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4. Az MCE képzések minimális kritériumai 

Ebben a részben azt vizsgáljuk meg, hogy mely témákat tartjuk szükségesnek az MCE 
képzések / oktatók képzésénél. Ezt úgy tesszük, hogy a képzéseket 10 építőelemre bontjuk, 
meghatározzuk a konkrét pedagógiai célokat, meghatározzuk a megvalósításukhoz 
szükséges legmegfelelőbb pillanatokat, részletezzük a szükséges tapasztalatokat, 
kompetenciákat és módszereket. A „minimális kritériumok” egyfajta felépítést kínál, 
meghatározva a képzés legfontosabb összetevőit vagy moduljait, de nem jelent mereven 
követendő struktúrát. Ellenkezőleg, figyelembe veszi a résztvevők sajátos igényeit.  

A tréner választhatja, hogy több vagy kevesebb időt biztosít az „építőelemeknek”, valamint 
gondosan kiválasztja a legmegfelelőbb módszert, amely elősegítheti a célok elérését, 
figyelembe véve a résztvevők felkészültségét és szakértelmét. 

Az alábbi táblázat áttekintést ad erről a 10 építőelemről. 

 Építőelemek Rövid leírás 

1 
Első kapcsolat a csoporttal: 

elvárások, szerződés, bizalom 

Kapcsolat kiépítése a facilitátorok és a résztvevők, 
valamint a résztvevők között. Felkészülés a képzés 

tartalmának és folyamatainak befogadására 

2 A kultúra dekonstrukciója 
A kultúra szélesebb antropológiai definíciójának 

bemutatása és összekapcsolása a résztvevők személyes 
és szakmai életével. 

3 
Az identitás fogalmának 

bevezetése 
Az identitás fogalmának, kultúrához való viszonyának, 

relevanciájának az adaptációs folyamatban való feltárása 

4 
A kulturális különbségek 
elfogadása és az azokból 

fakadó előítéletek elismerése 

A kulturális különbségek felismerését akadályozó három 
réteg feltárása: kognitív automatizmusok, szociális 

identitás és szakmai modellek 

5 
A Cohen-Emerique 

megközelítés bevezetése a 
trénerek számára 

Hogyan vezethető be rövid és koherens módon az MCE 
megközelítés? 

6 
Kulturális sokk és 
decentralizáció 

Megismerkedés a „kulturális sokkal” és annak 
alkalmazhatósága az interkulturális tanulásban. 

Készségek fejlesztése a decentralizációhoz. 

7 
A másik referenciakeretének 

felfedezése 

Készségek fejlesztése a másik értékeinek, normáinak, 
reprezentációinak feltárására és megértésére. Megfelelő 

fontosság tulajdonítása a kultúrának; annak tagadása vagy 
tárgyiasítása nélkül. 

8 Interkulturális kommunikáció 
A kulturális sokszínűség jelenléte a kommunikációban, 

reflektálás az egyén által preferált kommunikációs stílusra 
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és rugalmasság kialakítása a másokhoz való 
alkalmazkodáshoz. 

9 Tárgyalás és mediáció 
Bemutatjuk a tárgyalás fogalmát (folyamatai, elősegítői, 
gátlói), miben különbözik a mediációtól. A tárgyaláshoz 

szükséges skillek fejlesztése. 

10 
A szakmai gyakorlatba való 

beépítés 
A képzés elemeinek összekapcsolása a szakmai 

gyakorlattal 

5.Táblázat Építőelemek áttekintése 

4.1 Első kapcsolatfelvétel: a csoport előkészítése, szerződéskötés 

Miért foglalkozunk ezzel a képzésen? Mikor kell ezzel foglalkozni? 

A képzés kezdete stratégiailag fontos pillanat: ebben a pillanatban kezdjük el kialakítani a 
kapcsolatot a trénerek és a résztvevők, valamint a résztvevők között, és megalapozzuk a 
képzés „munka kultúráját”. Továbbá a facilitátor az első alkalom egy részét arra szánhatja, 
hogy a résztvevőket a témára hangolja, feltárja motivációikat, érdekességeiket, valamint az 
interkulturalitással kapcsolatos kihívásokat. Ehhez egy speciális stratégia a kulturális sokk 
élményének előidézése. 

A modul főbb jellemzői 

Ez a modul egyedülálló a sorban, bármi is a képzés tárgya, ezek a bevezető lépések 
szükségesek: a résztvevők egymással való megismerkedése, bármilyen szakmai háttérrel 
rendelkezik a trénernek, rendelkeznie kell a csoport képzéshez szükséges skillekkel. Ebben a 
szakaszban nem célunk általános stratégiák és készségek feltárása, hanem a Margalit Cohen-
Emerique megközelítésének sajátosságait ismertetjük 

Javasolt elemek 

Az alábbi táblázat azokat a szempontokat tünteti fel, amelyeket szükségesnek tartunk a 
Margalit Cohen-Emerique módszert alkalmazó képzésekhez. A világosabb szín a rövidebb (3 
napos) képzéseknél is ajánlott elemeket jelenti, míg a sötétebb szín a hosszabb képzéseket 
jelenti. A következőkben részletesen megvizsgáljuk az egyes elemeket, integrálva azokat a 
hivatkozásokat, amelyeket a trénernek ismernie kell, azokat a kompetenciákat és fókuszokat, 
amivel rendelkeznie és ismernie kell, valamint a problémák kezeléséhez ajánlott 
módszertanokat. 

A facilitátor-résztvevő kapcsolat megteremtése 

Kapcsolat és bizalom kiépítése a résztvevők között 

A résztvevők motivációinak, a témához való viszonyuk megismerése 

A képzés „munkakultúrájának” / „stílusának” kialakítása 
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A tanulási célok / szabályok egyértelműsítése és az aktív részvételre való felkészülés 
 

 
A „kulturális sokkok” szimulációjának megtapasztalása 

 
6.Táblázat  Első kapcsolatfelvétel: a csoport előkészítése, szerződéskötés 

 

A facilitátor-résztvevő kapcsolat megteremtése 

Az interkulturális képzések mindig szenzitív helyzetek, mivel önreflexiót és saját korlátaink 
(sztereotípiák, előítéletek, etnocentrizmus) feltárását igénylik. A visszavonulás és az ellenállás 
elkerülése érdekében a vezetőnek képesnek kell lennie arra, hogy megalapozza legitimitását 
a résztvevők számára. 

Tapasztalat 
Kompetenciák / 

Fókusz 
Módszerek 

Az interkulturális mobilitás személyes 
tapasztalata (országok vagy régiók 

közötti migráció, multikulturális 
családtörténet, kulturális kisebbség 
tagja, nemzetközi tapasztalat stb.) 

Szükséges tényező lehet az 
„interkulturális legitimitás” 

szempontjából  

Önbizalom vagy 
önfeltárás iránti 

hajlandóság, személyes 
tapasztalatok 
megosztása a 
résztvevőkkel 

Nem formális, horizontális 
tevékenységek, amelyek 
csökkentik a távolságot a 

facilitátorok és a 
résztvevők között, 

anélkül, hogy teljesen 
megszüntetnék azt 

7.Táblázat A facilitátor-résztvevő kapcsolat megteremtése 

Kapcsolat és bizalom kiépítése a résztvevők között 

A fent említett szenzitivitás” miatt fontos biztonságot teremteni a résztvevők számára, hogy 
merjenek megnyílni. Ez részben megtehető „biztonsági szabályok” javaslatával (lásd alább), 
de ezek önmagukban nem működnek, ha szubjektív szinten a facilitátor nem tud kialakítani 
egyfajta biztonságot és bizalmat. 

Tudás / Referenciák Kompetenciák / Fókusz Módszerek 

Jégtörők, bizalomépítő 
gyakorlatok ismerete. Példák: 

Boal Games for actors and non-
actors (2002). 

Az Európa Tanács képzési 
készletei, mint a All different / 

all equal (1995) vagy David 
Diamond Theatre for Living 

(2007)  

A vezetőnek bíznia kell az általa 
javasolt játékokban és fontosnak 
kell azokat tartania. Ha ez nem 
történik meg, a résztvevők sem 
vesznek részt a játékokban. A 

vezetőnek készen kell állnia arra 
is, hogy pozitív érzelmeket 

fejezzen ki vagy kis mértékben 
„arcát veszítse” az ilyen 

játékokban 

Olyan játékok, amelyek 
megnevettetik az 

embereket, pozitív 
érzelmeket élnek meg 
általuk, vagy akár kis 

mértékben “arc 
vesztéssel” járnak, hogy 
megbizonyosodjanak 

róla, hogy ez is “belefér” 

8.Táblázat Kapcsolat és bizalom kiépítése a résztvevők között 
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A résztvevők motivációinak, a témához való viszonyuk megismerése 

Az a fajta motiváció, amellyel a résztvevők megérkeznek a képzésre, nagy szerepet játszik 
majd a tapasztalataikban és a tanulási eredményeiken. Míg a legtöbb résztvevő személyes 
indíttatással érkezik, néhányat a felettesei küldenek, a legrosszabb esetben azután, hogy 
áthágták az interkulturalitás/ politikai korrektség szabályait. Természetesen a második 
esetben nagyobb ellenállás várható. De még a személyes motivációk is jelentősen 
eltérhetnek. Egyes résztvevők nagyon konkrét elvárásokkal érkeznek, hogy “megismerjék a 
másikat”, ami kész magyarázatok és ismeretek iránti vágyat jelent, nem pedig a fárasztóbb 
önmagukon végzett munkát. 

Tudás / Referenciák Kompetenciák / Fókusz 
Módszerek 

Különbség az interkulturális 
képzések különböző paradigmái 

között, különös tekintettel a kultúra-
specifikus és a kultúra általános 

megközelítések, valamint a kognitív 
(tudásalapú) vagy kompetencia-

alapú megközelítések közötti 
különbségek bemutatása 

A résztvevők gyakran azt állítják, 
hogy "nincsenek külön elvárásaik", 

miközben legtöbbször igen, de 
nem tudják ezeket kifejezetten 
megfogalmazni. A facilitátor 

feladata, hogy segítse az ember 
elvárásainak tudatosítását, segítsen 

felmérni, hogy ezek reális 
elvárások-e.  

Lehetőség 
biztosítása, hogy 
minden résztvevő 
megszólalhasson, 
vagy strukturált 

gyakorlatok. 

9.Táblázat A résztvevők motivációinak, a témához való viszonyuk megismerése 

A tanulási célok / szabályok egyértelműsítése, felkészülés az aktív részvételre 

Annak érdekében, hogy segítsük a résztvevőket a képzés hangolásában, és mindenekelőtt a 
csalódás vagy frusztráció elkerülése érdekében, javasoljuk, hogy expliciten foglalkozzanak a 
képzés céljaival, tartalmával és módszereivel. Ha a tréner sejti, hogy a résztvevők motivációi/ 
vágyai (például a „más kulturális csoportokkal kapcsolatos ismeretek elsajátítása”) és a tréner 
által javasolt célok nem illeszkednek, ez a munka elengedhetetlen. 

Tudás / Referenciák Kompetenciák / Fókusz 
Módszerek 

Különbség az 
interkulturális 

képzések különböző 
paradigmái között, 

különös tekintettel a 
kultúra-specifikus és a 

kultúra általános 
megközelítések, 

valamint a kognitív 
(tudásalapú) vagy 

kompetencia-alapú 
megközelítések 

közötti különbségek 
bemutatása 

Aktív részvétel: A tanulás nem a tanár, hanem a 
résztvevő tevékenységének függvénye. A facilitátor 
ezt egyértelművé teheti, és segítheti a résztvevőket 

az aktív részvételben. 
Eszközök és módszerek: A résztvevők nem 

feltétlenül szoktak hozzá azokhoz a módszerekhez, 
amelyeket a tréner javasolni fog. Egyes módszerek 

akár „sokkot” okozhatnak, akár ellenállást 
válthatnak ki. A vezető segít a résztvevők 

felkészítésében azáltal, hogy egyértelművé teszi a 
különböző típusú tevékenységek ésszerűségét 

(például miért használunk játékokat, színházat stb.) 
Biztonság: Az interkulturális képzés számos 

szempontja fenyegetõ érzéseket válthat ki. Fontos, 
hogy biztonságos helyet hozzunk létre, ahol a 

résztvevők meg mernek nyílni, kifejezhetik 

Számos forma 
van 

használatban, a 
plenáris 

megbeszéléstől 
a strukturált 

gyakorlatokig. A 
résztvevők és a 
segítők közötti 

„szerződés” 
kölcsönös 
„aláírása” 

növelheti az 
elemek 

fontosságát. 
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magukat, mernek kérdéseket feltenni. 

10. Táblázat A tanulási célok / szabályok egyértelművé tétele és az aktív részvételre való felkészülés 

A képzés „munkakultúrájának” / „stílusának” kialakítása 

Az interkulturális tanulás általában és különösen az MCE módszer alkalmazása megköveteli az 
önreflexiót (hozzáférés a releváns személyes tapasztalatokhoz, azok tudatosítása) és az 
önfeltárás (a tapasztalatok megosztása). A facilitátornak világossá kell tennie a résztvevők 
számára, hogy ez a két elem a sikeres tanulási tapasztalat kulcsfontosságú eleme. Az aktív 
részvételt és önismeretet / önfeltárást a kezdetektől ösztönözni kell speciális bevezető/ 
csoportépítő tevékenységek alkalmazásával. 

Tudás / Referenciák Kompetenciák / Fókusz Módszerek 

Bruner (1973, 1996), 
konstruktivista 

megközelítés az 
elméleti tanuláshoz 

Annak érzékelése, mikor célravezető az 
résztvevőket az önreflexió vagy az 

önfelismerés felé nyomni és mikor kell teret 
biztosítani nekik. 

Érzékenység az „ellenállások” különböző 
formáinak észlelésére és azok kezelésére, 

annak felismerése, ha az ellenállások 
hátterében valamiféle sérülékenység áll.  

Nem formális, 
horizontális 

tevékenységek, 
amelyek elősegítik az 

aktív részvételt, az 
önismeretet, az 

önfeltárást 

11. Táblázat A képzés „munkakultúrájának” / „stílusának” kialakítása 

A „kulturális sokk” szimulációja 

Az MCE megközelítésének középpontjában az a meggyőződés áll, hogy a kulturális sokkok 
tapasztalatai a tanulás alapvető és szükséges forrásává válhatnak. A módszer mutatja, hogyan 
történhet ez meg. Ezért a kulturális sokk szubjektív élményének felkínálása hasznos lehet 
ezeken a képzésben. Tapasztalt, magabiztos segítők alkalmazhatnak egy ilyen szimulációt a 
képzések legelején. 

Tudás / Referenciák Kompetenciák / Fókusz Módszerek 

A „kulturális sokk” 
meghatározása és 
dinamikája (MCE, 

2011) 

Önhatékonyság / önbizalom: egy ilyen 
szimuláció csak akkor működik, ha a segítő 

bízik a javaslatában, és be tudja vonni a 
résztvevőket a számukra elsőre szokatlan / 

furcsa / sőt irracionális kérésbe. 
A második kulcsfontosságú tulajdonság az a 

képesség, hogy összekapcsolja az átélt 
élményt a kulturális sokk fogalmával / 

jelenségével, segítve a résztvevőket abban, 
hogy személyes kényelmetlenségüket 

felhasználják és önismeretté konvertálják. 

Ezek a szimulációk 
bármilyen utasítás 

formáját ölthetik, ahol 
a „normális” 

viselkedést szokatlan, 
kontextuson kívüli 

viselkedéssel 
helyettesítik: 

köszöntés, öltözködés, 
mozgás stb. 

12. Táblázat – A „Kulturális sokkok” szimuláció megalkotása 



 

 

ZELDA project is co-funded by the Erasmus+ 

Programme of the European Union. 

Grant agreement no. 2019-1-IT02-KA2014-063370.  

 

4.2 A kultúra dekonstrukciója 

Miért foglalkozunk ezzel a képzésen? Mikor kell ezzel foglalkozni? 

A "kultúra" fogalma kulcsfontosságú eleme minden interkulturális képzésnek. Ha nem 
követnénk el „hibákat” a kulturális jelenségek megértésében és kezelésében, valószínűleg 
nem lenne szükség interkulturális képzésre. A kettős kihívással szembesülünk a koncepció 
értelmezése során; először meg kell bizonyosodnunk róla, hogy a résztvevők a kultúrát 
antropológiai értelemben tág fogalomként értelmezik, nem pedig egy leszűkített értelemben. 
A második kihívás az, hogy segítsünk a résztvevőknek felismerni, hogy önmagukat (saját 
életüket, gondolataikat, testüket stb.) milyen mértékben határozza meg, hatja át a kultúra, 
amiben élnek. A kultúra fogalmát inkább a képzés kezdete felé javasoljuk bevezetni, 
különben félreértésre adhat okot a képzés során. A fogalmak egyeztetése szükséges, hogy 
ugyanazt értsük a fogalmak alatt. 

Ezeket szükségesnek tartunk a Margalit Cohen-Emerique módszert alkalmazó képzésekhez. A 
világosabb szín a rövidebb (3 napos) képzéseknél is ajánlott elemeket jelenti, míg a sötétebb 
szín a hosszabb képzéseket jelenti. A következőkben részletesen megvizsgáljuk az egyes 
elemeket, integrálva azokat a hivatkozásokat, amelyeket a trénernek ismernie kell, azokat a 
kompetenciákat és fókuszokat, amivel rendelkezni kell, valamint a problémák kezeléséhez 
ajánlott módszertanokat. 

A kultúra antropológiai értelemben vett tágabb definíciójának meghatározása 

Segítsen a résztvevőknek túllépni néhány megszerzett / merev sémán (pl. A vallás nem része a 
kultúrának ..) 

Segítse a saját etnocentrizmus tudatosítását 

Segítsen észlelni a kulturális különbségek alapvető dimenzióit 

Segítsen összekapcsolni a „kultúra” fogalmát a résztvevők szakmai és személyes világukkal 

Különböző rétegek (látható, mögöttes értékek, normák, reprezentációk) ismerete 

Ismerje meg a kultúra alapvető mechanizmusait (dinamikus, transzmisszió + csere stb.) 

13. Táblázat A kultúra dekonstrukcióra 

A "kultúra" széles, antropológiai értelemben vett meghatározása 

Ma a "kultúra" fogalma többféle megnevezéssel jelenik meg a mindennapi nyelvben. Talán a 
legelterjedtebb jelölés a legszűkebb, amelyet olyan kifejezések ragadnak meg, mint a 
"kulturális tevékenység" és az olyan intézmények, mint a "Kulturális Minisztérium". Ebben az 
értelemben a kultúra "magaskultúra", amely az emberi cselekedetek legnemesebb és 
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legművészibb jellegére utal. A résztvevők számára fontos megérteni, hogy minden emberi 
tevékenység "kulturális", még a legközönségesebb is. A kultúra ebben a tág értelemben, a 
jelentésteremtés, a minket körülvevő káosz megszervezése, amely nagy hatással van az 
emberi tapasztalatainkra. 

Tudás / Referenciák Kompetenciák / Fókusz Módszerek 

Megismerni a "kultúra" 
antropológiai jelentését, 
megismerni a különböző 

definíciókat: Unesco (2001) 
Camilleri (1998) Geertz 

(1993) stb. 

Annak felismerése, hogy a 
résztvevők hajlamosak-e a 

"kultúra" szűkebb 
értelmezésére, ösztönözni 

őket definíciójuk bővítésére. 

Nem szükséges külön 
tevékenységet szentelni ennek a 

célnak, ha be tudjuk építeni 
azokat a pedagógiai 

szekvenciákba, amelyek több, a 
kultúrához kapcsolódó célt 

tartalmaznak. 
14. Táblázat A „kultúra” széles, antropológiai meghatározásának megosztása 

Segíteni a résztvevőket túllépni néhány megszerzett / merev sémán (pl. „A vallás nem 

része a kultúrának”) 

Tapasztalataink szerint nem elegendő pusztán a kultúra szélesebb antropológiai 
definíciójának bevezetése (megvitatása, bemutatása) annak biztosítására, hogy az új 
meghatározás koherensen integrálódjon a résztvevők előfeltételezései és koncepciói közé. 
Még akkor is, ha az új definíciót általában szem előtt tartják, a résztvevők nem ellenőrzik 
automatikusan a definíció hatását más előfeltevésekre, amikkel rendelkeznek. Ezért a segítők 
feladata, hogy kísérjék a résztvevőket ebben a folyamatban. Növeli a képzés hasznosságát 
annak a gondolatnak a bevezetése, hogy minden koncepció/ fogalom felülvizsgálható és 
hogy az érzékeny témák tabusítása nem a leghasznosabb megközelítés. 

 

Tudás / Referenciák Kompetenciák / Fókusz Módszerek 

Betekintés a kulturális 
antropológia 
dimenzióinak 
sokféleségébe 

(társadalmi szervezet, 
gender, hitrendszer, 

viszony a 
hierarchiához stb.)

  

Arra ösztönözzük a facilitátort, hogy 
térképezze fel azokat a domináns 

feltételezéseket / meggyőződéseket, 
amelyeket a résztvevők gyakran vallanak 
a kultúráról abban a szakmai / nemzeti 
stb. összefüggésben. (pl. a „vallást” a 

kultúrán kívülinek, a „gendert” 
függetlennek képzelik el, csupán a 

nemek közötti egyenlőségről alkotott 
álláspont tükrözi. 

A feltérképezett feltevések 
alapján javasolunk egy 

interaktív tevékenységet, 
amely felkéri a 

résztvevőket, hogy 
ellenőrizzék / vitassák meg 
ezeket a feltételezéseket. A 
„kvíz” vagy a „vita” formája 

alkalmazható. 

15. Táblázat – Segíteni a résztvevőket túllépni néhány megszerzett / merev sémán 

A saját etnocentrizmus tudomásul vétele 

Az etnocentrizmus fogalma megmutatja, hogy nem vagyunk kulturális szempontból 
semlegesek, nem vagyunk „természetes” relativisták, akikre minden kulturális 
referenciakeretet ugyanolyan vonzónak, indokolhatónak tart. Az etnocentrizmus egy olyan 
elfogultságot jelent, amelybe szocializálódunk, miközben megszerezzük kulturális 
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identitásunkat: saját kultúránk elsajátításával megtanuljuk látni a világot az adott kultúra 
lencséin, reprezentációin, értékein, normáin keresztül. Mi több, a kultúra mély pszichológiai 
funkciója miatt az enkulturáció révén szükségünk van e kultúra szimbolikus védelmére is. A 
segítő szerepe az etnocentrizmus jelenlétének és annak következményeinek tudatosítása, 
hogy miként látjuk, értelmezzük és hogyan érzünk más kultúrákkal kapcsolatban.  

Tudás / Referenciák Kompetenciák / Fókusz Módszerek 

Az etnocentrizmus 
különböző formáinak 
tipológiája Margalit 

Cohen-Emerique 
(2011) szerint 

Integrálja azt a tényt, 
hogy az etnocentrizmus 

mindannyiunkat jellemez. 
"Pragmatikus" módon 

értsd meg a folyamatot. 
Képesség vezetni a 

színházi és szimulációs 
eszközök elemzéséhez 

Javasoljuk olyan módszerek alkalmazását, 
amelyek lehetőséget kínálnak a 

résztvevőknek arra, hogy szembesüljenek 
saját etnocentrizmusukkal. Ez az egyetlen 
hatékony tanulás, amely megakadályozza 

a biztonságos / elkerülő helyre való 
visszavonulást, ahol az ember 

megnyugszik, hogy az etnocentrizmus 
csak más embereket érint. 

16. Táblázat A saját etnocentrizmus tudatosítása 

A kulturális különbségek alapvető dimenzióinak észlelésének segítése 

A kultúrák közötti különbségek meghatározása az első interkulturális találkozások óta 
napirenden van. A „nemzeti karakterológia” feltérképezésére irányuló korábbi kísérletek 
széleskörű általánosításoknak bizonyultak, és a sztereotípiák esszenciálissá tételét 
eredményezték. Tudományosabb megközelítés a kultúrákat megkülönböztető dimenziók 
feltérképezésében áll, amelyet több kutató is követett (Hall, Hofstede, Trompenaars), és az 
összehasonlító kulturális pszichológia diszciplínáját is megalapozta. Az ilyen összetevőket 
magában foglaló MCE-képzéseknek két célja lehet. Először mélyebb értelmet adhat a 
megfigyelt különbségeknek (például a nők ruházatára vonatkozó különféle előírások 
megfigyelése áttérhet a „nők elnyomásának” megítéléséről a nemek szerinti differenciálódás 
orientációjának semlegesebb értelmezésére). Másodszor az önfelfedezés lehetősége is lehet, 
ha felkérjük a résztvevőket, hogy több dimenzióban gondolkodjanak el saját helyzetükről. 

Tudás / Referenciák Kompetenciák/ fókusz Módszerek 

Összehasonlító kulturális 
pszichológia jelenlegi 

eredményeivel. 
A résztvevők számára releváns 
területek ismerete (pl. családi 
struktúrák) Kagitcibasi (2002) 
Cole (1997, 1998) Lee (1982) 

Georgas (2003) 
 

A facilitátornak éberen kell 
figyelnie, hogy az érvelések 

ne csússzanak 
általánosításokba vagy 

előítéletekbe a “kulturális 
különbségek” ürügyén. (Pl.: „a 

muszlim kultúrában 
elnyomják a nőket” vagy a 

„nyugati kultúra egalitárius”). 
 

Javasoljuk a részvételi 
módszereket, amikor a 
résztvevők különböző 
dimenziómodellekkel 

kísérleteznek (pl. ellenőrzik az 
egyes dimenziókat, hogy 
szerepet játszhatnak-e 

munkájukban). Az önreflexió 
is beépíthető a 

tevékenységekbe. 
17. táblázat A kulturális különbségek alapvető dimenzióinak észleléséhez nyújtott segítség 

Segítenek összekapcsolni a „kultúra” fogalmát a résztvevők szakmai és személyes 
világával  
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A kultúra fogalmának definiálásban mérföldkő annak felfedezése és elismerése, hogy a 
kultúra körülöttünk - és bennünk is - mindenütt jelen van. Annak tudatosítása, hogy a 
„kultúra” befolyásolja gondolkodásmódunkat, érzésünket, jelenünket és önmagunk 
kifejezését. Nem mindig nyilvánvaló, különösen egy olyan „kultúrában”, amely nagy hangsúlyt 
fektet az egyének önrendelkezésére, akaratszabadságára. Tehát valóban ez az első fontos 
lépés kulturális semlegességünk illúziójának elvesztése. 

Tudás / 

Referenciák 
Kompetenciák/ fókusz Módszerek 

Betekintése a kulturális 
antropológia 
dimenzióinak 
sokféleségébe 

(társadalmi szervezet, 
gender, hitrendszer, 

viszony a hierarchiához 
stb.) Pl. Eriksen (2010) 

Célunk, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 
„kultúra” jelen van a magán- és a szakmai élet 

minden területén. 
Ehhez a facilitátornak különös figyelmet kell 

szentelnie azokra a területekre, amelyeket úgy 
tűnik, hogy „elfelejtettek” ebből a feltárásból, 
ami azt jelzi, hogy a résztvevők vonakodnak 
elképzelni a „kultúra” relevanciáját, és ezért 

megtagadják a kulturális sokszínűség 
lehetőségét. 

Olyan interaktív módszereket 
javasolunk, amelyek arra 

ösztönzik a résztvevőket, hogy 
azonosítsák a környezetükben 
lévő kultúra elemeit, láthatóvá 

téve az élet azon 
aspektusainak kulturális 

jellemzőit, amelyeket esetleg 
kulturálisan semlegesnek 

tekintettek. 

18.Táblázat Segítenek összekapcsolni a „kultúra” fogalmát a résztvevők szakmai és személyes világával  

Különböző rétegek (látható, mögöttes értékek, normák, reprezentációk) megismerése 

A fent említett „kulturális semlegesség illúziójának” leküzdésének másik kulcsfontosságú 
mozzanata abban áll, hogy megértjük, hogy a kultúra minden látható / hallható 
megnyilvánulása, amelyet érzékeink révén észlelhetünk, mélyebb elemekhez kapcsolódnak, 
például értékekhez, normákhoz, reprezentációkhoz, amelyek a kultúrát közvetítik. Ez 
kulcsfontosságú jellemző az MCE tréningeken, mivel pontosan az az egyik célunk, hogy a 
résztvevők a valós élet interakcióiban észlelhessék azokat a konkrét elemeket (viselkedés, 
közlések stb.), amelyek félreértést váltanak ki, és felismerjék azok kultúrafüggő eredetét. 

Tudás / Referenciák Kompetenciák / Fókusz Módszerek 

Az E.T.Hall (1989) 
„jéghegy” 

metaforájának 
megértése és a 

különféle jelenségekre 
való 

alkalmazhatósága. 

Nem hagyni, hogy a megismert 
fogalmak a “levegőben lebegjenek”. 

Minden fogalmak konkrét, valóéletbeli 
példákhoz kapcsolni. Például: „tisztelet” 

- mik a látható / hallható 
megnyilvánulásai, hol érzékeljük. 

Bármely módszer, amely a 
jéghegy metaforáját 

alkalmazza a látható / 
láthatatlan elemek 

kettősségének feltárására. 

19. Táblázat Különböző rétegek (látható, mögöttes értékek, normák, reprezentációk) megismerése 

Ismerje meg a kultúra alapvető mechanizmusait (dinamikus, közvetítés, csere stb.) 

Hosszabb (több mint 3 napos) tréningeken időt szánhatunk a kultúra fogalmára, valamint a 
kultúra alapvető jellemzőinek és mechanizmusainak további feltárására. Az MCE képzésein 
belül az ilyen feltárás kívánt hatása az, hogy konkrétabb terminológiát és tudatosságot adjon 
a résztvevőknek, hogy ne csússzanak általánosításokba, esszencialista kijelentésekbe. 



 

 

ZELDA project is co-funded by the Erasmus+ 

Programme of the European Union. 

Grant agreement no. 2019-1-IT02-KA2014-063370.  

 

Tudás / Referenciák Kompetenciák / Fókusz Módszerek 

Elméleti hivatkozások az 
kultúra jellemzőiről, a 
kultúra és az egyének 

kapcsolatáról, a kultúra 
mechanizmusairól (csere, 

átadás) stb. 

Ebben a feltárásban a facilitátor a 
résztvevők által hordozott 
feltételezések feltárására 

összponmtosíthat.  Segítse a 
résztvevőket a kétségeik, kérdéseik 
megfogalmazásában és  válaszokat 

kínáljon azokra. 

Olyan interaktív 
módszereket javasolunk, 

amelyek segítik a 
résztvevőket abban, hogy 

vitákon keresztül 
felismerjék saját 

kétségeikhez, kérdéseikhez. 
20. táblázat A kultúra alapvető mechanizmusainak megismerése (dinamikus, átadás, csere stb.) 

4.3 Az identitás kérdése 

Miért foglalkozunk ezzel a kérdéssel a képzés során? 

Az identitás összetett fogalom, amelyet sok párhuzamos definíció ír le, és gyakran 
összekeverik a kapcsolódó fogalmakkal (én, én stb.). Nehéz kutatás során megragadni a 
fogalom miben létét, olyannyira, hogy egyes kutatók megkérdőjelezik, hogy a kutatás során 
konstruálódik a fogalom vagy valóban létezik a kutatási paradigmán kívül is.  Mindazonáltal 
az identitás a interkulturális megközelítések alapvető fogalma, mivel segít megérteni a 
csoportok közötti dinamikát, valamint az adaptáció kihívásait. 

Mikor kell az identitással foglalkozni? 

Gyakran a kultúra definiálásával egyidőben vezetjük be az identitás fogalmát, vagy attól 
függetlenül, amikor a kulturális sokk fogalmával foglalkozunk.  

A javasolt alkotóelemek 

Az alábbi táblázat áttekintést nyújt azokról a szempontokról, amelyeket a Cohen-Emerique 
megközelítést követő képzéseken szükségesnek tartunk kezelni. A sötétebb szín nagyobb 
jelentőséget és befogadást jelez a "rövid" tréningeken (3 nap), a világosabb pedig a hosszabb 
(3 napnál hosszabb) tréningeken, valamint az oktatók számára tartott képzéseken. Az 
alábbiakban minden tételt részletesebben feltárunk, kitérve a javasolt referenciákra, a 
pedagógiai célokhoz igazított módszerekre és néhány javaslatra, amit a tréner figyelmébe 
ajánlunk.  

Az identitás fogalmának teljes komplexitásában történő feltárása 

Az identitás és a kultúra közötti kapcsolatok azonosítása 

Az identitásváltozások, identitásstratégiák (akkulturáció, interkulturáció) tárgya 

A résztvevők identitásának értékelése 

Az identitásfeszültségek és fenyegetések különböző aspektusainak feltárása 
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21. táblázat Az identitás kérdése 

Az identitás fogalmának teljes komplexitásában történő feltárása  

A párhuzamosan élő meghatározások és fogalmak sokasága miatt az első javasolt lépés az 
identitás jellemzőinek áttekintése. Ez segít annak feltárásában, hogy ez a fogalom hogyan 
magyarázhat meg bizonyos emberi viselkedéseket, gondolatokat és érzelmeket. 

Tudás / Referenciák 
Kompetenciák / 

Fókusz 
Módszerek 

Az identitás megnyilvánulásai: kognitív, 
viselkedési, érzelmi szintek. 

Működési szintek: személyes, relációs, 
csoportos. 

Jellemzők: szubjektív, relációs, szituációs. 

Funkciók vagy elvek: autonómia, kompetencia, 
összetartozás, jelentés stb. 

Felhasznált irodalom: Erikson, Tap, Tajfel 
művei; a dialektikus hasonlóság-különbség; 

szociálpszichológiai tankönyvek (Schwartz et al 
2011) 

Igazítsa a megvitatandó 
fogalmakat a résztvevők 
tudásához, hogy azok 

integrálhatóak legyenek 
a már meglévő 
ismereteikbe, 

tapasztalatikba. 

A fogalmi feltárás 
összekapcsolása az 

önreflexióval lehetővé 
teszi a fogalmak jobb 

megértését és rögzítését. 

Számos eszköz 
alkalmazható. 

Válasszon olyan 
tevékenységeket, 
amelyek kihívást 

jelentenek a 
résztvevők számára 
saját identitásukkal 

kapcsolatban. 

22. táblázat Az identitás fogalmának teljes komplexitásában történő feltárása 

Az identitás és a kultúra közötti kapcsolatok azonosítása 

Egyes szociálpszichológiai könyvek három szintű operatív felosztást javasolnak: személyes 
identitás (ami egyedivé tesz minket), relációs (kik vagyunk a kapcsolatainkkal kapcsolatban) 
és csoportidentitás (kik vagyunk különböző csoportok tagjaiként). A szociálpszichológiai 
kutatások egyik fő áramát az utóbbi dinamikájának megértésére fordították a "társas 
identitás" kulcsszó alatt, amelynek két aspektusa van: "ki vagyok mások szemében?" - hogyan 
fognak meghatározni engem, helyezzen el engem és "melyik csoporthoz tartozom" - kivel 
osztozom a nevemet, értékeimet, történelmemet. 

Az identitás és a kultúra bonyolultan kapcsolódnak egymáshoz. A kultúra az egyénnek a 
valahova tartozás érzését, a gyökerekkel rendelkezés érzését,  másokkal való osztozás,  
másokkal való összhang érzését biztosítja. Ez az identitás ontológiai funkciója, értelmet és 
értéket ad (lásd Camilleri 1998). A kultúra teszi lehetővé az identitás különböző 
meghatározóinak egyesítését. 

Az egyik nagyon érdekes kutatási eredmény a „mi” és „ők” (in group / out group) 
megosztottságára vonatkozik, különös tekintettel az egyének motivációjára a saját csoportjuk 
előnyben részesítésére, még akkor is, ha a „saját csoport” mesterséges konstrukció (lásd Tajfel 
1986). Csábító lehet azt feltételezni, hogy a csoportidentitás vagy a társadalmi identitás 
egyenértékű a "kulturális identitással" (lásd Cuche). Mindazonáltal minden identitás kulturális, 
még az is, ami személyes (pl. "bölcs" vagyok) vagy relációs ("anya vagyok") jellemzőkre utal, 
mert kulturális sajátosságaink révén ezek a tulajdonságok jelentéssel bírnak (mit jelent 
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például "bölcsnek" vagy "anyának" lenni Franciaországban). Javasoljuk ezen felismerések 
következményeit a későbbi "identitásváltozásokkal" foglalkozó részben tovább tárgyalni. 

Tudás / Referenciák 
Kompetenciák / 

Fókusz 
Módszerek 

Referenciák: Tajfel kísérlete a "minimális 
csoportközi paradigmáról". 

Szociálpszichológiai kézikönyvek (lásd 
Fiske).  

Az átvitel fogalma. 

A legfontosabb 
üzenetek tisztázása a 

társadalmi identitás és a 
kulturális identitás 

tágabb értelmezése 
miatt 

A fogalmi feltárás 
összekapcsolása az 

önreflexióval, a fogalmak 
alaposabb megértéséhez 

vezet. 

23. Táblázat Az identitás és a kultúra közötti kapcsolatok azonosítása 

Identitásváltozások, identitásstratégiák (akkulturáció, interkulturáció)  

Mint már említettük, az egyének rendkívül érzékenyek társadalmi környezetükre: hogyan 
perceptuálja őket környezetük, a feléjük mutatott tiszteletre, mások elismerése elősegíti az új 
kulturális környezetbe való adaptációt. Az "akkulturáció" fogalmát gyakran használják e 
változások leírására. "Olyan jelenségek összességére utal, amelyek a különböző kultúrájú 
egyének csoportjai közötti folyamatos és közvetlen érintkezésből fakadnak, és amelyek 
megváltoztatják az egyik vagy több másik csoport eredeti kulturális mintázatát" (Redfield, 
Linton és Herskovits, 1936 : 149). Az akkulturáció folyamatának megragadása érdekében a 
korai kutatások a nemzeti (többségi) identitást és az "etnikai" (kisebbségi) identitást 
ugyanazon kontinuum két végeként fogalmazták meg, ahol az egyik megerősödése egyenlő 
volt a másik gyengülésével. Ebből a szempontból minél több „fiatal migráns” válik franciává, 
annál inkább elveszíti algériai identitását. Ezzel az elképzeléssel ellentétben a jelenlegi 
kutatások azt mutatják, hogy a többségi csoportba és a kisebbségi vagy "származási" 
csoportba történő befektetés két egymástól független dimenzió (Berry et al: 2011: 317). 

Ezek a változások nem társadalmi vagy pszichológiai légüres térben mennek végbe: az 
identitás szükségletei, elvei vagy funkciói vezérlik őket (lásd alább), és a különböző csoportok 
közötti hatalmi viszonyokban gyökereznek. A változás e dinamikájának feltárása 
kulcsfontosságú eleme minden MCE képzésnek, amelynek szerves részét képezik az 
identitásstratégiák (pl. asszimilációs stratégiák; a szingularitás átértékelésének stratégiái - lásd 
Camilleri). 

Tudás / Referenciák 
Kompetenciák / 

Fókusz 
Módszerek 

Az identitás mint folytonosság, 
koherencia a tradícióval / 

modernséggel összefüggésben, 
differenciálás / hasonlóság 

Az akkulturáció, az adaptáció, az 
interkulturáció definíciói. 

Berry akkulturációs modellje, 
asszimiláció, szeparáció, integráció, 

marginalizáció fogalma. 
Az akkulturációs modell kritikája. 

 

A facilitátornak egy 
olyan identitásváltozás 

modellt kell bemutatnia, 
amely egyszerre 

egyszerű (megkönnyíti a 
dinamika megértését), 

ugyanakkor elég 
bonyolult ahhoz, hogy a 

résztvevők 
összekapcsolják a valós 

életben megfigyelt 

Előfordulhat, hogy a 
résztvevők nem 

rendelkeznek személyes 
tapasztalattal az 

interkulturális mobilitásról 
terén, ami korlátozhatja az 
egyéni tapasztalatra építő 

módszereket. Ebben az 
esetben a szimulációk vagy 
az interaktív tevékenységek 
segíthetnek a dinamika egy 
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jelenségekkel. részének érzékeltetésében. 

24. Táblázat Identitásváltozások, identitásstratégiák (akkulturáció, interkulturáció)  

A résztvevők identitásának értékelése 

A legtöbb társadalmi kontextusban egyes identitások magasabbra értékeltek, (lásd a 
sztereotípiákról és előítéletekről szóló részt). Legtöbbször a "kisebbségi" identitások kevésbé 
pozitívan reprezentáltak, mint a “domináns (többségi)” identitások. Az MCE-képzésnek során 
meg kell erősíteni a tudományos elméletek által közvetített üzeneteket, vagyis az 
egyenlőtlenség, diszkrimináció és a megbélyegzés elleni küzdelmet. Az elméleti alapelveken 
tól, a képzés építhet a kisebbségi identitással rendelkező résztvevők meglátásaira, 
élettapasztalatira. 

A csoportdinamika azonban azt eredményezheti, hogy azok az emberek, akik úgy érzik, hogy 
"alsóbbrendű" státusszal rendelkeznek, kevésbé valószínű, hogy aktívan részt vesznek a 
gyakorlatokban, különösen, ha olyan kategóriába tartoznak, amelyet intézményükben vagy 
magában a képzési csoportban nem magasan értékelnek. Ezért az oktató által létrehozott 
dinamikán múlik, hogy teret adjon-e ezeknek a sajátos identitásoknak, kulturális 
sajátosságoknak. Amellett, hogy a képzést gazdagítják, pozitív hatással lehetnek ezen 
identitások intézményi hierarchiában elfoglalt helyére.  

Tudás / 

Referenciák 
Kompetenciák / Fókusz Módszerek 

Heterogén 
csoportos 
tanulás, 
státusz 

különbségek 
hatása a 
csoport 

viselkedésére 

 A tréner felelőssége, hogy mindenkit meghallgasson, 
érdeklődést mutasson a résztvevők véleménye iránt. 

 A résztvevők sokszínűségének kihasználásával emelje ki 
a kulturális sokszínűséget, és győződjön meg arról, 

hogy a "megbélyegzett" vagy "kisebbségi" 
identitásokat magasan értékelik. 

 A trénernek azonban kerülnie kell az "erőltetett 
elismerést", ami belemerevíti a kisebbségi identitással 
rendelkező résztvevőt abba a szerepbe, hogy csupán 

az adott kultúra  résztvevőjeként legyen jelen a 
képzésen. 

 A másik iránti érdeklődésnek "gyengéden" kell 
megnyilvánulnia, kifejeződhet abban, hogy az oktató is 

megmutatja "ismereteinek hiányát" az adott 
kultúrában. 

Ez egy olyan 
ajánlás, amelyet 

a tréner a 
képzés egésze 
során  minden 
beszélgetésbe,  

kultúrákkal 
kapcsolatos vita 

során 
alkalmazhat. 

25. táblázat – A résztvevők identitásának értékelése 

Az identitásfeszültségek és fenyegetések különböző aspektusainak feltárása 

Mint minden pszichológiai konstrukciónak, az identitásnak is van létjogosultsága: segít 
bizonyos szükségletek kielégítésében, amelyek nélkülözhetetlenek az egészséges 
pszichológiai működéshez. Különböző kutatók különböző "funkciókat" (Camilleri), "elveket" 
(Breakwell 1988) vagy "motívumokat" (Vignoles et al. 2006) fogalmaztak meg, de a fő üzenet 
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ugyanaz marad: az identitáskonstrukció specifikus igények (valahova tartozás, jelentés, 
folytonosság stb.) mentén zajlik. Interkulturális kontextusban hasznos alaposabban 
megvizsgálni az identitás külső / belső dialektikáját: minél nagyobb a kulturális különbség, 
annál nagyobb eltérések lehetnek az ember önmagáról gondolt identitása ("franciának érzem 
magam, francia vagyok ") és a mások által tulajdonított identitása között ("Ön migráns, 
külföldi, nem francia").  

“Identitásveszélyhez” vagy “identitásfenyegetettséghez” vezethet, ha a megkonstruált 
identitás nem tölti be funkcióit. Az MCE képzésekkel összefüggésben ezek a feszültségek / 
fenyegetések kétféleképpen lehetnek relevánsak: utalhatnak a migránsok adaptációja során 
tapasztalt kihívásokra (például hűségkonfliktusok), valamint arra, hogy a szakemberek mit 
tapasztalhatnak munkájuk során (különbség a várható forgatókönyv / valódi történések, 
értékrenddel szemben érzett inkoherencia). Itt is beemelhetőek azok a szakirodalmak, 
amelyek a szakemberek szakmai/ személyes identitásának megerősítésére szolgálhatnak.  

Tudás / Referenciák Kompetenciák / Fókusz Módszerek 

Az identitás alapelvei (lásd 
Camilleri 1998, Vignoles 

2011) és az identitás 
fenyegetésének (Breakwell 

1988) koncepciója. 

A szakmai identitás 
fenyegetettsége és 

erőforrások kezelésére 
(MCE 2011). 

A trénernek egy identitás alapelveit 
bemutató modellt kell prezentálnia. 

A megértés megkönnyítése 
érdekében érdemes minden 

alapelvhez személyes 
tapasztalatokat kapcsolnia.   

Bizonyos fokú rugalmasság, hogy 
saját tapasztalatait tanulási 

eszközként lehessen használni. 

Ha a pedagógiai felépítés 
engedi, akkor az identitás 

"funkcióinak" vagy 
"igényeinek" bemutatása 

integrálható az 1. pontot is 
szolgáló tevékenységekbe. A 

tanulás akkor működik a 
legjobban, ha a résztvevőknek 

saját tapasztalattal kell 
összekapcsolniuk az elméletet. 

26. táblázat Az identitásfeszültségek és fenyegetések különböző aspektusainak feltárás 

4.4 A más csoportokkal szemben érzett előítéletek feltárása 

Miért foglalkozunk ezzel a képzésen? Mikor kell ezzel foglalkozni? 

Margalit Cohen-Emerique számára elengedhetetlen saját előítéleteink tudatosítása, amelyek 
akadályozzák a kulturálisan különböző csoportok megértését. Ezeknek az akadályoknak 
tudatosítása segít felismerni az interkulturális képzések szükségességét. Mi több, az alázat 
érzetét kelti az emberi természettel, és annak eredendő korlátaival szemben. Segít felismerni, 
olyan természetes emberi magatartásokat, mint a sztereotipizálás vagy a kisebbségi 
csoportokkal szembeni előítéletek.   

Javasolt elemek 

Az alábbi táblázat azokat a szempontokat tünteti fel, amelyeket szükségesnek tartunk a 
Margalit Cohen-Emerique módszert alkalmazó képzésekhez. A világosabb szín a rövidebb (3 
napos) képzéseknél is ajánlott elemeket jelenti, míg a sötétebb szín a hosszabb képzéseket 
jelenti. A következőkben részletesen megvizsgáljuk az egyes elemeket, integrálva azokat a 
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hivatkozásokat, amelyeket a trénernek ismernie kell, azokat a kompetenciákat és fókuszokat, 
amivel rendelkezni kell, valamint a problémák kezeléséhez ajánlott módszertanokat. 

A „szűrő” és a „kognitív automatizmus” fogalmának bemutatása, melyek segítenek a saját  semlegességünk és 
objektivitásunk illúziójának átértékelésében 

A „sztereotípia” bevezetése: 
Megérteni, honnan származnak, mik a formái, forrásai kezelésének módjai 
Reflexió saját sztereotípiáinkon 

Az "előítéletek" bemutatása.  
formái, forrásai, kezelési módjai 
reflexió saját előítéleteinkről 

Az etnocentrizmus bemutatása: 
Mutassa meg annak különböző formáit. 
Magyarázza el, hogyan válik a társas identitás szűrővé a kulturálisan különböző csoportok észlelésében, 
megértésében. 

Mutassa be, hogyan válik a szakmai identitás (modellek) szűrővé a kulturálisan eltérő csoportok észlelésében, 
megértésében. Ismerje meg saját szakmai modelljeit és annak torzításait.  

Foglalkozzon a sztereotípiák következményeivel és azzal, hogy milyen hatással vannak a negatív sztereotípiával 
sújtott csoportokra.  

27. táblázat A más csoportokkal szemben érzett előítéletek feltárása  

A „szűrők” és a „kognitív automatizmusok” fogalmának bemutatása semlegességünk 

és objektivitásunk illúziójának feladása érdekében 

A „szűrő” és a „kognitív automatizmus” fogalma némileg ellenkezik azzal az elképzeléssel, 
hogy az emberiség az objektív észlelésre és információfeldolgozásra képes racionális lény. 
Mindkét koncepció az általunk végzett folyamatokban fellelhető hibákra hívja fel a figyelmet 
és alázatra tanít bennünket. Végül is nem vagyunk olyan objektívek és racionálisak: 
észlelésünk nem megbízható, nem csak az optikai illúzióknak esünk áldozatául, 
kiszolgáltatottak vagyunk mindenféle torzítással szemben, amelyben társadalmi entitások 
szerepelnek. A „szűrőt” és a „kognitív automatizmust” ernyőfogalomként kezelhetjük, 
amelyek segítségével részletezhetjük a torzítások fő típusait. 

Tudás / Referenciák Kompetenciák / Fókusz Módszerek 

Az MCE szűrők / torzítások 
konceptualizálása (2011) 

A „társadalmi észlelés” és a 
„társadalmi megismerés” 

területe a szociálpszichológián 
belül (lásd Gilbert et al 1998, 

Bargh 2017) 

Annak megértetése, hogy a 
“szűrők” az emberi lényként 
való "normális működésünk" 

következményei, nem 
kapcsolódnak kórképekhez 

vagy rossz jellemhez. 
mindenkiben jelen vannak. 

Javasoljuk a „szűrők” és az 
„akadályok” fogalmának 

bevezetését olyan interaktív 
tevékenységek során, amelyek 
segítik a résztvevőket abban, 

hogy tisztában legyenek 
ezeknek a szűrőknek a 
hatásával (lásd alább). 
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28. táblázat A „szűrők” és a „kognitív automatizmusok” fogalmának bemutatás 

Sztereotípiák bemutatása  

A sztereotípiák - a társadalmi csoportokhoz kapcsolódó általánosított asszociációk - nagy 
hatással vannak arra, ahogyan az emberek más csoportok tagjait látják / értelmezik. A 
sztereotípiák részei a tudatunkon kívül létező kognitív automatizmusok. Aktiválásuk nem 
igényel a tudatos működést, így anélkül is hatással vannak mindennapi interakcióinkra, hogy 
annak tudatában lennénk.  A facilitátor szerepe, hogy önreflexión keresztül elősegítse a 
sztereotípiák tudatosítását és megértesse miként működnek.   

Tudás / Referenciák 
Kompetenciák / 

Fókusz 
Módszerek 

Hivatkozások a 
szociálpszichológiából: 

előítéletek, 
diszkrimináció, 

rasszizmus, sztereotípiák 
definíciója, a résztvevők 

képesek legyenek 
megkülönböztetni 

azokat (Gilbert 1998. 

Saját sztereotípiáink 
tudatosítása. Elfogadtatni 

a résztvevőkkel a 
jelenséget és közben 
tudatosítani, hogy a 
sztereotípiák minket 

jellemeznek, nem azokat 
az embereket, akikre 

alkalmazzuk őket. 

Javasoljuk olyan módszerek alkalmazását, 
ami arra ösztönzi a résztvevőket, hogy 

szembenézzenek saját sztereotípiáikkal. 
Ez az egyetlen hatékony tanulási módszer, 

amely megakadályozza a biztonságos 
helyre való visszavonulást, ahol a 

résztvevő abba az illúzióba ringathatja 
magát, hogy a sztereotípiák csak másokat 

érintenek. 
29. táblázat Sztereotípiák bevezetése 

Az "előítéletek" bemutatása 

Az előítéletek alkotják a szűrők második rétegét érzelmi / affektív szinten. Az előítéletet 
pusztán csoporttagságán alapuló ítélet, amelyet egy másik személlyel kapcsolatban hozunk. 
A sztereotípiákhoz hasonlóan, az előítéletek is tudattalanul is érvényesülnek, érzelmi reakciót 
válthatnak ki a másik emberrel szemben. A facilitátor szerepe ennek a jelenségnek a 
tudatosítása önreflexióval (a saját előítéleteinek tudatosításával) és a konceptualizációval; a 
források, dinamika, hatásuk megértetésével.  

Tudás / 

Referenciák 
Kompetenciák / Fókusz Módszerek 

Hivatkozások a 
szociálpszichológiából: 

előítéletek, 
diszkrimináció, 

rasszizmus, 
sztereotípiák 

definíciója, implicit 
előítéletek. 

Növelje tudatosságát saját 
előítéleteivel kapcsolatban, 
késztesse az embereket a 

jelenség elfogadására, 
miközben ösztönözze őket 

arra, hogy tegyenek az 
előítéletes gondolkodás 

ellene. 

Javasoljuk olyan módszerek alkalmazását, 
amelyek lehetőséget nyújtanak a 

résztvevőknek arra, hogy szembesüljenek 
saját előítéleteikkel. Ez az egyetlen 
hatékony tanulási módszer, amely 

megakadályozza a biztonságos helyre való 
visszavonulást, ahol a résztvevő abba az 

illúzióba ringathatja magát, hogy az 
előítéletes gondolkodás csak másokat érint. 

30. táblázat Az „előítéletek” bemutatása 

Az etnocentrizmus bemutatása 

Az etnocentrizmus fogalma megmutatja, hogy nem vagyunk kulturális szempontból 
semlegesek, nem vagyunk „természetes” relativisták, akikre minden kulturális 
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referenciakeretet ugyanolyan vonzónak, indokolhatónak tart. Az etnocentrizmus egy olyan 
elfogultságot jelent, amelybe szocializálódunk, miközben megszerezzük kulturális 
identitásunkat: saját kultúránk elsajátításával megtanuljuk látni a világot az adott kultúra 
lencséin, reprezentációin, értékein, normáin keresztül. Mi több, a kultúra mély pszichológiai 
funkciója miatt az enkulturáció révén szükségünk van e kultúra szimbolikus védelmére is. A 
segítő szerepe az etnocentrizmus jelenlétének és annak következményeinek tudatosítása, 
hogy miként látjuk, értelmezzük és hogyan érzünk más kultúrákkal kapcsolatban.  

Tudás / 

Referenciák 
Kompetenciák / Fókusz Módszerek 

Az 
etnocentrizmus 

különböző 
formáinak 
tipológiája 

Margalit Cohen-
Emerique szerint 

Integrálja azt a tényt, hogy az 
etnocentrizmus 

mindannyiunkat jellemez. 
"Pragmatikus" módon értsd 

meg a folyamatot. 
Képesség vezetni a színházi 

és szimulációs eszközök 
elemzéséhez 

Javasoljuk olyan módszerek alkalmazását, 
amelyek lehetőséget kínálnak a résztvevőknek 

arra, hogy szembesüljenek saját 
etnocentrizmusukkal. Ez az egyetlen hatékony 
tanulás, amely megakadályozza a biztonságos 
/ elkerülő helyre való visszavonulást, ahol az 
ember megnyugszik, hogy az etnocentrizmus 

csak más embereket érint. 
31. táblázat Az etnocentrizmus bemutatása 

Bemutatjuk, hogyan válhat “szűrővé” a szakmai identitás / modell 

A szakmai modellek fogalomrendszerükön keresztül alakítják a valóságot (pl. mi a család, mi 
zaklatás, egyenlőség, felhatalmazás stb.). Ezek a fogalmak és modellek nem "semlegesek" 
kulturális szempontból. A pszichológiai elméletek alapjául szolgáló kísérletek többségének 
észak-amerikai egyetemeken tanuló pszichológus hallgatók körében végezték. Emiatt a 
fogalmak, a modellek maguk is etnocentrikusak. Ezeknek a fogalmaknak univerzálisként 
történő használata jelentős elfogultságot jelent, nem veszi figyelembe a más kulturális 
háttérrel rendelkező emberek megértésében. A facilitátor szerepe, hogy világossá tegye a 
különböző szakmai kultúrák alapelveit, és feltárja, miként jelenthetnek elfogultságokat 
interkulturális találkozások során. 

Tudás / 

Referenciák 
Kompetenciák / Fókusz Módszerek 

Az MCE szakmai 
modellek 

konceptualizálása 
+ a képzésben 

résztvevők szakmai 
referenciakereteine

k ismerete 

Visszatérés az interkulturális 
kontextusba, annak feltárása, 
hogyan válhatnak a szakmai 
referenciakeretek akadállyá a 

kulturálisan különböző 
személyek megértésében / 

elfogadásában 

Az együttműködésre alapozó módszereket 
javasoljuk homogén szakmacsoportokban 

(pl. azonos szakterületű résztvevők 
ugyanabban az alcsoportban dolgozhatnak), 

hogy lehetővé tegyék az egyes szakmák 
értékeinek / normáinak / reprezentációinak 
kimerítőbb feltérképezését és az esetleges 

különbségek feltérképezését különböző 
szakmák között. 
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32. táblázat Bemutatjuk, hogyan válhat “szűrővé” a szakmai identitás / modell 

Sztereotípiák, előítéletek következményei és azok hatása a sztereotípiával, előítélettel 
sújtott csoportokra   

Eddig a szűrők önmagunkra gyakorolt hatásaival foglalkoztunk, de az olyan jelenségek, mint 
a sztereotípia és az előítéletek, hatással vannak a másik emberre is, aki célpontja az 
előítéleteknek, sztereotípiáknak.  Az olyan fogalmak, mint az önbeteljesítő jóslatok és 
stigmatizáció segítenek megérteni hatásukat és miképp zajlanak.  

Tudás / Referenciák Kompetenciák / Fókusz Módszerek 

Fogalmak ismerete: 
„önbeteljesítő jóslat” 

(Pinel, 2002) 
Stigmatizált identitások, 

a sztereotípiák 
internalizálása, 

Stigmatudatosság (Fiske 
2010) 

Az előítéletek, a rasszizmus és a sztereotípiák 
áldozatai iránti együttérzés elősegítése. 
Megérteni a sztereotípiák, előítéletek, 

etnocentrizmus következményeit a szakmai 
gyakorlatra: a helyzetek értékelése, a megtett 

intézkedések, főbb hibák stb. 
Képesség vezetni a színházi és szimulációs 

eszközök elemzéséhez 

Számos film szemlélteti 
az „önbeteljesítő jóslat” 

dinamikáját. 
Esettanulmányok, 

különböző kísérletek / 
kutatások beszámolói 

felhasználhatók a 
stigmatizált tudat 

bemutatására. 
33. táblázat Sztereotípiák, előítéletek következményei és azok hatása a sztereotípiával, előítélettel 
sújtott csoportokra  

4.5 A Margalit Cohen-Emerique módszer bemutatása a 
képzésen résztvevőknek  

Miért és mikor foglalkozzunk ezzel a képzés folyamán?  

Az MCE módszert a képzés bármely szakaszában be lehet mutatni. Az a fontos, hogy a 
résztvevők értsék, hogy mire akarja őket rávezetni a facilitátor. A bemutatás megejthető 
például egy általános bevezetőként, keretet adva az egész képzésnek, vagy ha erre nem 
került sor, akkor az MCE szemlélet három lépésének részletezése előtt. Ez az áttekintés segít a 
módszer logikájának és felépítésének megértésében. 

Ajánlott elemek 

Az alábbi táblázat tartalmazza a Margalit Cohen-Emerique szemlélet alapján történő képzés 
során általunk szükségesnek vélt aspektusokat. Az alábbi képzési célok a hosszabb (több, 
mint három napos) oktatások során kapnak szerepet. 

A következőkben részletesen taglaljuk az egyes elemeket, bemutatva azokat a referenciákat, 
melyekkel a facilitátornak tisztában kell lennie, azokat a kompetenciákat és irányelveket, 
melyekkel rendelkeznie kell, valamint a problémák megoldására javasolt módszertani 
eszközöket. 

A módszer MCE nevével és személyével való azonosítása 

Az MCE szemlélet ratifikálása, és annak kifejtése, hogy miért mutatja ezt be a facilitátor  



 

 

ZELDA project is co-funded by the Erasmus+ 

Programme of the European Union. 

Grant agreement no. 2019-1-IT02-KA2014-063370.  

 

Az MCE szemlélet alapjainak bemutatása 

Annak megértetése, hogy miért a decentralizáció az első lépés 

Egymás vonatkoztatási rendszereinek megismerése 

A negociáció / mediáció kulcsfontosságú szerepének bemutatása a folyamatban 

34. táblázat A Margalit Cohen-Emerique módszer bemutatása a képzésen résztvevőknek  

A módszer Margalit Cohen-Emerique nevével és személyével való azonosítása   

A képzésre érkezők nem mindig ismerik a módszer sajátosságait, vagy tudják összefüggésbe 
hozni a módszert annak kitalálójával, még akkor sem, ha önként regisztráltak a képzésre. 
Vagy ha ismerik is, gyakran csak általánosságban, néha pedig csak hozzávetőlegesen. A 
módszer integrálását és jövőbeli terjesztését is szem előtt tartva szükséges, hogy a résztvevők 
képesek legyenek a kezdetektől fogva használni azt a rendszert, melyben fejlődni fognak. 

Tudás / Referenciák Kompetenciák / Fókusz Módszerek 

Margalit Cohen-Emerique 
munkáinak és néhány 

MCE cikknek az ismerete. 

Az MCE metódus ismerete, és 
annak a módszerbe való 

bevezetés érdekében történő 
felhasználása. 

Fontos, hogy az előadás módjától 
(szóbeli, diavetítéses, fotografikus) 

függetlenül ki tudjuk emelni az 
összefüggést egy MCE életszakasz és 

a módszer között. 
35. táblázat A módszer Margalit Cohen-Emerique nevével és személyével való azonosítása  

Az MCE szemlélet ratifikálása, és annak kifejtése, hogy miért mutatja ezt be a facilitátor 

A bevezetés módszerbe való konszolidálása és a résztvevők ezzel kapcsolatos tudásának 
bővítése érdekében a facilitátor képes lesz kiemelni az MCE szemlélet hozzáadott értékét a 
többi szemlélethez képest, a segítségével megoldható problémákat és kihívásokat, valamint 
az elérhető megoldásokat. A többi, úgynevezett klasszikus képzési módszerhez képest a 
Margalit Cohen-Emerique szemléletnél szükséges, hogy a facilitátor meg legyen győződve a 
rendszer hasznosságáról, hogy erről meg tudja győzni a résztvevőket is. 

Tudás / Referenciák Kompetenciák / Fókusz Módszerek 

Margalit Cohen-Emerique könyveinek 
és néhány MCE cikknek az ismerete. 

Az interkulturális képzés legfőbb 
paradigmáinak ismerete, mint például 
a kultúra-specifikus képzés, ami a más 
kultúrákkal kapcsolatos tudás átadásán 

alapul 

Az interkulturális szituációk 
megközelítésének és 
megértésének egyéb 

módszereivel kapcsolatos 
példák ismerete. 

Érdekes lehet egy 
kulturális sokkal 

kapcsolatos konkrét 
példa ismertetése a 

módszer segítségével. 

36. táblázat Az MCE szemlélet ratifikálása, és annak kifejtése, hogy miért mutatja ezt be a 
facilitátor  

Az MCE szemlélet alapjainak bemutatása 

Ezen a ponton a facilitátor célja az, hogy felhívja a résztvevők figyelmét az MCE által 
kifejlesztett interkulturális szemlélet alapjaira. Anélkül, hogy belemennének a részletekbe, a 
résztvevőknek eddigre már érzékelnie kell az egyes lépések értelmét és hasznosságát, az 
összefüggésüket, a fejlesztésükre használt eszközöket; azzal a szilárd elképzeléssel, hogy a 
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mindent átszövő cél az, hogy többet megtudjunk egymásról, mindemelett és mindezek felett 
önmagunkról, hogy ezt a tudást átalakítsuk egy erőteljes, működő eszközzé, hogy konkrét 
megoldásokat találjunk a problémákra, melyek egyes szakmai szituációkban jelentkezhetnek. 

Tudás / Referenciák Kompetenciák / Fókusz Módszerek 

Az MCE szemlélet 3 
lépésének magas fokú 

ismerete. 

A 3 lépés értelmezése, a lépések 
céljainak, fejlesztésének és a kapcsolódó 

eszközöknek a bemutatása. 

Különböző jellegű 
prezentáció: diagrammok, 

diák, filmek. 

37. táblázat Az MCE szemlélet alapjainak bemutatása  

Annak megértetése, hogy miért a decentralizáció az első lépés 

A decentralizáció a Margalit Cohen-Emerique módszer fő tengelyvonala, amely nélkül nem 
tudunk továbblépni. Ehhez legalább annyit kell dolgoznia az embernek önmagán, mint 
amennyit azon, hogy a másikat megismerje, mert különben a másikról megszerzett tudást az 
ember a saját ”kulturális szemüvegén” keresztül értékelné, ami gyakran félreértésekhez vezet. 
Fontos, hogy ez az eszmét már a képzés elején bemutassuk, hogy a résztvevőket felkészítsük 
arra, hogy szükséges önreflexiót és önfejlesztést végezniük. 

Tudás / 

Referenciák 
Kompetenciák / Fókusz Módszerek 

Az MCE szemlélet 3 
lépésének magas 

fokú ismerete, 
különös tekintettel 
a decentralizációra 

Felhívni a figyelmet arra, hogy a decentralizácó 
önmagunk fejlesztése, önreflexió, és saját magunk 

érzékelése. A személyiségünk rétegeinek, 
sztereotípiáknak, előítéleteknek, etnocentrizmusnak 
ismerete. Hangsúlyozni annak szükségességét, hogy 
mielőtt másokat megismernénk, legyünk tudatában a 

saját „szűrőinknek”. 

Különböző 
jellegű 

prezentációk: pl. 
diagrammok, 
diák, filmek, 
gyakorlatok. 

38. táblázat Annak megértetése, hogy miért a decentralizáció az első lépés  

Egymás vonatkoztatási rendszereinek megismerése   

Még ha a decentralizáció fogalmával néhány résztvevő már a képzés előtt találkozhatott is, a 
másik vonatkoztatási rendszerének megismerését magába foglaló második lépés már sokkal 
kevésbé ismert. Gyakran észlelünk zavarodottságot szakmai berkekben, amikor saját magunk 
és mások megértésére kerül a sor. Ahhoz, hogy a másikat megértsük, meg kell őt ismernünk, 
nem a saját vonatkoztatási rendszerünkön keresztül, hanem attól elvonatkoztatva, önmaga 
sajátosságában, akkor is, ha ez a sajátosság tőlünk távol áll, vagy egyenesen sokkol minket. 
Azért is kell, hogy a bevezetésben bemutassuk annak fontosságát, hogy magunkat 
elvonatkoztassuk másoktól, mert előfordulhat, hogy a rövid képzések folyamán ennek az 
eszmének további kifejtésére nem lesz lehetőség. 

Tudás / 

Referenciák 
Kompetenciák / Fókusz Módszerek 

Az MCE szemlélet 
3 lépésének 
magas fokú 

ismerete, különös 
tekintettel mások 

Felhívni a figyelmet a tudatos megfigyelés 
szükségességére, képesnek lenni arra felismerjük a másik 
különböző kulturális identitásait anélkül, hogy azt a saját 

értékrendünkbe illesztenénk. 
Konkrét példák használata az elvonatkoztatásra a saját 

Különböző 
jellegű 

prezentációk: 
diagrammok, 
diák, filmek, 
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megközelítésére. életünkből vagy a korábbi munkáink során felmerült 
szituációkból. 

Hogy képesek legyünk különbséget tenni aközött, hogy 
megértsük a másik fogalomrendszerét és hogy azt 

beépítsük a sajátunkba. 

gyakorlatok. 

39. táblázat Egymás vonatkoztatási rendszereinek megismerése   

A negociáció / mediáció kulcsfontosságú szerepének bemutatása a folyamatban  

Legtöbbünkben megtalálható a különbözőségek iránti tiszteletre való odafigyelés, de ez nem 
elegendő a nehéz vagy bonyolult interkulturális kommunikációval kapcsolatos szituációk 
vagy a belső és külső értékrendi konfliktusok kezeléséhez. A negociáció / mediáció a Margalit 
Cohen-Emerique módszer utolsó, nélkülözhetetlen lépése, amely bár különösen összetett, 
azzal a céllal jött létre, hogy a résztvevőket felruházza olyan eszközökkel, melyek segítenek 
megoldani az előbb említett konfliktusokat. Bár ezt az aspektust nem lehet a rövid 
képzéseken megfelelően felfejleszteni, fontos, hogy a résztvevők a bevezetés során kapjanak 
erről egy tájékoztatást.  

Tudás / 

Referenciák 
Kompetenciák / Fókusz Módszerek 

Az MCE szemlélet 3 
lépésének ismerete, 
különös tekintettel 

a negociációra. 

A résztvevők, őket korlátozó szituációkból való 
kijutáshoz szükséges eszközök megszerzésének 

szükségességére felhívni a figyelmet. 
A negociáció / mediáció összefüggésbe hozása a 
másokhoz való kapcsolódáskor felvett különböző 

álláspontokhoz. 
Ismert szituációkkal kapcsolatos (a módszerrel 
megvizsgált vagy meg nem vizsgált) példákat 

felhozni. 

Különböző jellegű 
prezentációk: 

diagrammok, diák, 
filmek, gyakorlatok. 

40. táblázat A negociáció/mediáció kulcsszerepének bemutatása a folyamatban  

4.6 Kulturális sokk és decentralizáció 

Miért foglalkozzunk ezzel a képzés során?  

1. MCE szerint bármely interkulturális élmény eredményezhez sokkot, amire ő a kulturális sokk 
kifejezést használja. A kulturális sokkot ő a következőképpen határozza meg: „a 
dezorientációra, frusztrációra, elutasításra, zűrzavarra és szorongásra adott reakció. Egy olyan 
emocionális és intellektuális szituáció, amit akkor tapasztal meg az ember, ha véletlenszerűen 
vagy szakmai okokból kifolyólag a saját szociokulturális közegén kívülre kerül, az 
ismeretlennel szemben.” A kulturális sokk az MCE módszer egyik nélkülözhetetlen eszköze, az 
elméleti tudást gyakorlati síkra helyezésében segít. 

2.  A decentralizáció Margalit szerint az interkulturális megközelítés első lépése, egy 
nélkülözhetetlen szakasz, az interkulturális kapcsolatok pedagógiájának egyik pillére. MCE 
szerint a decentralizáció azt jelenti, hogy az egyén kívülről látja önmagát, és megpróbálja 
megkülönböztetni a saját vonatkoztatási rendszerét, ami egy kultúrát és több szubkultúrát 
foglal magában, a személy életének egy adott pontjában. Minél jobban ismerjük önmagunkat, 
a saját szociális és kulturális identitásunkat, annál jobban el tudjuk fogadni, hogy a mi 
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látásmódunk relatív. Az interkulturális képzés gyakorlatában talán ez a leginnovatív lépés, ami 
akár egy külön pedagógiai célkitűzésnek is tekinthető. 

3. A kulturális sokk (vagy kritikus incidens) módszere tehát egy MCE által, az emberekben rejlő 
decentralizáció képességet fejlesztésére kialakított eszköz, mint például annak a lehetősége, 
hogy bizonyos szakmai szituációkban az egyéni sémáinkat és értékrendünket 
elvonatkoztassuk a másikétól, miközben a saját előítéleteinken, sztereotípiáinkon, 
etnocentrizmusunkon és reprezentációnkon dolgozunk.  

Mikor foglalkozzunk ezzel? 

A kulturális sokk elméletével teoretikusan a képzés bármely szakaszában foglalkozhatunk, 
különösen az elején, hogy néhány szituáción és reflexión keresztül ízelítőt adjunk belőle a 
résztvevőknek. Ha valódi szituációkon keresztül akarjuk megközelíteni a dolgot, akkor az a 
legjobb, ha a különbözőségek felismeréséhez kapcsolódó nehézségek és részrehajlások, és az 
MCE módszerének bemutatása után térünk ki a kulturális sokk analízisre. A kulturális sokk 
eszméjével való foglalkozás lehetővé teszi a decentralizációba való bevezetést, a 
célkitűzéseken és az implementáción keresztül, például a kulturális sokk módszer vagy a 
kritikus incidens módszer segítségével.  

Ajánlott elemek 

Az alábbi táblázat tartalmazza a Margalit Cohen-Emerique szemlélet alapján történő képzés 
során általunk szükségesnek vélt aspektusokat. A sötét színnel kiemelt aspektusokat a 
rövidebb képzéseknek is tartalmazniuk kell, míg a világosabb színnel jelölt képzési célok a 
hosszabb (több, mint három napos) oktatások során kapnak szerepet. 

A következőkben részletesen taglaljuk az egyes elemeket, bemutatva azokat a referenciákat, 
melyekkel az facilitátornak tisztában kell lennie, azokat a kompetenciákat és irányelveket, 
melyekkel rendelkeznie kell, valamint a problémák megoldására javasolt módszertani 
eszközöket. 

Egy egyéni kulturális sokk felvázolása 

A kulturális sokk alkotóelemeinek feltárása  

Az érzékeny zónák koncepciójának bemutatása, és annak ránk vonatkozó hatásainak megértése 

A decentralizáció játékos, tapasztalati, egyéni módon történő bemutatása 

Az MCE analízis részletes bemutatása, meggyőződve arról, hogy megértik azt a résztvevők 

A résztvevők által felvetett kritikus incidensek vizsgálata  

41. táblázat Kulturális sokk és decentralizáció 

Egy egyéni kulturális sokk felvázolása 

Ha a képzés elején, a bevezetéskor nem került bemutatásra a kulturális sokk egy példája, 
akkor hasznos lehet, ha a képzés ezen szakaszában a folyamatot magas fokon ismerő 
facilitátor felhoz egy egyéni példát. Ez a hozzáférhető, első kézből származó tapasztalat a 
kulturális sokk szerkezeti, elemekre való lebontására fog szolgálni.   
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Tudás / 

Referenciák 
Kompetenciák / Fókusz Módszerek 

Az MCE által 
használt 

kulturális sokk 
definíciójának 

ismerete 

A szimuláció megkezdése előtt az oktatónak tudnia 
kell, hogy hogyan hozzon létre egy biztonságot és 
bizalmat adó környezetet, melyben a résztvevők az 
általában alkalmazott önvédelmi mechanizmusaikat 
levetkőzik, hogy a felmerülő intenzitás és érzelmek 

tovább vigyék őket. 
A résztvevőket tájékoztatni kell az esetleges sokk-

szerű reakciókról, és arról, hogy miként törnek fel az 
érzelmek, amikor megbolygatjuk a normákat, 

értékrendeket és reprezentációkat. 

Bármilyen típusú 
gyakorlat elképzelhető 

a kereteken belül, 
például szokatlan 

szituációk létrehozása 
és alkalmazása 
(üdvözlések, az 

átmenetivel való játék, 
mozgásformák stb.) 

42. táblázat Egy egyéni kulturális sokk felvázolása  

A kulturális sokk alkotóelemeinek feltárása   

Margalit Cohen-Emerique szerint a kulturális sokk egy személyes vagy szakmai interkulturális 
élmény során tapasztalható pozitív vagy negatív érzelmi reakció. A facilitátornak lehetővé kell 
tennie, hogy a résztvevők megértsék ezt a fogalmat és annak összes tényezőjét, hogy aztán 
képesek legyenek a valódi szituációk elemzése közben azokat alkalmazni. A gyakorlat 
természetesen a korábbi szimulációra fog épülni. Ha nem volt korábban szimuláció, akkor a 
facilitátornak szükséges ezen a ponton példákat felhoznia, hogy a fogalmat a valósághoz 
kösse.  

Tudás / Referenciák Kompetenciák / Fókusz Módszerek 

Az MCE által használt kulturális sokk 
definíciójának ismerete. 

Tudni, hogy a fogalom másik MCE 
általi elnevezése kritikus incidens. A 

kritikus incidens módszert JC 
Flanagan fejlesztette ki, majd azt 
később több szerző is használta. 

Ennek az általánosabb módszernek 
az MCE általi alkalmazásáról van szó. 

A CI technika személyes fejlődés 
témakörében való használatának 

ismerete. 
A kulturális sokk a CI technikától 

való megkülönböztetése. 

Az MCE által alkalmazott kulturális 
sokk fogalmának integrálása. A 

narrátor által használt, egy bizonyos 
időpontban és helyen történő 

kulturális sokk elemeinek 
értelmezése. 

Minél több tapasztalata van a 
facilitátornak abban, hogy a 

résztvevők milyen hibákat szoktak 
elkövetni a kulturális sok 

értelmezése kapcsán, és ezek hogy 
nyilvánulnak meg a gyakorlatban, 

annál jobban fogja tudni azt 
elmagyarázni. 

 

Különböző média 
típusok 

használata, mely 
lehetővé teszi, 

hogy a 
résztvevők 

beazonosítsák a 
kulturális sokk 

elemeit. (szóbeli, 
írásbeli, power 

point, papír 
alapú, 

diagramok, 
filmek) 

 
43. táblázat A kulturális sokk alkotóelemeinek feltárása  

Az érzékeny zónák koncepciójának bemutatása, és azok ránk vonatkozó hatásainak 

megértése  

Az érzékeny zónák érzelmekkel teli, nem mindig tudatos, erőteljes reprezentációk, melyek a 
néha nagyon agresszív kulturális sokk eredetéül szolgáló szituációk dekódolásában játszanak 
szerepet. A facilitátor célja az, hogy érzékeltesse a résztvevőkkel az ezeken az egyéni 
érzékeny zónákon való áttörésben rejlő erőt. A demonstrációhoz választott gyakorlatoknak 
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ennek megfelelően erőteljesnek kell lenniük, hogy az elmélet több legyen egy pusztán 
teoretikus megtapasztalásnál.  

 

Tudás / 

Referenciák 
Kompetenciák / Fókusz Módszerek 

Az érzékeny zónák 
definíciójának és 

kategóriáinak 
ismerete. 

Referenciák: G. 
Verbunt érzékeny 
zónai és Chombart 
de Lauwe munkája 

az „útmutató 
képekről”. 

 

A saját „forró pontok” ismerete, 
önmagunk identitás rétegeinek és 

etnocentrizmusunknak az ismerete.  
A résztvevők szakmai hátterek 

megfelelő, az érzékeny zónákkal 
kapcsolatos szituációs korábban gyűjtött 

példáinak ismerete. 
Más szakmabelieknél előforduló 

érzékeny zónákkal kapcsolatos példák 
tükörként való alkalmazása, azon 

vizsgálata, hogy ezek a mi területünkön 
is ugyanúgy alkalmazhatóak-e. 

Különböző média típusok 
használata, melyek segítik, 

hogy a résztvevők 
beazonosítsák az érzékeny 

zónákat.  
(szóbeli, írásbeli, power point, 

papír alapú, táblázatok, 
diagramok, filmek). 

A résztvevők szakmai 
környezetére jellemző 

domináns érzékeny területekre 
való reflektálás. 

44. táblázat Az érzékeny zónák koncepciójának bemutatása, és azok ránk vonatkozó hatásainak 
megértése  

A decentralizációs játékos, tapasztalati, egyéni módon történő bemutatása  

A decentralizációs résztvevők általi alkalmazását segíti, ha különböző tevékenységeken 
keresztül olyan szituációkba helyezzük őket, melyekben ráeszmélhetnek arra, hogy az 
egyértelmű, objektív dolgokat is az értékrendükön, kulturális normákon keresztül látják. A 
facilitátornak megfelelően át kell éreznie a decentralizáció eszméjét, hogy képes legyen ezt 
átadni. 

Tudás / Referenciák Kompetenciák / Fókusz Módszerek 

A decentralizáció 
folyamatának ismerete, 

az egyes gyakorlati 
tevékenységek várható 
hatások beazonosítása. 

A kisebb érzelmi 
reakciókkal és 
értékrendekkel 

kapcsolatos szókincs 
birtoklása. 

Megértetni a résztvevőkkel, hogy 
másokkal kapcsolatos érzelmi reakciókra 

számíthatnak. Más résztvevők érzelmi 
reakcióinak beazonosítása anélkül, hogy 

magunkra vennénk a másik érzelmeit 
vagy megsértve éreznénk magunkat. 
Lehetővé tenni annak kinyilvánítását, 

hogy mely elemek váltották ki a sokkszerű 
reakciót.   

Rávezetni a résztvevőket, hogy pontosan 
beazonosítsák a sokk forrását. 

Különböző interaktív 
tevékenységek, ami 

lehetővé teszi, hogy a 
résztvevők érzékeljék a 

decentralizáció 
folyamatát. 

Ezek a tevékenységek a 
kulturális sokkal 

kapcsolatos 
gyakorlathoz is 

kapcsolódhatnak. 
 

45. táblázat A decentralizációs játékos, tapasztalati, egyéni módon történő bemutatása  

Az MCE analízis részletes bemutatása, meggyőződve arról, hogy a résztvevők megértik 

azt 

Ennél a résznél facilitátor szerepe különösen fontos, fontosabb, mint a módszer többi 
szakaszában. Ha az analízis módszere nincs megfelelő módon bemutatva, fennáll a félreértés, 
félreértelmezés veszélye, lehetetlenné téve, hogy az analízist a résztvevők megfelelően 
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alkalmazzák, ami ahhoz vezethet, hogy a kulturális sokkal kapcsolatos szituációk értelmezése 
káros következményeket szül. Az analízis tagolttá, aktualitását vesztetté, nem megfelelő 
mélységűvé válhat, ami miatt nem lesz olyan nagy hatással a résztvevőkre, hogy azok 
érzékeljék, hogy ők nem kívülállók, hanem a gyakorlat részei, és nem a másik személy az, aki 
érdekelt, hanem ők. 

Tudás / 

Referenciák 
Kompetenciák / Fókusz Módszerek 

Az MCE analízis 
magas szintű 

ismerete. 
Minél több 

tapasztalata van 
a facilitátornak az 

analízissel 
kapcsolatban, 
annál inkább 

képes lesz 
értelmezni azt, és 

elmélyedni a 
tanulmányozott 
szituációkban. 

A Margalit 
Cohen-Emerique 

és Ariella 
Rothberg által 

készített 2015-ös 
kézikönyv egy 

hasznos segédlet 
a faciliátornak, 

akit több kritikus 
incidens 

analízisén 
keresztül vezet. 

 

Az analízis kérdéseinek kifejtése a résztvevőknek, hogy 
azok észleljék az egyes kérdések legjobb 

megválaszolásához szükséges értelmezés és analízis 
különböző szintjeit. Különös figyelmet érdemelnek a 

következő pontok: 
Kérdés 1: Figyeljünk arra, hogy csak információkat 

tartalmazzon a kérdés. Ez lehetővé teszi, hogy korán 
rájöjjünk arra, hogy mi hiányzik. Figyeljünk az 

értelmezésekre, a harmadik fél által közölt 
információkra, a témához nem kapcsolódó leírásokra.  
A csoportok közötti történelmi kötődések és gyakran 

hiányoznak. Ennél a kérdésnél ragaszkodni kell az ok(ok) 
leírására. 

Kérdés 2: Bár a szituációt teljes egészében bemutató 
leírásokat kéne tartalmaznia ennek a résznek, furcsa 

módon ez nincs mindig így. A kontextus gyakran 
kimarad, pedig szükséges elmagyarázni ennek a 

jelentőségét.  
Kérdés 3: Az elbeszélő által a sokk közben átélt 

érzelmek leírása nem könnyű. Fontos, hogy a csoport 
megértse, hogy fontos ezeknek az érzelmeknek a 

pontos leírása. Minél jobb a magyarázat, annál 
könnyebben tudunk a 4-es pontban dolgozni. 

Kérdés 4: A gyakorlat fő eleme, hogy azonosítsuk az 
elbeszélő értékrendjét, normáit stb. Ragaszkodjunk a 

csoportos munkához, a kérdés-felelet módszer helyett. 
Kifejthetjük a saláta analógiát, hogy elmagyarázzuk az 
ebben a pontban elvégzendő munka jelentőségét. Két 
pont különös odafigyelést igényel: a csoport gyakran 

alkalmaz értékítéletet ahelyett, hogy az elbeszélő 
vonatkoztatási rendszerének összetevőire figyelne, és 

gyakran beszélnek maguk helyett a másikról. 
Kérdés 5: A nehézség itt a mesterséges 

megközelítésben rejlik. Ehhez a kérdéshez a 
facilitátornak gyakran vissza kell térnie a gyakorlat 

folyamán. 
Kérdés 6: Ez a 4-es kérdés párja. A sokkot okozó fél 

vonatkoztatási rendszerét tanulmányozzuk. A nehézség 
abban van, hogy ne magunkból induljunk ki, hanem a 

másikra kell, hogy koncentráljunk. Az alapján, amit 
tudunk, hipotéziseket kell felállítanunk ahelyett, hogy 

igazság- vagy értékítéletet alkalmaznánk, vagy 

Ajánlott az egyes 
kérdések céljának 
részletezése, és 

hogy milyen 
hozamra 

számíthatunk. Az 
analízis 

formátumával 
való 

ismerkedésnél az 
a legjobb, ha a 
facilitátor mutat 
be egy példát, és 

nem a 
résztvevők. 

Részben azért, 
mert ez egy 

plenáris 
gyakorlat, ami az 

elbeszélő 
szerepepét 

alakító résztvevőt 
sebezhető 

helyzetbe hozná. 
Részben pedig 
azért, mert ha 

nem a facilitátor 
az elbeszélő, 

akkor a fókusz az 
analízis helyett az 
elbeszélőn lenne 

vagy az 
elbeszélés 
stílusán. 
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általánosságban beszélnénk, ami nem ad hozzá semmit 
a gyakorlathoz. Ezen a ponton a facilitátornak nagyon 

résen kell lennie a csapatmunkát illetően. 
Kérdés 7: Ezt a kérdést a résztvevők gyakran nem fejtik 
ki. Ezen a ponton a résztvevőknek általános véleményt 
kell alkotni a gyakorlatban feltártakkal kapcsolatban, 

elvonatkoztatva maguktól. Az itt adott válaszok gyakran 
nagyon sekélyesek, ezért legtöbbször vissza kell rájuk 

térni a plenáris üléseken. 
46. táblázat Az MCE analízis részletes bemutatása, meggyőződve arról, hogy a résztvevők megértik  

A résztvevők által felvetett kritikus incidensek vizsgálata  

A facilitátor szerepe itt kulcsfontosságú, sokkal inkább, mint máshol. A facilitátornak számos 
társadalom- és bölcsészetitudományi eszközt kell használnia, mint például a hallgatás, 
empátia, elvonatkoztatás, helyes kérdésfeltevés. Ugyanakkor meg kell győződnie arról, hogy 
a résztvevők az esettanulmány analízise során odafigyelnek a decentralizációra.  A gyakorlat 
ezen részénél központi szerepe van annak, hogy a résztvevők figyelmét felhívjuk arra, hogy az 
analízis elejétől a végéig el kell vonatkoztatniuk magukat a másik féltől. Ehhez az szükséges, 
hogy a résztvevők elcsípjék a másik viselkedésének értelmezését, ami gyakran előfordul 
ahelyett, hogy felfedeznénk, hogy mi az, ami a másik számára jelentőséggel vagy értékkel bír. 

Tudás / Referenciák Kompetenciák / Fókusz Módszerek 

Az MCE analízis 
magas szintű 
ismerete. 
Minél több 
tapasztalata van a 
facilitátornak az 
analízissel 
kapcsolatban, annál 
inkább képes lesz 
értelmezni azt. 
Kommunikációs és 
kérdésfeltevési 
eszközök 
(szociálpszichológia) 
ismerete. 

 

Saját vonatkoztatási rendszerünk reflexszerű 
megkérdőjelezése, annak módszertanának ismerete, 
hogy hogyan kérdezzük a másik felet (empátia, árnyalt 
kérdezés). Metamodell használata az interjú folyamán. 
A többi résztvevő érzelmeinek azonosítása anélkül, 
hogy magunk is átvennénk ugyanazt az érzést vagy 
„megtámadva” éreznénk magunkat. 
Annak észrevétele, hogy az esettanulmány hatással 
van-e a résztvevő érzékeny zónáira. 
Bizonyos rejtett funkciók felismerésem, melyek a 
gyakorlattal kapcsolatos erős ellenállást válthatnak ki. 
A résztvevők által alkalmazott értékítéletek felismerése, 
ahelyett, hogy az adott szituációt analizálnák és arra 
reflektálnának. 
Figyeljünk az olyan általánosítások használatára, mint 
például „ez pszichológiai vagy kulturális”, melyek nem 
adnak hozzá az analízisnek, hanem olyan keretek közé 
szorítják azt, ahol elhal. Figyeljünk a résztvevők által 
mutatott erőforrásokra, azonosítsuk be, értékeljük 
azokat és adjunk visszajelzést róluk. A szituációk 
lényegét érintő alapvető kérdések megkülönböztetése, 
különösen egy nagyon összetett kontextusban. 
Megérteni a tényezőket, és képesnek lenni 
megkülönböztetni az elsődlegeseket és 
másodlagosakat. 
Annak elfogadása, hogy bár a facilitátor egy jó 
szakember, egy interkulturális környezetben 

Javasolt, hogy 
a kritikus 
incidens 
szituációkon 
először kis 
csoportokban 
dolgozzunk, 
aztán a plenáris 
ülésen 
mutassuk be az 
analízist, ezzel 
gazdagítva az 
analízist és 
elmélyítve a 
résztvevők 
probléma 
értését. 
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elkerülhetetlenek a kritikus incidensek. 

47. táblázat A résztvevők által felvetett kritikus incidensek vizsgálata  

4.7 Mások vonatkoztatási rendszerének megismerése 

Miért foglalkozzunk ezzel a képzés során?  

Cohen-Emerique interkulturális szemléletének második lépése a másik vonatkoztatási 
rendszerébe való belépése azáltal, hogy belehelyezzük magunkat a másik nézőpontjába, 
hogy megértsük, hogy mi az, ami a másik számára jelentőséggel vagy értékkel bír. Ennek a 
megközelítésnek a folyománya szükségszerűen a nyitott hozzáállás, aktív hallgatás, 
kíváncsiságra való törekvés, a mások elbeszéléseiből kiragadott elemek kontextusba 
helyezése, amit egy pontos ismeretanyag kifejlesztése követ, a felek egyéni hátterét is 
figyelembe véve.  

Mikor foglalkozzunk ezzel?  

Ez a modul az előző, decentralizáció modul tökéletes kiegészítője, azután alkalmazzuk. Rövid 
képzések esetén ennek a modulnak a fő elemeit be lehet építeni a decentralizációval való 
foglalkozásba. 

Ajánlott elemek 

Az alábbi táblázat tartalmazza a Margalit Cohen-Emerique szemlélet alapján történő képzés 
során általunk szükségesnek vélt aspektusokat. A sötét színnel kiemelt aspektusokat a 
rövidebb képzéseknek is tartalmazniuk kell, míg a világosabb színnel jelölt képzési célok a 
hosszabb (több, mint három napos) oktatások során kapnak szerepet. 

A következőkben részletesen taglaljuk az egyes elemeket, bemutatva azokat a referenciákat, 
melyekkel az facilitátornak tisztában kell lennie, azokat a kompetenciákat és irányelveket, 
melyekkel rendelkeznie kell, valamint a problémák megoldására javasolt módszertani 
eszközöket. 

A gátló tényezők felismerése és megértése mások vonatkoztatási rendszerének vizsgálata folyamán 

Egy szituáció szimulálása a kontextus és az ebből levont következtetések fontosságának 
felismeréséhez 

A másik vonatkoztatási rendszerének megismeréséhez szükséges ismeretanyag és annak 
felépítésének vizsgálata 

A másik jobb megismeréséhez szükséges eszközök felvázolása (kognitív, affektív) 

48. táblázat Mások vonatkoztatási rendszerének megismerése 

A gátló tényezők felismerése és megértése mások vonatkoztatási rendszerének 

vizsgálata folyamán 

Margalit Cohen-Emerique interkulturális szemléletének egyik alapja azon tényezők 
megértése, melyek gátolják, hogy nyíltak legyünk, amikor másokkal találkozunk. Elsőként 
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beazonosította azokat, melyek az ember identitásához, normáihoz, értékrendszeréhez 
előítéleteihez, sztereotípiáihoz és reprezentációihoz kapcsolódnak, valamint a 
hovatartozásához és választásaihoz kapcsolódó szakmai modellekhez. Ezek a tényezők 
határozzák meg a folyamat első szakaszát, a decentralizációt. Ha valaki tudatában van a saját 
vonatkoztatási rendszerének, akkor túl tud lépni ezeken a gátló tényezőkön a találkozás 
során. 

Ebben a második szakaszban a korábban MCE által beazonosított gátló tényezők vizsgálata 
kap helyet. Például, hogy nem tudunk semmit a másikról, ami egyrészt megnehezíti, néha 
pedig ellehetetleníti, hogy megértsük a másik viselkedésének jelentését, másrészt veszélyt 
jelenthet, hogy félreértelmezzük azt, a saját interpretációs kereteinket használva.  

Tudás / 

Referenciák 
Kompetenciák / Fókusz Módszerek 

MCE 
koncepciójának 
ismerete a 
másik 
vonatkoztatási 
rendszerének 
megismerését 
gátló 
tényezőkről. 

A facilitátornak meg kell értetnie a résztvevőkkel azokat a 
folyamatokat, melyek gátolják a másikkal kapcsolatos 
információ megszerzését, ami az ismeret hiányával és az 
információszerzés nehézségeivel kapcsolatos. 
Megérteni azt, hogy miért és hogyan nem gyűjtünk 
információt. 
A másikkal kapcsolatos információk lehetséges forrásainak és 
erőforrásainak beazonosítása. 
Egy példa: Figyeljünk arra, hogy ne felejtsük el az 
akkulturáció dimenzióit. Segítsünk a résztvevőket, hogy az 
alanyokat ne csak az eredetükkel azonosítsák, figyelmen kívül 
hagyva a migráció során felmerült lehetséges szcenáriókat (a 
fogadó országba való beilleszkedés előtt más migráción is 
átmehettek). 
A résztvevőkkel együtt meghatározni a kérdésfeltevés 
nehézségeit, megérteni ezeknek az okát. 
Beazonosítani annak módját és okát, hogy miért nem 
dolgozunk fel másokkal kapcsolatos bizonyos információkat, 
amiket kapunk. 
Különböző, hatásos kérdezési módok ismerete (empátia, 
árnyalt kérdezés) 

A résztvevők 
által felhozott, 
és az MCE 
szemléleten 
alapuló 
kritikus 
incidensekkel 
kapcsolatos 
teoretikai 
inputok 
kifejlesztése. 
Hasznos 
erőforrások 
lehetnek az 
érzékeny 
zónák. 
 

49. táblázat A gátló tényezők felismerése és megértése mások vonatkoztatási rendszerének 
vizsgálata folyamán 

Egy szituáció szimulálása a kontextus és az ebből levont következtetések 
fontosságának felismeréséhez  

Az, hogy teoretikusan kijelentjük, hogy valaki képtelen értelmezni a másikról kapott 
információkat, vagy nem hajlandó azokat összegyűjteni nem mindig elég ahhoz, hogy a 
másik szemléletét gátló tényezőket megértsük. Néha szükségszerű ennek, szituációkon 
keresztül való demonstrálása. Egy ilyen szimuláció hasznos eszközöket hozhat a facilitátor 
számára, hogy magasabb fokon megértse a gátló tényezőket, és lehetővé teheti a résztvevők 
számára a tényezők szakmai kontextusból való kiemelését, ami számukra jól érthető. 

Tudás / Referenciák Kompetenciák / Fókusz Módszerek 
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A klasszikus esettanulmány 
elemzési módszerek 
ismerete, és az azoktól való 
eltérés képessége. 

Környezetbe illő kérdezési módok 
ismerete (empátia, árnyalt kérdezés). 
A hipotézisek és alkalmazott, konkrét 
magyarázatok keresési módszerének 
ismerete. 
A másikkal kapcsolatos információk 
lehetséges forrásainak és erőforrásainak 
beazonosítása. 
Képesség, hogy résztvevőket tanulásra 
és kutatásra ösztönözzük.  
Tolerálni az résztvevők általi nyomást és 
szorongást a könnyű és azonnali 
válaszok megtalálására. 

A háttérinformáció 
koncepciójának 
bemutatása, valódi 
szituációkból 
kiragadott példákkal, 
interaktív módon 
kifejlesztve. 

 

50. táblázat Egy szituáció szimulálása a kontextus és az ebből levont következtetések 
fontosságának felismeréséhez 

A másik vonatkoztatási rendszerének megismeréséhez szükséges ismeretanyag és 

annak felépítésének vizsgálata 

Miután beazonosítottuk azokat a tényezőket, melyek gátolják, hogy a másik vonatkoztatási 
rendszerét megismerjük, a facilitátor megtanítja a résztvevőket arra, hogy milyen módon 
szerezzék meg a szakmájukhoz szükséges ismereteket. Ez a rész a facilitátor és a résztvevők 
számára is nagyon tömény lehet, mert megismerik a lehetőségek tárházát, a másik 
megismerését és a szituációk megértését illetően, olyan mértékben, hogy túl tudnak lépni a 
kezdeti szakmai modelljeikből fakadó előfeltételeken.  

Tudás / Referenciák Kompetenciák / Fókusz Módszerek 

Kulturális antropológiai és 
összehasonlító kulturális 
pszichológiai (Eriksen, Cole) 
ismeretek. 
Különböző társadalmakkal 
kapcsolatos transzverzális 
témák ismerete, az adott 
társadalommal kapcsolatos 
helyes példák, amik 
segítenek az illusztrálásban 
és támpontot adnak a 
tanuláshoz. Különösen a 
bolygónkon létező 
különböző 
családmodellekkel 
kapcsolatos információk. Ez 
egy olyan alapvető téma, 
ami motiválja a résztvevőket, 
akik nagyon ritkán kapnak 
ezzel kapcsolatos 
információkat a korábbi 
képzéseken, és ezért 
hajlamosak a saját, nyugati 

A résztvevők identitás- és értelmező 
kinyilatkoztatásainak felismerése.  
Segíteni, hogy a résztvevők a megfigyeléseket 
„megszerzett” tényekké és másokkal 
kapcsolatos tudássá alakítsák. 
Beazonosítani, hogy a szakmai modelljeikben 
mik lehetnek a gátló tényezők. 
Tudni, hogy hogyan lehet valakinek a tudástárát 
folyamatosan bővíteni – a facilitátornak nem 
egy minden igényt kielégítő enciklopédikus 
tudással kell rendelkeznie, hanem szolid 
geopolitikai alapismeretekkel, állandóan 
figyelemmel kísérve a manapság gyorsan 
változó kontextusokat és eseményeket. 
A rendelkezésre álló adatok értelmezésének, azok 
átcsoportosításának és saját kutatási anyagokkal 
való kiegészítésének képessége. 
Képesnek lenni a résztvevők által kevésbé vagy 
egyáltalán nem azonosított problémák 
észrevételére. Tudni, hogy hogyan érdemes 
kérdezni, hogy tisztázzunk témákat és pozíciókat, 
melyek gyakran csak felvetődnek. 
Képesnek lenni a saját tudástár folytonos 

Interaktív 
foglalkozások 
keretében 
dolgozzunk 
együtt a 
résztvevőkkel 
a másiktól 
kapott 
adatokon, 
hogy 
rájöjjenek 
azok 
fontosságára. 
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modelljüket alkalmazni az 
összes szituációban. 

bővítésére, ezzel hozzásegítve másokat, akik 
hasonló szituációkon dolgoznak. 

51. táblázat A másik vonatkoztatási rendszerének megismeréséhez szükséges ismeretanyag és 
annak felépítésének vizsgálata 

A másik jobb megismeréséhez szükséges eszközök felvázolása (kognitív, affektív) 

Miután a résztvevők elfogadták a tényt, hogy a másik megismerése szükséges, a facilitátornak 
eszközöket kell adnia a résztvevők kezébe, hogy elboldoguljanak. Buktató lehet, ha teljesen 
elmerülünk és elveszünk a másik fél vagy egymás racionalitásában, vagy egyoldalúan 
alkalmazzuk a másik féllel kapcsolatos tudást. Margalit Cohen-Emerique 
gondolkodásmódjának egyik alapja, a “rugalmas” gondolkodás elsajátítása, elkerülendő az 
említett buktatókat. Hogy egyszerűen azzal kezdjünk, hogy ki a másik, anélkül, hogy őt a saját 
magunk képére igyekeznénk formálni. Ehhez szükséges a másik racionalitásába belelátni, 
felfedezni, hogy mi az, ami a másik számára jelentőséggel vagy értékkel bír, anélkül, hogy azt 
magunkévá tennénk. Nem szükséges egyetértenünk valakivel, hogy meghalljuk vagy 
megértsük őt, a szó minden értelmében. Ha valaki nem érti a másikat, várnia kell, 
szüneteltetnie a dolgot, ahelyett, hogy rögtön választ akarna kapni. 

Tudás / 

Referenciák 
Kompetenciák / Fókusz Módszerek 

Az MCE által 
kifejlesztett 
analízis 
ismerete, 
Hofstede 
modell, 
megfigyelési 
technikák, 
kérdésfeltétel 

A résztvevők által szakmai szituációkban használt általános 
kifejezések jórészének ismerete. A precizitás 
szükségességének és az egyének elkülönült identitásként 
(akkor is, ha ugyanahhoz a csoporthoz tartoznak) való 
elfogadásának tudatosítása a résztvevőkben, hogy a 
többlettudás megszerzése felé mozdítsuk őket 
Szükséges a megszerzett tudást rendszeresen frissíteni és 
átadni. 
Képesség, hogy résztvevőket tanulásra és kutatásra 
ösztönözzük. 

Különböző 
analízis 
eszközök és 
táblák 
ismertetése, 
melyek 
segítségével 
jobban meg 
lehet egymást 
ismerni. 

52. táblázat A másik jobb megismeréséhez szükséges eszközök felvázolása  

4.8 Interkulturális kommunikáció  

Miért és mikor foglalkozzunk ezzel a képzés folyamán? 

Az interkulturális kommunikáció gyakran a kulturális különbségek vizsgálatának egyik 
kezdőpontja, mivel nagyon sok a különbözőség, és azok nagyon könnyen megnyilvánulnak 
egy-egy találkozás folyamán. Az interkulturális kommunikáció és a nagyfokú kulturális 
sokszínűség kihívásainak megismerése a kommunikációhoz való hozzáállás és annak 
gyakorlása terén az interkulturális negociációs képzés első lépcsőfoka. Ezért az ezzel 
kapcsolatos tevékenységek a negociációval kapcsolatos foglalkozásokra való előkészítőként is 
szolálnak.   
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Ajánlott elemek 

Az alábbi táblázat tartalmazza a Margalit Cohen-Emerique szemlélet alapján történő képzés 
során általunk szükségesnek vélt aspektusokat. A sötét színnel kiemelt aspektusokat a 
rövidebb képzéseknek is tartalmazniuk kell, míg a világosabb színnel jelölt képzési célok a 
hosszabb (több, mint három napos) oktatások során kapnak szerepet. 

A következőkben részletesen taglaljuk az egyes elemeket, bemutatva azokat a referenciákat, 
melyekkel az facilitátornak tisztában kell lennie, azokat a kompetenciákat és irányelveket, 
melyekkel rendelkeznie kell, valamint a problémák megoldására javasolt módszertani 
eszközöket. 

A kulturális sokszínűség vizsgálata a kommunikációban 

A saját komfort zónáink ismerete a kommunikációban 

A megszokott kommunikációs repertoárból való kilépés, rugalmassá válás, rutin elhagyása 

Az arcmunka koncepció bemutatása, pozitív és negatív hatások  

Hatásos kultúrákon átívelő kommunikációs technikák bemutatása 

53. táblázat Interkulturális kommunikáció 

A kulturális sokszínűség vizsgálata a kommunikációban  

A kulturális különbségek a kommunikáció mindhárom szintjére befolyással vannak: a 
jelentések kialakítására, a másik féllel való kapcsolat kialakítására és a választott 
kommunikációs eszközre. Ezek feltárása segít a résztvevőknek, hogy azok kulturális 
különbségeket átívelő kommunikációt kezdeményezzenek és folytassanak.  

Tudás / Referenciák 
Kompetenciák / 

Fókusz 
Módszerek 

A kommunikációs fajtákat feltáró koncepciók 
ismerete: verbális, vokális és nonverbális. A 

nonverbális kommunikációt illetően: kronémika, 
proxemika, haptika, mimika, gesztusok, testtartás. 

Transzverzális aspektusok (verbális, vokális és 
nonverbális): érzelmek manifesztációja, direkt és 

indirekt kommunikáció, gazdag és szegényes 
kontextus. 

Referencia: Hall (1989) 
A kommunikációban rejlő kulturális 

különbözőségek összekötése más dimenzióban 
lévő különbözőségekkel (pl. nem, hatalmi 

szerepek). 

Könnyű elveszni, ha 
túl sok új koncepciót 

kell megtanulni. A 
facilitátor abban tudja 
segíteni a folyamatot, 
hogy ragaszkodik a 
koncepciók valós 

példába helyezéséhez 
(vagy esetleg a 

szimulációs 
tevékenységekhez köti 

azokat) 

Az interaktív 
tevékenységek 
segítenek, hogy 

először 
tudatosuljanak a 
kommunikáció 

különböző fajtái, 
majd pedig a 

koncepciók, már 
megtapasztalt 

tényezőkhöz való 
hozzákötésében. 

 
54. táblázat A kulturális sokszínűség vizsgálata a kommunikációban  

A saját komfort zónáink ismerete a kommunikációban 

A kommunikáció során akkor is adódhatnak konfliktusok és feszültségek, ha nincs a két fél 
között ellentét. Ez általában akkor merül fel, amikor a használt kommunikációs minták (pl. 
kommunikációs fajták) különbözőek. Például, ha az egyik fél meg van győződve róla, hogy 
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tiszteletteljesen kommunikál, míg a másik azt illetlennek érzékeli. A képzés lehetőséget ad a 
résztvevőknek, hogy felismerjék a kommunikációs határaikat és érzékenységüket, hogy 
legyen egy fogalmuk arról, hogy mi az a viselkedés, amire érzékenyek, ami sokkolja vagy 
meglepi őket, vagy azt érezteti velük, hogy a másik fél nem tiszteli őket.  

Tudás / 

Referenciák 
Kompetenciák / Fókusz Módszerek 

Dráma 
gyakorlatok 

ismerete, 
pl. Boal: Games 
for actors and 

non-actors. 
(2002) David 

Diamond: 
theatre for 

living (2007) 

A facilitátornak oda kell figyelnie a 
tevékenységek ritmusára, elég időt hagynia, 
hogy a résztvevők elmélyüljenek bennük, de 
nem túl sokat, nehogy érdektelenné váljanak. 
Egy viszonylag biztonságos környezetet kell 
teremteni, hogy a résztvevők csatlakozzanak, 

és ne utasítsák el a lehetőséget. Az egyéni 
komfortzónák határait feszegetve a 

facilitátornak nem szabad azt az érzést 
keltenie, hogy a határok kőbe vannak vésve, 
és nem lehet őket átlépni. Ehelyett a tudatos 

rugalmasság üzenetét kell átadni. 

A cél, hogy lehetőséget 
adjunk a résztvevőknek, hogy 

megtalálják a saját 
komfortzónájuk határait a 

kommunikáció terén. Ehhez 
interaktív módszerek kellenek, 

amik egy mesterséges 
kommunikációs szituációba 

helyezik az embert, aki 
elmerül a különböző típusú 
kommunikációkban és más 
aspektusokat is kipróbál (pl. 
szemkontaktus, proxemika) 

55. táblázat A saját komfort zónáink ismerete a kommunikációban 

A megszokott kommunikációs repertoárból való kilépés, rugalmassá válás, rutin 

elhagyása 

A második pontot követve a hatásos interkulturális kommunikátoroknak túl kell lépniük a 
saját kommunikációs preferenciáikon, hogy hozzászokjanak a számukra szokatlan 
viselkedéshez, vagy akár egy számukra szokatlan viselkedésformát vegyenek fel. Például 
megtanulni tolerálni vagy viszonozni azt, hogy hosszabb szünetet tartanak a mondatok 
között, mint általában, olyan udvariassági formákat használnak, ami számukra túlzás, de a 
másik számára ez elengedhetetlen. 

Tudás / 

Referenciák 
Kompetenciák / Fókusz Módszerek 

Olyan 
koncepciók 

ismerete, mint 
pl. az Augusto 

Boal által 
alkotott 

demechanizáció 
(2002, Games for 
actors and non-

actors) 

A facilitátornak arra kell bíztatnia a 
résztvevőket, hogy azok kicsit kilépjenek a 
komfortzónájukból, ha szükséges nyomást 
gyakorolni rájuk ennek érdekében. De nem 
túlságosan, mert az ellenálláshoz vezethet. 

Ebben az esetben a facilitátornak készen kell 
állnia arra, hogy a szituációt “megmentse”.  
A facilitátornak segítenie kell a résztvevőket 

abban, hogy magukévá tegyék a 
gyakorlatot, hogy rendben van az, ha egy 

kicsit kilépnek a komfortzónájukból. 

Interaktív módszerek kellenek, 
amik egy mesterséges 

kommunikációs szituációba 
helyezik az embert, aki 

elmerül a különböző típusú 
kommunikációkban és más 
aspektusokat is kipróbál (pl. 
szemkontaktus, proxemika) 

A fenti második pontban 
említett gyakorlatok ezt a célt 

is jól szolgálják. 
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56. táblázat A megszokott kommunikációs repertoárból való kilépés, rugalmassá válás, rutin 
elhagyása 

Az arcmunka koncepció bemutatása, pozitív és negatív hatások  

Az arcmunka koncepciója egy felettébb hasznos metafora ahhoz, hogy megértsük a 
kommunikáció kapcsolatikomponensét, különösen a konfliktus kommunikáció során. Az 
arcmunka és arculatfenyegetés mélyebb megértésével kapcsolatos munka a negociáció 
felvezetése is lehet. 

Tudás / Referenciák Kompetenciák / Fókusz Módszerek 

Arcmunka: E. Goffman (1959) 
Lehetséges teoretikus alapok: 

Brown, Levinson (udvariasság teória, 
a különbség az pozitív arculat 
fenyegetése és negatív arculat 

között, stratégiák az 
arculatfenyegetés kockázatának 

csökkentésére) 

A facilitátornak arra kell 
fókuszálnia, hogy könnyed 

legyen az arcmunka 
koncepciójának átadása és az 
harmonikus legyen. Ne legyen 
túl kevés vagy túlzó a másik 

számára. 

A szimulációs játékok 
hasznosabbak a 

koncepcióról való 
puszta beszédnél, mert 
segítenek azt “élőben” 

látni, és általuk a 
résztvevők kapnak egy 
szubjektív visszajelzést 
a saját tapasztalatukról. 

57. táblázat Az arcmunka koncepció bemutatása, pozitív és negatív hatások  

Hatásos kultúrákon átívelő kommunikációs technikák bemutatása  

Ha összetett egy képzés mondanivalója, akkor a résztvevők néha úgy érzik, hogy nem elég 
konkrét, amit tanulnak, és hogy több praktikus eszközre lenne szükségük. Hogy ezt a vágyat 
kielégítsük, hasznos lehet technikák és javaslatok formájában előadni, ami MCE szemléletét 
követi vagy segít elsajátítani MCE három lépését. 

Tudás / Referenciák Kompetenciák / Fókusz Módszerek 

Ismeret: referenciák és 
kommunikációs technikák. 
Montreali Önkormányzat: 

Institutional training programme 
in intercultural relations. 

Creative and maieutic conflict 
management (CPPP - 

Psychopedagogical Centre for 
Peace) 

A facilitátor szerepe, hogy 
biztosítsa, hogy a 

résztvevők megértsék a 
bemutatott technikákat és 
úgy érezzék, hogy tudják 

majd azokat használni (azok 
elérhetőek, nem lehetetlen 

azokat elsajátítani). 

Előadás, diskurzus, a hatásos 
kommunikációs modellek 

gyakorlása. 

58. táblázat Hatásos kultúrákon átívelő kommunikációs technikák bemutatása  

4.9 Negociáció 

Miért fontos ezzel foglalkozni a képzésben? Mikor kell ezzel foglalkozni? 

A harmadik lépése Cohen-Emirique interkulturális megközelítésének az, hogy a negociáció, 
vagy tárgyalás arra hívja fel a figyelmet, hogy túllépjünk a saját és mások referenciakeretének 
ismeretén. Annak érdekében, hogy megoldást találjunk a konkrét konfliktusokra és 
problémákra olyan módon, ami a lehető legjobb módon tiszteletben tartja mindkét fél 
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identitását és értékeit. Ez egy olyan állomás, amelynek az első két lépésből kell összegyűjtenie 
a tudást, és a "konkrét" szolgáltatást, gyakorlatban is alkalmaznia kell. Ennek a modulnak 
tehát követelnie kell a másik referenciakeretének decentralizálását és felfedezését. 

Javasolt elemek 

Az alábbi táblázat azokat a szempontokat tartalmazza, amelyeket szükségesnek tartunk a 
képzéseken, amik Margalit Cohen-Emerique megközelítését követik A sötétebb szín azokat a 
szempontokat jelöli, amiket még a rövidebb (3 napos) tréningek is tartalmaznak, a világosabb 
színű jelzések pedig azokat jelöli, amiket a hosszabb ideig tartó tréningekbe kell bevonni. 
(több, mint 3 nap). A következőkben, részletesen meg fogjuk csinálni az egyes elemeket, 
feltárva azokat a hivatkozásokat, amelyekkel a vezetőnek tisztában kell lennie, amilyen 
kompetenciával és fókusszal rendelkeznie kell. Továbbá, a problémák kezeléséhez ajánlott 
módszertanokat. 

Megérti a konfliktus összetevőit, dinamikáját az interakcióban. 

Saját konfliktusmegoldási stratégiák ismerete. 

Biztosít egy modellt a tárgyalási folyamathoz. 

Szimulálja/ megtapasztalja a tárgyalásokat, annak érdekében, hogy tájékozottá váljon az 
állapotot illetően, a kihívásokban. Szubjektív módon. 

Serkenti a megoldások keresését/ tudatosítja a különféle lehetőségeket, megoldásokat. 

Felfedezi a blokkolói tényezőket, a folyamatvezetőket és az interkulturális tárgyalás 
feltételeit. 
Különböző korlátok és határok ismerete: személyes / intézményi / jogi 

Konkrét stratégiák/ technikák gyakorlása 

 A társadalmi és kulturális közvetítés helyének megértése az interkulturális konfliktusokban 

59. táblázat Negociáció 

Az összetevők megértése, a konfliktus dinamikája az interakcióban 

Interkulturális kontextusban szinte lehetetlen elkerülni a konfliktusokat, a normák, az értékek, 
a képviselet és a kommunikáció módjának sok különbsége miatt. Ezért ahelyett, hogy 
értelemszerűen a konfliktusok elkerülésére irányuló sikertelen próbálkozásokra 
összpontosítanánk, azt javasoljuk, hogy a konfliktusok befogadásának és kezelésének 
konstruktív módjára koncentráljunk. Ehhez az első szükséges lépés a konfliktus negatív 
ábrázolásának dekonstrukciója és annak folyamatainak jobb megértése. A folyamatok és a 
dinamika feltárása során a szimulációs játékok segíthetnek a tapasztalatok elérésében és 
azokra építésében (például az arcfenyegetésekről), vagy a modellek bemutatása a 
konceptuálisabb tanulás módja lehet.  

Tudás / 

Referenciák Kompetenciák / Fókusz Módszerek 
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Konfliktusminták 
ismerete / 
tipológiák 
Az arcmunka 
szabályainak 
ismerete 
interkulturális 
szempontból 

A folyamatvezetőnek meg kellene 
próbálnia a konfliktus fogalmát 
úgy módosítani, hogy az ne 
keltsen félelmet és túlzott stresszt. 
Be lehet mutatni példákat, 
amelyek segítenek megérteni a 
konfliktus fő jellemzőit, és a 
megértés révén hozzáférhetőbbé 
teszik a témát. 

A konfliktus fogalmának feltárásának 
érdekében rátérhetünk 
ötletgyűjtésre/ társulásra/ 
gondolattérkép tevékenységekre. 
A konfliktusok típusai példákkal 
bemutathatóak a főbb jellemzők jobb 
megértésének érdekében. 
A viták konfliktushelyzeteket ábrázoló 
filmekhez köthetők. 
A szerepjátékok és szimulációk 
megkönnyíthetik az arcfenyegetések 
megértését. 

60. táblázat Az összetevők megértése, a konfliktus dinamikája az interakcióban 

Saját konfliktusmegoldási stratégiáink felismerése 

Ha a hangsúly arra irányul, hogyan kezeljük a konfliktusokat, akkor a saját valódi attitűdjeink/ 
technikáink feltérképezése fontos első lépés lehet, amely a fejlődési igények azonosításához 
vezethet.A különböző stratégiák összehasonlítása elősegítheti a lehetőségek körének 
megnyitását és motivációt vált ki az új stratégiák elsajátításához. 

Tudás / Referenciák Kompetenciák / Fókusz Módszerek 

Referenciák a 
konfliktusmegoldási 
stratégiákról 

A folyamatvezetőnek figyelmesnek kell 
lennie, hogy elkerülje a résztvevők által 
alkalmazott konkrét 
konfliktusmegoldási stratégiák 
megítélését. A különféle stratégiák 
hatásainak nyílt megbeszélése segíthet 
a stratégiák nyíltabb értékelésében. 

A konfliktusmegoldási 
stratégiákkal kapcsolatos 
szimulációk vagy kérdőívek 
kitöltése segíthet a 
résztvevők szokásos 
stratégiáinak azonosításában 

61. táblázat Saját konfliktusmegoldási stratégiáink ismerete 

Modell bemutatása a tárgyalási folyamatról. 

A modellek segítenek csökkenteni a kompexitását a valós idejű jelenségeknek a legfontosabb 
fő jellemzők kiválasztásával és leegyszerűsítésével. A konfliktusok és a tárgyalások szintén 
nagyon összetett jelenségek lehetnek, amelyek több szinten egyszerre fordulnak elő - de 
nem feltétlenül párhuzamosan: például egy tárgyalási folyamat révén közelebb kerülhetek 
kiinduló helyzetemhez és „megnyerhetek” egy érvet, ugyanakkor egy kapcsolatot " 
kibonthatok". Egy tárgyalási modell, ami elválasztja ezt a két szintet (kapcsolat és tárgy) 
elősegítheti a folyamat megértését. 

Tudás / Referenciák Kompetenciák / Fókusz Módszerek 

A tárgyalási modellek 
ismerete pl. 

megkülönböztetni a 
pozíciókat és az 

érdeklődéseket (Goffman 
1959; Brown, Levinson; 

Ting-Toomey 2005) 

Minél inkább össze tudja 
kapcsolni a folyamatvezető a 

modellt a résztvevők saját 
konfliktusélményeivel, annál 

inkább képesek lesznek 
használni a mintát és integrálni. 

A modell bemutatása és 
összekapcsolása valós 

élethelyzettel (például „kritikus 
esemény”) segíthet a 

megértésben. 
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62. Táblázat Modell bemutatása a tárgyalási folyamatról. 

A negociáció szimulálása, annak szakaszainak, kihívásainak szubjektív/ megtestesített 

módon való megismerésének érdekében 

A negociáció, mint kommunikáció olyan testet öltött tevékenység, amelyben az emberek 
egész testükkel és minden érzelmükkel részt vesznek. Emiatt a tárgyalásokat nem lehet 
teljesen " papíron" megtanulni. A szimulációs tevékenységek, még akkor is reálisabb módon 
vonják be a részvevőket, ahol nagyobb eséllyel reflektálhatnak a cselekedeteikre, az 
érzéseikre, reakciókra ha mesterséges környezetben helyezkednek el. 

Tudás / Referenciák Kompetenciák / Fókusz Módszerek 

Minoria / majoria 
szimulációs 
tevékenység (Kohls, 
Knight 1994) amit a  
MCE Fórumszínház 
javasolt 
Augusto Boal (2002) 
által. 

A folyamatvezetőnek arra kell 
ösztönöznie a résztvevőket, hogy 
valóban vegyenek részt a szerepben / 
teljesítményben, különben a 
szimuláció sekély marad, kevés 
tanulási eredménnyel. 
A folyamatvezetőnek fontosságot kell 
adnia a résztvevők által javasolt 
különféle megoldásoknak, és 
ítéletalkotás nélkül megvizsgálni a 
stratégiákat hatásuk szempontjából. 

A filmezett szerepjátékékok/ 
szimulációs játékok ajánlottak, 
vagy a " Minoria/ Majoria" 
kialakult helyzetét követve, 
vagy a résztvevők által javasolt 
konkrét kritikus események 
alapján. A film forgatása és a 
film közös áttekintése fontos 
hozzáadott értéket képvisel, 
mivel a videoszkópia segíti a 
résztvevőket abban, hogy 
megismerjék teljesítményüket. 

63. táblázat A tárgyalások szimulálása annak szakaszainak, kihívásainak szubjektív / 
megtestesített módon történő megismerésének érdekében 

A megoldások keresésének ösztönzése / a különféle lehetőségek, megoldások 

tudatosítása. 

A legtöbb tárgyalásnak nincs egyetlen optimális eredménye, még azoknak sem, amelyek 
különböző utakat kínálnak az elérésükhöz. Ezért az alternatív megoldások keresése fontos 
lépés a résztvevők tanulási útjában. 

Tudás / Referenciák Kompetenciák / Fókusz Módszerek 

A különböző határok 
ismerete (pl intézményi, jogi 
keretek) valamint a sokkokat 
kiváltó személy (ek) kulturális 
referenciakeretei a 
megoldások generálásához 
elfogadhatók a másik fél 
számára. 

A vezetőnek ösztönöznie kellene 
mindenki részvételét, időt kell 
szánnia a javasolt megoldások 
megvitatására, és meg kell 
vizsgálnia őket a 
megvalósíthatóság,  
az alkalmazkodóképesség 
szempontjából. 
 (kerülve a „minden jó” - „laissez-
faire” hozzáállást). 

A megoldások keresése 
történhet plenárisan vagy 
alcsoportos megbeszélések 
keretében. A kritikus 
események elemzésének 
utolsó pontján, valamint a 
szerepjátékok során a 
résztvevők által előidézett 
egyes események 
helyszínen való 
elhelyezésekor. 
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64. táblázat A megoldások keresésének ösztönzése / a különféle lehetőségek, megoldások 
tudatosítása.  
 

Blokkoló tényezők, a folyamatvezetők és a tárgyalások feltételei 

A tárgyalások gyakran érzelmileg terhelt stresszes folyamatok, amelyek általában növelik a 
„bezárás szükségességét” (lásd Kruglanski 2004), és motiválják az embereket a folyamat 
bezárására és távozásra. Ez a fő magyarázó faktora annak, amiért a tárgyalások gyakran 
befejeződnek azelőtt, mielőtt egy közösen elfogadott megoldáshoz eljutnának.Ennek 
megfelelően nagyon hasznos lehet, hogy a résztvevők megismerjék azokat a tényezőket, 
amelyek mérsékelhetik a negatív érzelmi tölteteket és hozzájárulhatnak a tárgyalások 
sikeréhez. 

Tudás / Referenciák Kompetenciák / Fókusz Módszerek 

Az MCE javaslatai a 
blokkoló tényezőkről / 

folyamatvezetekről, 
valamint a tárgyalások 

lépéseiről és feltételeiről 
A bezárás 

szükségességének 
fogalma 

(Kruglanski 2004) 

A folyamatvezetőnek lavíroznia 
kellene aközött hogy a 

résztvevők felismerjék maguktól 
a kulcsfontosságú tényezőket, és 

azoknak a tényezőknek a 
magyarázatát, amit már 

korábban tapasztaltak és a 
szakirodalom által bizonyítottak. 

Együttműködő munka a 
„rácsokon”, ahol a résztvevők a 
szimulációs játékokat követően 
azonosítják a kért elemeket. A 
legjobb forgatókönyv szerint a 

résztvevők megtekinthetik a 
szimulációjukról készített videót, 
hogy a folyamatot megkönnyítő 

vagy akadályozó tényezők 
azonosításán dolgozhassanak. 

65. táblázat Blokkoló tényezők, a folyamatvezetők és a tárgyalások feltételei  

Különböző korlátok és határok ismerete: személyes, intézményi és jogi 

Az összes tárgyalás kulcsfontosságú eleme a záradék pontok feltárása: azok a határok, 
amelyeken túl lehetetlen túllépni.Ezeknek a határoknak különböző forrásai lehetnek, mindkét 
oldalról. Lehetnek személyes korlátok, amelyek értékek és meggyőződések által vannak 
rögzítve A szervezetek / intézmények tagjai közötti tárgyalás esetén a korlátokat a 
szervezetek szabályzatai is meghatározhatják. Végül, a jogi keret bizonyos megoldásokat is 
lehetővé tesz, miközben másokat tilt. A képzés során a résztvevőknek meg kell érteniük 
ezeknek a korlátoknak a relevanciáját, valamint fel kell fedezniük az állandóságuk és 
merevségük mértékét. 

Valójában, habár néhány határnak tagadhatatlan objektív jellege van (pl. a törvény által 
kifejezetten tiltott cselekedetek) bizonyos korlátok (főleg személyes és intézményi) közvetett 
módon megszerzik az áthatolhatatlanság érzését, befolyásolva a tárgyalási motivációt vagy a 
hajlandóságot. Több esetben azt tapasztaltuk, ha a másik személyt tiszteletre méltónak 
tartják, és felismerik a másik értékeinek értékként való megfontolását, a korábban " nem 
tárgyalhatónak" tűnő konfliktusokra számos megoldást találnak. Ezért javasoljuk a motivációs 
tényezők feltárását, különös figyelemmel. 

Végül, a tárgyalási hajlandóság feltárásának során azt is elismerhetjük, hogy a szakembernek 
még egy lépést meg kell tennie, ami a másikat kíséri ebben a folyamatban- ami asszimetria a 
tárgyalások felelősségében. 
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Tudás / Referenciák Kompetenciák / Fókusz Módszerek 

A részvevők intézményi 
határainak tudatosítása, és amit 
a jogi keretek húznak meg. 

A vezetőnek segítenie kellene a 
résztvevőket, hogy megismerjék ezeket a 
határokat, és ugyanakkor átgondolják 
azokat: a forrásaikat, összefüggéseiket és a 
változás lehetőségét. 

Megbeszélés 
az eset 
elemzést 
követően 

66. táblázat Különböző korlátok és határok ismerete: személyes, intézményi és jogi 

Sajátos stratégiák/technikák gyakorlása 

A bonyolult üzenetekkel rendelkező képzéseken a résztvevők néha úgy érzik, hogy amit 
tanulnak, az nem elég „konkrét”, és hogy szükségük van a mire „gyakorlati eszközökre”. . 
Ennek a szükségletnek a kielégítésére hasznos lehet olyan stratégiák és „technikák” 
formájában bemutatni az MCE megközelítésével kompatibilis ajánlásokat, amelyek segítenek 
az MCE tárgyalási szakaszának adaptálásában. 

Tudás / Referenciák Kompetenciák / Fókusz Módszerek 

Sajátos tárgyalási 
stratégiák és technikák 

ismerete 

A folyamatvezető szerepe annak 
biztosítása, hogy a résztvevők 

megértsék a bemutatott technikákat, és 
érezzék, hogy beépíthetik azokat 

(hozzáférhetőek, nem lehetetlen elérni) 

Prezentáció/diszkusszió/a 
tárgyalási stratégiák/ 
technikák gyakorlása 

67. Táblázat Sajátos stratégiák/ technikák gyakorlása 

A társadalmi és kulturális közvetítés helyének megértése az interkulturális 

konfliktusokban 

A társadalmi és kulturális közvetítést úgy határozzák meg, hogy "egy harmadik fél 
beavatkozása eltérő kulturális gyökerekkel rendelkező egyének és csoportok, különösen a 
migránsok és az integrációjukért felelős társadalmi szereplők között". Különböző 
helyzetekben avatkozik be. 
Először is, amikor a migránsoknak kommunikációs nehézségeik vannak, különösen a 
közszolgáltatások vonatkozásában. A mediáció célja és szerepe ezután a kapcsolatok 
helyreállítása, az emberek és a közigazgatás közötti hidak újjáépítése, ezáltal megkönnyítve a 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést és lehetővé téve a szolgáltatások félreértéseinek és 
negatív képeinek, vagy akár a megbélyegzésnek a megszüntetését. Ez a mediációt " közvetítő 
mediációnak" is hívják. Ez a társadalmi szereplők által a leggyakoribb és legkeresettebb. 

Vannak más helyzetek is, amik értékkonfliktust tartalmaznak, amelyek megtalálhatóak vagy a 
befogadó társadalom és a migránsok között, vagy az akkulturációs folyamatokon áteső vagy 
a nehéz alkalmazkodási helyzetekbe keveredő családokban. Ezekben az esetekben a mediáció 
célja és szerepe egy harmadik fél álláspontjának elfogadásával az, hogy segítse a feleket a 
megállapodás megkötésében, az olyan terek és kompromisszumok keresése, amelyek 
tiszteletben tartják a megfelelő identitást, és biztosítják a kapcsolatot a társadalom és a 
lakosság között. Ebben az esetben a mediáció lehetővé teszi a társadalmi kapcsolatok 
kiépítését vagy megújítását. 
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Végül, néha előfordul egy harmadik helyzet is, ahol a mediáció a változások vektora lehet az 
intézményeken belül. Ez csak akkor válik lehetségessé, ha a terület szereplői és a 
döntéshozók között előkészítő munka zajlott, például cserék vagy akár konfrontációk, de a 
mediátor részéről a kölcsönös bizalom és a valódi szakértelem is ide tartozik. A lakosságnak 
és az intézményi működési keretnek szüksége van a tudására. Ebben a sajnos viszonylag ritka 
helyzetben, a mediátor olyan innovatív cselekvéseket indíthat el, amik nem voltak 
előreláthatóak a struktúrában, és nem is kapcsolódtak az intézményi megbízásokhoz, 
amelyeknek csak az az egyetlen jellegzetességük, hogy a lakosság igényeire válaszolnak. 

Tudás / Referenciák Kompetenciák / Fókusz Módszerek 

Különbség a tárgyalás és a 
mediáció között (MCE) 
A mediáció történelmi 
hátterének ismerete a 

kontextusban, a szakstruktúrák 
ismerete (pl. A mediációs 
egyesületek a területen) 

Segít a résztvevőknek 
megérteni a különbséget a 

tárgyalás és a mediáció 
között, és megérteni azt, 

hogy mikor kell bevonni a 
mediátorokat, mit tudnak 

hozni a mediátorok a 
folyamatba 

A mediátorok hátterének, 
definícióinak, 

kompetenciáinak 
bemutatása a 

szakemberekkel 
összehasonlítva 

Példák az interkulturális 
mediációkra 

68. Táblázat. A társadalmi és kulturális közvetítés helyének megértése az interkulturális 
konfliktusokban 

4.10 Beilleszkedés a gyakornokok szakmai gyakorlatába 

Miért fontos ezzel foglalkozni a képzésben?  

Az MCE által kidolgozott interkulturális megközelítés nem érthető meg a képzési eredmények 
szakmai gyakorlatba történő integrálásához kapcsolódó célkitűzés nélkül. Ez nem mindig 
könnyű kérdés a résztvevőkkel a képzés végén, mivel nehezen tudják elhatárolni magukat a 
még el nem hagyott képzési folyamattól, de elengedhetetlen, hogy ne hagyják őket távozni 
anélkül, hogy ezen a problémán dolgoznának. 

Mikor kell ezzel foglalkozni? 

Ezért ajánlott a képzés végén foglalkozni ezzel a résszel és / vagy a képzés értékelésével 
megfogalmazni, különösen, ha az értékelést részvételen alapuló módon végzik. Az elmélet és 
a szakmai gyakorlatba történő beilleszkedés közötti vissza-visszatérés a képzés során máskor 
is elvégezhető, különösen a tárgyalási részben. 

Javasolt elemek 

Az alábbi táblázat azokat a szempontokat mutatja be, amelyeket szükségesnek tartunk a 
képzésben Margalit Cohen-Emerique megközelítését követve. A következőkben, részletesen 
meg fogjuk vizsgálni az egyes elemeket, feltárva azokat a referenciákat, amelyekkel az 
oktatónak tisztában kell lennie.   Azokat a készségeket és orientációt, amikkel rendelkeznie 
kell. Továbbá, az ajánlott módszereket a probléma kezelésére. 
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Eszközök feltárása a tanulási eredmények szakmai gyakorlatba történő integrálásához 

Megérteni, hogyan kell kezelni a multikulturális helyzeteket egy adott munkakörnyezetben 

Hasznos források meghatározása a módszer minden lépéséhez 

69.Táblázat. Beilleszkedés a gyakornokok szakmai gyakorlatába 

Eszközök feltárása a tanulási eredmények szakmai gyakorlatba történő integrálásához 

A képzés ezen utolsó szakaszában, fontos, hogy segítsük a résztvevőket abban, hogy 
áttekinthessék mindazt, amit a képzés során megszereztek, és különösen azt, hogy miként 
tudják majd integrálni ezeket az ismereteket a szakmai gyakorlatukba, hogyan tud ez a 
képzés "aktívak" maradni "minden résztvevő számára. Az eszközök száma sok, és attól függ, 
hogyan tudja kezelni őket az oktató. 

Tudás / Referenciák Kompetenciák / Fókusz Módszerek 

Különböző eszközök 
birtokában lenni, 
lehetővé téve a 

képviselt 
csoportokhoz és 
szakmákhoz való 
alkalmazkodást 

Tudni, hogyan kell ösztönözni a tanulókat a 
megfelelő reflexiós folyamat elindítására. 

Annak elősegítése, hogy a résztvevők 
tudatában legyenek annak, hogy nemcsak 

személyes meggyőződésüket, érzékeny 
területeiket kell megkérdőjelezniük, hanem 

szakmai modelljeiket és intézményeik 
utasítását is. 

Különböző interaktív 
tevékenységek használata, 
amelyek lehetővé teszik a 
résztvevők számára, hogy 

integrálják a tanulási 
eredményeket, és 

összekapcsolják őket 
szakmai gyakorlatukkal. 

70. Táblázat Eszközök feltárása a tanulási eredmények szakmai gyakorlatba történő 
integrálásához 

A multikulturális helyzetek kezelésének megértése adott munkakörnyezetben 

Az utolsó kidolgozós munka során a résztvevőknek gyakran nagyon nehéz megszabadulniuk 
a szakmai modelljeikkel kapcsolatos gondolkodási szokásaiktól. Annak ellenére, hogy 
elmélkedési és elemzési munkát végeztek ahhoz, hogy hozzájussanak az ismeretekhez és 
konkrét helyzeteket tanulmányoztak. Igazi kihívás a trénernek a képzés teljes dinamikájának 
(újbóli) összekapcsolása, hogy a résztvevők profitálhassanak belőle a tanulási folyamat során, 
különös tekintettel az interkulturális kontextusban kialakult helyzetek kezelésére. Szükséges 
lesz az egyes lépések eredményeit hosszú változatban felvenni (mik a felfedezések, mi a 
legfontosabb, mi blokkolja, mi okozza a feszültséget.) vagy egy rövid változatban a 
decentralizációra kell összpontosítani. Szükséges lesz,  megpróbálni kijutni az 
általánosságokból, és néha vissza kell térni az elméleti pontokra. 

Tudás / Referenciák Kompetenciák / Fókusz Módszerek 

Tapasztalattal rendelkezni 
az interkulturális helyzetek 

kezelésében. 
Együtt dolgozni más 

kollégákkal a tapasztalat 
csere érdekében, a 

koncepciók elsajátítása 

A résztvevők munkakörnyezetére való 
érzékenysége és ismerete, amely lehetővé 

teszi számukra, hogy kérdéseiket 
összekössék a helyzetekből adódó 
kérdésekkel, és megfelelő rögzítési 

pontokat hozzanak létre. Annak 
elősegítése, hogy a résztvevők tudatában 

Különböző interaktív 
tevékenységek használata, 
amelyek lehetővé teszik a 

résztvevők számára a 
tanulási eredmények 

integrálását és az 
interkulturális helyzetek 
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miatt, és dolgozni 
helyzeteken.. 

legyenek annak, hogy nemcsak személyes 
meggyőződésüket, érzékeny területeiket 
kell megkérdőjelezniük, hanem szakmai 

modelljeiket és intézményeik kényszerítő 
intézkedéseit is. 

sajátosságainak 
kiemelését a szakmai 

gyakorlatukban. 

71. Táblázat A multikulturális helyzetek kezelésének megértése adott munkakörnyezetben 

Hasznos erőforrások meghatározása a módszer minden lépésében 

Erőforrásoknak nevezzük azon lépések sorozatát, amelyek az interkulturális helyzetben 
érintett szereplők számára lehetővé teszik, hogy folytassák tevékenységüket levetkőzve 
gátlásaikat. A tény, hogy a résztvevők által felhasznált erőforrások megjelennek és 
megbecsülésre kerülnek, megerősíti bennük a "pozitív identitást", több eszközt adva 
számukra a képzés során tanultak integrálásához. 

Tudás / Referenciák Kompetenciák / Fókusz Módszerek 

Az MCE által kidolgozott 
"erőforrások" fogalma és az 
általa azonosított különböző 

források. Néhány további 
inspirációs elem megtalálható 

az egyének "pszichológiai 
erőforrásaival" kapcsolatos 

pozitív pszichológiai 
szakirodalomban is, amelyek 

megkönnyítik a nehézségekkel 
szembeni ellenállást, valamint a 
nehéz élethelyzetekben történő 

pszichológiai alkalmazkodást 
(Csillik A., 2017). 

Legyen figyelmes a tanulók által 
kifejezett erőforrásokra, hogy képesek 

legyenek egyértelműen 
beazonosítani, értékelni és 

megmutatni őket a képzésért cserébe. 
A trénernek ki kell emelnie a 

résztvevők hozzáállását, kérdezési 
módszereit, a tartalmát stb. Annak 

érdekében, hogy képes legyen 
megértetni velük a MCE 

megközelítését. 
A tréning végén, térjen vissza az 

említett erőforrásokra és a 
megszerzésükre, fenn tartásukra 

és/vagy a jövőbeli gyakorlatban való 
megvalósításra. 

Aktív magatartás a 
képzés során, az 
oktatótól kezdve. 
Annak érdekében, 

hogy szem előtt tartsa 
a résztvevők által 

kivitelezett 
erőforrásokat 

A képzés végén, 
interaktív 

tevékenységekkel való 
visszatérés. Amelyek 

lehetővé teszik a 
résztvevők számára az 
erőforrás koncepció 

asszimilálását. 
72. Táblázat. Hasznos erőforrások meghatározása a módszer minden lépésében 
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