodunk felvenni etnikai kisebbségekhez tartozó embereket, mivel nem 
ismerik a magyar munkahelyeken való munkavégzés hagyományait. 

 
                

14. A munkahelyemen kerüljük a más etnikai származású kollégák nyílt kritizálását, mivel könnyen 
megbántódnak. 

 
                

15. A munkahelyemen egy sokszínű társadalomban növeljük a teljesítményünket azáltal, hogy 
csapatainkat sokszínű háttérből jövő tehetségekkel töltjük meg. 

 
                

16. A munkahelyemen úgy gondoljuk, hogy a munkacsoportokon belüli túl sok különbség hajlamos 
gátolni a produktivitást. 

 
                

17. 
A munkahelyemen vonakodjuk bevonni a felhasználókat a közszolgáltatásainkról folytatott 
párbeszédbe, mivel általában fogalmuk sincs a szakmánkról, a céljainkról és a politikai 
keretrendszerről. 

 
                

18. 

 
A munkahelyemen meggyőződünk arról, hogy felhasználói visszajelzést kapjunk az új 
szolgáltatásainkról, hivatalos formanyomtatványok segítségével, amelyek egyenlő arányban 
reprezentálják a társadalom minden jelentős csoportját. 
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19. 
 
A munkahelyemen tisztában vagyunk vele, hogy a felhasználókat jobban be kéne vonni a 
szolgáltatásainkról folyó párbeszédbe - de nincs időnk és erőforrásunk erre. 

 
                

20. 
 
A munkahelyemen csapatokba szerveződünk, ahol a döntések decentralizáltak a célok és a 
gazdaságosság keretein belül. 

 
                   

21. A munkahelyemen a legjobb feladatokat a legdominánsabb csoporthoz tartozó emberek kapják. 

 
               

22. 
A munkahelyemen soha nem fejlesztenénk ki új szolgáltatást anélkül, hogy már az elején 
bevonnánk a legfontosabb érdekelt feleket (érdekképviseleti csoportok, felhasználók, beszállítók 
stb.) 

 
                

23. 
A munkahelyemen úgy gondoljuk, hogy nehéz lesz integrálni a fogyatékkal élőket a 
munkakultúránkba, mivel sok kolléga még mindig nem rendelkezik az ehhez szükséges 
toleranciával és türelemmel. 

 
                

24. A munkahelyemen igyekszünk megfelelni a felhasználók közötti személyzeti preferenciáknak - 
bár ez néha ellentmond saját sokszínűségi politikánknak a személyzet és a csapatmunka terén. 

 
            
    
    
Nr. 

5) Személyzeti politika és munkakörnyezet 

Az alábbi állítások a személyzeti politikára és a munkakörnyezetre vonatkoznak különböző módokon. 
Kérjük, gondolja végig, hogy az egyes állítások illenek-e vagy nem a munkahelye jelenlegi működésére. 

Igen, ez pontosan illik a munkahelyemre 
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Nem, ez nem illik pontosan a munkahelyemre 

            

  

25. 

 
A munkahelyemen a vallás magánügy, amit mindenki otthon tart. Nem hisszük, hogy helye 
lenne a külföldi vallási ünnepeknek, fejkendőnek, különleges étkezési szokásoknak, napi 
imáknak és más kulturális és vallási különbségeknek. 

 
              

26. 
 
A munkahelyemen a képzési és munkahelyi fejlődési lehetőségek rugalmasak a különböző 
hátterű kollégák számára, így mindenkinek ugyanazokat a lehetőségeket kínálja. 

 
              

27. 

 
Amikor társasági eseményeket szervezünk a munkahelyemen, természetesen úgy választjuk az 
ételeket és italokat, az eseményeket, azok időzítését, a családok bevonását stb., hogy minden 
munkatársunknak lehetősége legyen a részvételre. 

 
              

28. A munkahelyemen nem rendelkezünk azokkal az erőforrásokkal, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a 
munkahelyet alkalmassá tegyük fogyatékkal élő munkavállalók számára. 

 

          
      

29. A munkahelyemen minden olyan fogyatékossággal élő személyt alkalmazunk, aki megfelelően 
kvalifikált és a munkahelyet az adott egyén igényeihez igazítjuk. 
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30. 
A munkahelyemen problémát jelent az, hogy a legmagasabb fizetési és a legjobb 
karrierlehetőségek, valamint a legérdekesebb munkák többnyire 30-45 éves tisztán magyar hátterű 
férfiaknak adódnak. 

 
              

31. 
A munkahelyemen nincs felsővezetői politika, mert minden egyes munkatársunk következő 
karrierlehetőségét személyes teljesítményük és kívánságaik alapján tervezik, nem fix korhatárra 
vonatkozó rögzített szabályokkal. 

 
              

32.  
A munkahelyemen inkább fiatalokat veszünk fel, mert így az általunk kívánt módon formálhatjuk őket. 

 
              

33. A munkahelyemen nem toleráljuk a szexista vagy rasszista diszkriminatív viselkedést vagy beszédet 
sem a munka során, sem a kollégák közötti társasági összejöveteleken. 

 
              

34. 
 
A munkahelyemen tudunk alkalmazkodni ahhoz a tényhez, hogy bizonyos etnikai csoportokból 
származó férfiak nem akarják, hogy nők szolgálják ki őket. 

 
              

35. 
 
A munkahelyemen sem a férfiak, sem a nők nem bánnak néhány piszkos viccet és szexi 
megjegyzést. 

 
              

36. A munkahelyemen a kisgyermekes nőknek és férfiaknak valódi lehetőségei és eszközei vannak, 
amelyek lehetővé teszik számukra, hogy teljes mértékben folytathassák karrierjüket. 

 
              
© Copyright. All rights reserved 
Allan Hjorth, Allan Hjorth Management Margit Helle Thomsen, MHTCONSULT ApS Allan Hjorth, Allan Hjorth 
Management Torben Møller Hansen, Foreningen Nydansker 
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Check-out: Végső feedback és elbúcsúzás 

Szerzők: Katharina Resch, Agnes Raschauer  

Időtartam: 0.5 óra 

 
Bevezetés: 

Ennek az alkalomnak az a célja, hogy lezárja a képzést, és visszajelzést gyűjtsünk a résztvevőktől képzési 
tapasztalataikról. Ez egyrészt a kritikus tanulásra irányul annak érdekében, hogy a levezető visszajelzést kapjon 
arról, hogy mit lehetne javítani a jövőbeni képzéseken. Másrészt azzal, hogy megkérjük a résztvevőket, hogy 
összegezzék az általuk tanultak főbb elemeit, a kedvelt és nem kedvelt aspektusokat, egészében áttekintik a 
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képzést, ezáltal újra foglalkoznak annak tartalmával. 

6.1 Foglalkozás Feedback és búcsú 

1) Tanulási célok   ·  A képzés erősségeinek és 
gyengeségeinek meghatározása 

  ·  A főbb tanulságok végiggondolása 
és azok megerősítése 

2) Hogyan kell levezetni a foglalkozást A résztvevők értékelő lapokat kapnak annak 
érdekében, hogy reflektáljanak képzési 
tapasztalataikra, és visszajelzést adjanak a 
levezetőknek. 10 percet kapnak az értékelő kérdőív 
kitöltésére. Ezt követően a résztvevőket meg kell 
kérni, hogy szóbeli visszajelzést is adjanak. Ezt a 
tevékenységet nem kell strukturálni. Bármelyik 
résztvevő következhet, aki készen áll arra, hogy 
megossza gondolatait. 
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3) Oktatási módszerek/stílus Értékelő kérdőív: 

 
1. Mennyire voltál elégedett a képzés élményével 
egészében? (1–5) 

2.Mennyire voltál elégedett a képzési hét 
tevékenységeinek megszervezésével? (1–5)  

3.Mennyire voltál elégedett a képzés tartalmával? 
(1–5)  

4.Mennyire voltál elégedett a képzés során 
alkalmazott munkamódszerekkel? (1–5)  

5.Mennyire voltál elégedett a képzés légkörével? 
(1–5)  

6.Mennyire voltál elégedett a képzés során kiosztott 
anyagokkal és forrásokkal? (1–5)  

7.A képzés élménye 1 mondatban: ___________  

8.3 dolog, amit a képzés során tanultál: 
____________  

9.A képzés fő erőssége: ________________  

10.Lehetőségek a képzés javítására: __________  

11.Változás: 1 dolog, amit mostantól meg fogsz 
változtatni a szakmai gyakorlatodban: 
_____________________  

A szóbeli visszajelzések ezek megosztására 
fókuszáljanak: a) mi volt kiemelkedő a képzésben, b) 
kommentek a levezetőről, és c) egy mondat, amit a 
résztvevők egy kollégájuknak mondanának a 
képzésről. 

4) Didaktikai ajánlások/információk a levezető 
számára 

Győződjön meg róla, hogy jó hangulatot teremt 
minden résztvevő számára, hogy szabadon 
oszthassák meg tapasztalataikat és negatív 
visszajelzéseiket is, ha úgy érzik. 

5) Források/eszközök Értékelő kérdőívek 
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6) Megfontolandó szempontok Hozzon el elegendő nyomtatott példányt az 
értékelőlapokból 

7) Időtartam 30 perc 

8) Kulcsszavak feedback 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulcsfogalmak 

Biomedicina, bioetika 
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A biomedicina a nyugati féltekén uralkodó orvostudományt jelenti, ahol az egészség és a betegségek ismerete 
a természettudományok és a tudományos módszerek révén nyerhető el. A betegségek megértésénél és 
kezelésénél a biológiai folyamatokat tartják a legfontosabbnak. A biomedicina konkrét feltevésekkel függ 
össze arról, hogy mit jelent az egészség/az egészséges test, és mely tényezők tekinthetők relevánsnak a 
diagnózis felállítása és a gyógyítás szempontjából. Míg a fizikai és biokémiai folyamatok elsőbbséget élveznek, 
a társadalmi környezetet és az egyéni tapasztalatokat nagyrészt elhanyagolják. A bioetika a biomedicinával 
kapcsolatos etikai és filozófiai összefüggéseket vizsgálja, például hogy mit jelent a halál meghatározása, az élet 
kezdete, mely eljárások minősülnek etikai szempontból elfogadhatónak stb. 

Kultúra 

"A kultúrát egy társadalom vagy egy társadalmi csoport megkülönböztető szellemi, anyagi, intellektuális és 
érzelmi jellemzőinek kell tekinteni, és a művészet és az irodalom mellett az életmódot, együttélési módokat, 
értékrendeket, hagyományokat és meggyőződéseket is felöleli” (UNESCO 2001) 

Az egyének a kulturalizáció folyamán elsajátítják a kultúrát, amibe beleszületnek, azáltal, hogy interakcióba 
lépnek és mindenféle kulturális gyakorlatokban vesznek részt másokkal, elsősorban a szülőkkel 
(gondviselőkkel), majd az iskolában, kortársakkal stb. E folyamat során szerezzük meg kulturális 
identitásunkat. 

Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a kultúra nem egy zárt doboz, amelybe beleszületünk és életünk végéig 
benne maradunk. Inkább olyan, mint egy hátizsák, amelyet mindig magunkkal viszünk, és amelyet 
folyamatosan új tartalmakkal töltünk meg, míg bizonyos tartalmát elveszítjük egy élettartam alatt. Úgy is 
elképzelhető, mint egy keret: mint minden keret, egy adott  időpontban rögzített, de az élet során változhat; 
kiterjedhet vagy összezsugorodhat. Ezért egy személy esetében inkább kulturális referenciakeretről beszélünk, 
nem pedig kultúráról. 

Kulturális identitás 

Személyes identitásunk magában foglalja valamilyen csoporthoz tartozásunk, valamint társadalmi szerepünk 
és státuszunk összességét, de amit mi magunk alkotunk ebből az anyagból, az egyedülálló összetétel. 
Különböző helyzetekben máshogy és máshogy pozicionáljuk magunkat. 

Kulturális sokk 

“A kulturális sokk interakció egy eltérő kultúrával rendelkező személlyel vagy tárggyal, meghatározott térben 
és időben, amely negatív vagy pozitív kognitív és érzelmi reakciókat vált ki, a referenciapontok elvesztésének 
érzését, önmagunk negatív reprezentációját és az elfogadás hiányának érzését, amely kellemetlenséget és 
dühöt okozhat”. (Cohen-Emerique 2015: 65) 

A kulturális sokknak - mint egyéni tapasztalatnak, és nem olyan értelemben, amelyet az etnológusok gyakran 
civilizációs sokként vagy mentalitáshoz kapcsolódó sokként használnak - negatív színezete lehet mint a 
dezorientációra, frusztrációra, elutasításra, felháborodásra vagy szorongásra adott reakció. Ez negatív önképet 
és az elfogadottság hiányának érzését válthatja ki, amely nyugtalanságot és haragot okozhat. Pozitív 
értelemben a kulturális sokk a lenyűgözöttség, lelkesedés és csodálkozás reakciója. 

 
A kulturális sokk adott térben és időben meghatározott helyzetekben történik, egyszerre érzelmi és 
intellektuális élmény. Bárki megtapasztalhatja a kulturális sokkot, aki kilép a megszokott társadalmi-kulturális 
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kontextusából, és kölcsönhatásba lép egy másik kultúrával rendelkező személlyel vagy tárggyal.(Cohen-
Emerique 2015) 

Kulturális értékek és normák 

A közösségek és a társadalmak közös kulturális értékeken és normákon alapulnak, amelyek szabályozzák a 
cselekvéseket és viselkedéseket, ám amelyek jelentést is generálnak. Az értékekről való gondolkodásra 
alkalmas metafora az iránytű: az értékek általában azt jelzik, amit valódinak és fontosnak tartanak egy adott 
kultúrában - oly módon, hogy orientálja gondolatainkat és viselkedésünket. A normák viszont konkrét 
szabályozást jelentenek a cselekvés módjáról vagy arról, hogy hogyan ne cselekedjünk egy adott helyzetben. 

Kulturalizáció 

A kulturalizáció kifejezés egy olyan folyamatra utal, amelynek során egy adott helyzetet a kulturális 
különbségek lencséjén keresztül interpretálunk és az emberek cselekvéseit elsősorban kulturális hátterüknek 
tulajdonítjuk - olyan pillanatokban is, amikor más tényezők (személyes, szituációs stb.) játszanak szerepet. Így 
a kulturális különbségek hatása túlhangsúlyozottá válik, amely a kultúra tárgyiasításának, esszencializálásának 
és a különbségek erősítésének kockázatát hordozza magában. 

Kritikus incidens 

A francia szociálpszichológus, Margalit Cohen-Emerique által kifejlesztett kritikus incidensek módszere olyan 
találékony stratégiát javasol, amely feltárja azokat a kulturális normákat, értékeket és viselkedésformákat, 
amelyeket az emberek a másokkal való találkozások során magukkal visznek, és amelyek szűrőként szolgálnak 
mások értelmezésében és a másokra adott reakcióinkban. Segítségével megismerhetjük saját kulturális 
semlegességünk illúzióját, és felhív minket a kulturális referenciakeretek objektívebb módon történő 
feltárásra, illetve megnyit egy olyan tárgyalási mozgásteret, amelyben az előítéletek kisebb szerepet játszanak. 
 
A kritikus incidens első kézből származó, egy vagy több más emberrel megélt, konkrét időben és térben lezajló 
élmény, amely súlyos érzelmi reakciókat idéz elő (negatív vagy pozitív) az elbeszélőben. A tapasztalat mind 
kognitív, mind érzelmi szintű, és fizikai reakciókat is magában foglalhat. 
 
Diverzitás 

Mindannyian különbözõ, a faji, etnikai, nemi hovatartozás, szexuális irányultság, társadalmi-gazdasági státusz, 
életkor, fizikai képesség, vallási és politikai meggyõzõdések vagy más ideológiák által definált csoportokba 
tartozunk, de egyik ilyen csoport sem határoz meg bennünket. Mindannyian egyediek és különlegesek 
vagyunk. 
 
A diverzitás mint koncepció az emberek közötti különbségekre és hasonlóságokra összpontosít. Analitikus 
szinten használjuk az emberi sokféleség leírására, de magában foglal egy normatív dimenziót is, a pluralizmus 
és a különbség elismerése iránti elkötelezettséget (Robak et al., 2013). A különbség és a hasonlóság nem az 
emberek sajátossága, hanem mindig egy relációs megfigyelés terméke. 
 
Diverzitás menedzsment 

“A diverzitás menedzsment egy olyan jövőorientált, értékvezérelt stratégiai, kommunikációs és vezetési 
folyamat aktív és tudatos fejlesztése, amely bizonyos különbségek és hasonlóságok elfogadását és egy adott 



 

 139 

szervezetben potenciálként történő felhasználását jelenti, egy olyan folyamatot, amely hozzáadott értéket 
teremt a vállalat számára.” (Keil et al. 2007: 6) 

Decentralizáció 

Margalit Cohen-Emerique decentralizációs módszere keretében írja le az első lépést a kritikus incidensek 
leküzdésére. Célja annak megértése, hogy a saját értékeink, normáink, elvárásaik és gyakorlataink (saját 
kulturális referenciakeretünk) hogyan befolyásolják a kritikus incidensek során bekövetkezett kölcsönhatást. A 
decentralizáció lehetővé teszi, hogy megvizsgáljuk azokat a torzításokat, amelyeken keresztül másokat 
vizsgálunk, miközben próbáljuk a kritikus incidenst példaként használni az interkulturális tanuláshoz. 

Saját kulturális referenciakeretünk szisztematikus megkérdőjelezésével megfosztjuk a keretet normalitásától, 
ami hozzájárul öntudatosságunkhoz és gondolkodásunkhoz. 

Referenciakeret 

Egy személy esetében inkább kulturális referenciakeretről beszélünk, nem pedig kultúráról. A referenciakeret 
nem minősül zárt rendszernek, amelyből nincs kiút. Nem homogén, és lehetővé teszi az ellentmondásokat. 
 
Úgy gondolunk rá, mint egy szemüvegre, amelyen keresztül a világot látjuk. Tartalmazza értékeink és 
normáink reprezentációinak rendszerét. Ez a kulturalizációs utunk eredménye. A referenciakeretünk elferdíti a 
világról alkotott interpretációnkat. A decentralizáció gyakorlása során megtapasztalhatjuk, hogyan lehet egy 
kulturális sokk önmegismerő élmény azáltal, hogy megvizsgáljuk értékeinket és mélyebben megismerjük saját 
kulturális keretünket. 
 
Interkulturális kompetenciák 

Az interkulturális kompetencia olyan készségek, attitűdök és tudás összessége, amelyek lehetővé teszi az 
adott személy számára, hogy nyitott elmével szembesüljön a váratlannal, készen arra, hogy tanuljon abból, ha 
elveszíti a kontrollt a szituáció felett és képes legyen perspektívát változtatni. 
 
Amikor a kulturális különbségek feszültségeket teremtenek, az eszkaláció elkerülésének legjobb módja a 
megértés, a tolerancia, az alkalmazkodás, illetve a tárgyalás. Az arra való képességet, hogy mozgósítsuk ezeket 
a potenciálokat, interkulturális kompetenciának nevezzük. Az interkulturális kompetencia nem csak azért 
fontos az egészségügyi szakemberek számára, mert segíthet a szükségtelen feszültségek elkerülésében 
munkájuk során, hanem azért is, mert meg tudja óvni őket a téves diagnózisok felállításától, valamint az 
ineffektív beavatkozásoktól. 
 
Interkulturális kommunikáció 

A kommunikáció a jelek és kódok értelmezéséhez és a rájuk való reagáláshoz kapcsolódik olyan módon, amely 
lehetővé teszi az értelmes verbális, nem verbális és para-verbális információcserét. A "sikeres" kommunikáció 
számos olyan előfeltételen alapul, amelyek a napi interakciók során rejtve maradnak. Például általában úgy 
véljük, hogy az a személy, akivel kommunikálunk, megérti, amit kommunikálni akarunk felé. De általában nem 
ellenőrizzük, hogy valóban ez-e a helyzet. A kommunikáció e tudatalatti dimenziói fontos szerepet játszanak az 
interkulturális kommunikációban, amikor a szereplők nem képesek közös kulturális referenciakeretre építeni. 
A jelentőség, a jelentés és a szóbeli és nem verbális kódok (azaz arckifejezések, testbeszéd) nagyban 
eltérhetnek. Így az interkulturális kommunikáció nagyobb erőfeszítéseket kíván annak biztosítására, hogy a 
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jelentést a szándékunknak megfelelő módon közvetítsük. Szükség van a különböző kommunikációs stílusok 
elismerésére, a kétértelműség elfogadására és a másik személy reakciója iránt tanúsított figyelmességre. 

Interkulturális tárgyalás 

Interkulturális tárgyalásra kerül sor, amikor egy konfliktushelyzet vagy kritikus incidens szereplői próbálnak 
megoldást találni a konfliktusra. Cohen-Emerique szerint a tárgyalások magukban foglalják azt a törekvést, 
hogy megőrizzék az összes interakciós partner lehető legjobb identitását. Az interkulturális tárgyalásokhoz 
szükséges készségek közé tartozik a bezárkózás szükségességének felfüggesztése, saját korlátaink ismerete, a 
nem erőszakos kommunikáció és a törekvés a teljes kép megismerésére. 

Interkulturális csapatok 

“A csapat tagjai között bizonyos mértékű diverzitás mindig fennáll, kisebb vagy nagyobb mértékben. A csoport 
sokszínűsége különböző interperszonális sajátosságokra utal, mint például az életkor, a faj, a nem, a 
tanulmányi és szakmai háttér, a személyes tapasztalat stb. Az interkulturális csapatok feltételezhetően még 
változatosabbak, mivel a tagok különböző kulturális háttérből jönnek.” (Bartel-Radic & Lesca 2011: 90) 

A munkaerő diverzifikációja miatt az interkulturális csapatok az egészségügyi szektorban Európa-szerte 
valósággá váltak. 

Érzékeny zónák 

Az érzékeny zónák a kulturális sokk - vagy a kritikus incidensek, mint például a test, a diszkrimináció, a halál 
stb. - gyakori tárgyai. Segítenek abban, hogy feltárjuk, mely kulturális területek bírnak számunkra különös 
fontossággal, amelyek az interkulturális kapcsolatokban feszültség forrásai lehetnek. 
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