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Bevezetés 

Az alábbi OKTATÓANYAGOK a SIMILAR Kézikönyv 2. modulját egészítik ki. A 2. modul 

az oktatóknak és diákjaiknak egyaránt arról szolgáltat információt, hogy hogyan 

befolyásolják a kultúrközi találkozások a mindennapi életet, illetve kommunikációt – a 

jelen kiegészítés pedig egy sor oktatóanyagot tartalmaz, amelyek segítségével a 

képzések résztvevői felkészülhetnek a különböző kontextusokban létrejövő kulturális 

találkozásokra, és még inkább tudatában lehetnek a kulturális különbségeknek. 

Miután az integráció kétoldalú folyamat (hiszen nemcsak a bevándorlókat, hanem a 

befogadó közösségek képviselőit is érinti), a Modul foglalkozásai egyaránt segíthetik 

az önismeret fejlődését úgy a migránsok, mint a velük dolgozó önkéntesek, oktatók, 

diákok, szociális dolgozók, rendőrök és mások számára is. 

 

 

A gyakorlatok haszna a célcsoport(ok) számára  

A foglalkozások résztvevői meg fogják érteni a kulturális különbségek mibenlétét és 

hatását a kommunikációra, illetve az interkulturális kompetencia jelentőségét, végül a 

tulajdon referenciahátterünk okozta nehézséget. Képesekké válnak rá, hogy nézeteik 

és megnyilvánulásaik módosításával új ismereteket fogadjanak be, és ezeken keresztül 

közel kerülhessenek más kultúrák képviselőihez. 

A résztvevőket arra fogja ösztökélni a képzés, hogy ha a migránsokkal folytatott munka 

során nehezen értelmezhető, ismeretlen helyzetekkel szembesülnek, keressék a 

módját, hogyan lépjenek túl a szokatlan kommunikáció okozta nehézségeken, 

sztereotípiákon, és a saját referenciahátterük korlátain, illetve hogyan ismerjék fel a 

partner referenciahátterét. A képzés segíteni fog tudatosítani bennük a befogadó 

közösség és az érkező migránsok közti kommunikációban betöltött közvetítő 

szerepüket.  
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1. Foglalkozás: Identitáshagyma  

(2.3.3. Modul: Interkulturális Kompetencia) 

Időtartam: 60 perc 

Mikor alkalmazzuk? Amikor a kulturális identitásról és az interkulturális 

konfliktusokról kezdünk beszélni.  

Kitűzött oktatási cél: Aki érti a kulturális különbségek okát, az könnyebben fogja 

elfogadni az első pillantásra furcsának, vagy nehezen érthetőnek tűnő dolgokat. 

Szükséges segédanyagok: Résztvevőnként 4-4 különböző színű A5-ös papírlap, 

kérdéssor, egy kisebb táska vagy kosár a lapok számára, flipchart, filc 

 

A tevékenység részletes leírása: 

1. Fejenként 4-4 színes (sárga, zöld, kék, piros) A5-ös papírt osszunk a résztvevőknek, 

és 

2. a következőket mondjuk nekik:  

a. “A papírokat tegyétek egymásra a megadott sorrendben: felülre a sárgát, alá a 

zöldet, majd a kéket, és legalulra a pirosat.” 

b. “Kérdéseket fogok feltenni, ti pedig írjátok a választ a megfelelő színű papírra; 

meg fogom mondani, melyik kérdéshez melyik színű papír tartozik. Fontos, hogy 

a legelső dolgot írjátok le, ami eszetekbe jut, semmiképpen ne gondoljátok újra! 

Ha valami nem világos, kérdezzetek tőlem, de ne beszéljétek meg a választ 

társaikkal, dolgozzatok önállóan.” 

c. “Fontos tudnotok, hogy később egy másik személy el fogja olvasni a válaszokat; 

ezt vegyétek figyelembe, mikor leírjátok őket. A válaszokat a foglalkozás végén 

vissza fogjátok kapni; a neveteket ne írjátok rá a papírokra.” 

3. Olvassuk fel a csoportnak a kérdéseket, az alábbi sorrendben:  

KÉRDÉSEK: 

Sárga papír 

 Milyen ruhákban érzem jól magam? 

 Milyen zenéket hallgatok? 

 Milyen ételeket szeretek? 

 Egy szokásom: .... 
 

Zöld papír 

 Mit veszek rögtön észre más emberekben? 

 Mit kedvelek más emberekben? 
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 Miről szoktam beszélgetni a barátaimmal? 

 Mit szoktunk csinálni, amikor találkozunk? 
 

Kék papír 

 Egy jó tulajdonságom… 

 Egy rossz tulajdonságom 

 Az ideális munkahely szerintem… 

 Felnőttnek lenni számomra azt jelenti... 

 Mi lesz velem 10 év múlva? 
 

Piros papír 

 Miben hiszek? 

 Mi a 3 legfontosabb érték számomra? 

 Mi az, amit sohasem tennék? 

4. Mondjuk el a résztvevőknek a következőket (szemléltetve is a 4 színes papírral) 

„Amikor kész vagy, fogd a piros papírt, és gyűrd gombóccá. Ha ez megvan, a piros 

papírgombócot csomagoljuk be a kék papírba, és az egészből gyúrjunk egy nagyobb 

gombócot. Utána ezt a kék gombócot burkoljuk be a zöld papírral, és megintcsak 

gyűrjük golyóvá. Azután a sárga papír következik, míg végül egy nagy sárga 

papírlabdánk van.” 

5. Gyűjtsük a papírgolyóbisokat egy dobozba vagy zsákba, és mondjuk a résztvevőknek 

az alábbiakat:  

“Mindenki vegyen el egy labdát. Anélkül, hogy elolvasnád, pillants bele; ha a 

sajátodat húztad, tedd vissza, és válassz másikat. A cél az lesz, hogy rájöjj, kinek a 

gombócát húztad, de kerüld a puszta találgatást. Először olvasd el a sárga papíron 

álló válaszokat. Ha nincs sejtésed, elolvashatod a zöldet, és így tovább, amíg biztos, 

vagy majdnem biztos nem leszel benne, ki írta ezeket. Ha megvan, menj oda hozzá! 

Amennyiben eltaláltad, megkérdezheted tőle, elolvashatod-e az összes papírját. Ha 

kész vagy, add vissza őket a tulajdonosuknak.” 

6. Várjuk meg, amíg minden gombóc a tulajdonosához kerül, és a résztvevők 

visszaülnek. Ha valakinél nehezen megy a keresés, hangsúlyozzuk, hogy ez 

semmiképpen nem verseny.  

Feldolgozás:  

Milyen érzés volt követni az instrukciókat? Mely kérdésekre volt könnyű, illetve nehéz 

felelni, és miért? Mi segített megtalálni a gombóc tulajdonosát? Mit gondolsz, mi ez 

az egész gombóc-dolog, mit juttat eszedbe, és mire hasonlít? Olyan, mint egy hagyma, 

és a rétegekből álló személyiségünket jelképezi. Mit gondolsz, mik lehetnek az egyes 

rétegek? 
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Az énünk, a személyiségünk különféle rétegekből tevődik össze; vannak látható és 

rejtett jellemzőink. Ha visszagondolsz az olvasott válaszokra, voltak-e köztük a tieidtől 

szerinted erősen eltérő vagy azokhoz nagyon hasonló vonások? Mit gondolsz, segített-

e ez a feladat, hogy jobban megérts valamit magaddal vagy másokkal kapcsolatban? 

A kulturális hagyma (Hofstede) 

 

Próbáld a kultúrát egy ilyen személyiséghagymaként elképzelni; a kultúráknak szintén 

vannak látható és rejtett jellemzőik, vonatkozásaik. A láthatók – például öltözködés, 

tárgyak, építészet – alkotják a hagyma külső rétegét. A rejtett dolgokat és értékeket 

csak akkor érthetjük meg, ha közelebbről megismerjük a másik embert. Ne feledjük, 

hogy a külső és belső rétegek hatnak egymásra: gondolataink, nézeteink, mitológiánk 

határozza meg, mit eszünk, hogyan ruházkodunk, milyen épületekben élünk.  

Előfordul, hogy egy számunkra idegen szokás, viselkedés vagy más jellemző 

kellemetlenül érint minket. Az efféle különbségeket nem könnyű elfogadni vagy 

tolerálni, és az ilyen helyzeteket gyakran konfliktusokként éljük meg vagy értelmezzük, 

holott valójában csak eltérnek attól, amihez szokva vagyunk. 
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2. Foglalkozás: Leila és Mohamed1 

(2.3.3. Modul: Interkulturális Kompetencia) 

 

Időtartam: 60 perc 

Mikor alkalmazzuk? Amikor az előítéletekről és szetereotípiákról kezdünk beszélni. 

Kitűzött oktatási cél: A résztvevők megértik, hogyan formálják gondolatainkat az 

információk és a korlátok, és ez miért vezethet előítéletekhez és sztereotípiákhoz. 

Szükséges segédanyagok: flipchart, filc 

 

A tevékenység részletes leírása: 

Ez a tevékenység segít a résztvevőknek megérteni a tulajdon sztereotípiáikat, illetve 

felismerni az interkulturális kommunikációs helyzetekben rejlő félreértések 

lehetőségét.  

Oktatói instrukciók: 

1. Mondjuk el a résztvevőknek, hogy kétszer fogunk nekik felolvasni egy történetet 

(amelyet érdemes a krokodiloktól hemzsegő folyó és a szereplők felrajzolásával 

illusztrálnunk). 

A Nílus egy hosszú folyó, mely Észak felé fut; csak kevés híd vezet át rajta. A 17 éves 

lány, LEILA a folyó partján él, és mélyen szerelmes a másik parton lakó MOHAMEDBE. 

LEILA megkéri AHMEDET, hogy vigye át őt a túlpartra, a szerelméhez.  AHMEDNEK van 

csónakja, rá is érne, mégsem viszi át LEILÁT. A lány nem adja fel, TARIKHOZ fordul. 

TARIK azt feleli, másnap reggel átviszi, de azzal a feltétellel, hogy LEILA vele tölti az 

éjszakát. Így is történik: LEILA, aki bármi áron MOHAMEDHEZ akar menni, TARIKKAL 

tölti az éjszakát, TARIK pedig reggel átviszi őt a túlsó partra. Itt LEILA szerelmese 

karjaiba rohan, és elmondja neki, milyen nehézségekkel kellett megküzdenie, hogy 

végre vele lehessen. Mohamed ekkor elzavarja őt. LEILA könnyeivel küzdve téblábol a 

folyóparton, amíg véletlenül DZSAFAR nem akad az útjába. DZSAFAR a lány bánatának 

okát tudakolja, és LEILA el is mondja neki a történetét, mire DZSAFAR MOHAMEDHEZ 

megy, és egy árva szó nélkül lekever neki két hatalmas pofont.   

2. Ismertessük a résztvevőkkel a feladat lényegét: rangsorolniuk kell majd a történet 

szereplőit. 

                                                           
1 Source: Education for Social Justice. Training Manual. (2003) International Step by Step Association 
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3. 1-estől 5-ösig mindenki egy-egy értéket társítson az öt szereplőhöz: a kedvencéhez 

a legnagyobb (5-ös), a neki legkevésbé tetszőhöz az 1-es osztályzatot, és így tovább, 

végig az összeshez.  

4. A résztvevők alkossanak kis csoportokat, és nagyjából 10 perc alatt alakítsanak ki 

közös álláspontot a szereplők rangsorát illetően a hallottak alapján. 

5. Rajzoljunk értéktáblázatot a flipchartra, vezessük fel a csoportok rangsorait, majd 

kérdezzük meg a csoportokat, miért éppen így értékelték a szereplőket.  

 

 Leila Mohamed Ahmed Tarik Dzsafar 

1. csoport (minta) 5 1 3 2 4 

2. csoport      

3. Csoport      

4. Csoport      

Átlag =      

 

6. Ezek után olvassuk fel a Leila történetéhez tartozó, „azóta tudomásunkra jutott” 

alábbi részleteket: 

A 17 éves LEILA középiskolai diák, MOHAMED pedig az ő egyik, boldog házasságban 

élő tanára. AHMED szintén abban az iskolában tanít, MOHAMED a kollegája. TARIK a 

lány nagyapja, aki rég nem látta LEILÁT; egész éjjel teáztak és beszélgettek. DZSAFAR 

pszichopata gyilkos, és csak a szerencsés véletlennek köszönhető, hogy megelégedett 

a MOHAMEDNEK adott két pofonnal. 

Feldolgozás:  

Tegyük fel a kérdést a résztvevőknek, mit szólnak ahhoz, amit éppen most hallottak? 

Mit árul el nekünk mindez arról, hogyan hozunk ítéleteket? Befejezésül beszélgessünk 

a mindannyiunk kulturális referenciahátterében jelen levő korlátokról.  
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3. Foglalkozás: Lakás kiadó 

(2.3.3. Modul: Interkulturális Kompetencia) 

 

Időtartam: 60 perc 

Mikor alkalmazzuk? Amikor az “interkulturális kompetenciáról” és a kulturális 

befolyásoltságról kezdünk beszélni.  

Kitűzött oktatási cél: A résztvevők megértik az előítéletek és sztereotípiák hatását a 

mindennapokban, illetve azt, hogyan fejleszthetjük interkulturális kompetenciánkat. 

Szükséges segédanyagok: Flipchart, filc 

 

A tevékenység részletes leírása: 

1. Mondjuk a résztvevőknek, hogy egy történetet fognak hallani tőlünk. “Képzeld el, 

hogy sikerült félretenned annyi pénzt, amiből vettél egy házat. Az utolsó vasig 

beleölted a pénzed, magad dolgoztál a tetőn, te festetted ki a falakat. Sikerült is 

befejezni, és most ki akarod adni.” 

 

2. Mondjuk a résztvevőknek, hogy öt jelentkező van (ezeket írjuk fel a flipchartra is, 

hogy mindenki jól láthassa a listát). 

− Egy buddhista közösség (a 10 tagú közösség meditációkhoz és gyakorlataikhoz 

használná a lakást) 

− Egy szíriai migráns család (szülők a 3 gyerekükkel); az apa egy gyros-osnál 

dolgozik 

− Az orvosi egyetemen tanuló 3 iráni diák 

− Egy, a médiából ismert meleg pár 

− Egy erdélyi család, 3 gyerekkel, ahol az apa éppen munkát keres (most költöztek 

Magyarországra). 

3. Ismertessük a résztvevőkkel a feladat lényegét: rangsorolniuk kell majd a történet 

szereplőit. 

4. 1-estől 5-ösig mindenki egy-egy értéket társítson az öt szereplőhöz: a kedvencéhez 

a legnagyobb (5-ös), a neki legkevésbé tetszőhöz az 1-es osztályzatot, és így tovább, 

végig az összeshez.  
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5. A résztvevők alkossanak kis csoportokat, és nagyjából 10 perc alatt alakítsanak ki 

közös álláspontot a szereplők rangsorát illetően a hallottak alapján, és írják le az 

egyes jelentkezők mellett, illetve ellen szóló szempontokat is. 

6. Rajzoljunk értéktáblázatot a flipchartra, vezessük fel a csoportok rangsorait, majd 

kérdezzük meg a csoportokat, miért éppen így értékelték a szereplőket.  

 

 

Feldolgozás:  

Hívjuk fel a figyelmet arra, hogyan befolyásolják a szeterotípiák napi döntéseinket, és 

hogyan vezet ez diszkriminációhoz. Befejezésül beszélgessünk arról, hogyan segíthet 

hozzá interkulturális kompetenciánk fejlesztése, hogy ne előítéletek, hanem valós 

tények alapján hozzuk meg döntéseinket.  
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4. Foglalkozás: Konstruktív hallgatás – A nevem története2  

(2.3.4. Modul: Interkulturális Kommunikáció) 

 

Időtartam: 20 perc 

Mikor alkalmazzuk? Amikor az interkulturális kommunikációról kezdünk beszélni. 

Kitűzött oktatási cél: A résztvevők megtanulják, hogyan figyeljenek ténylegesen. 

Szükséges segédanyagok: semmi 

 

A tevékenység részletes leírása: 

A „konstruktív hallgatás” elnevezésű technika az egymásra való tényleges 

odafigyelésre ösztökéli használóit. Gyakori, hogy egy beszélgetés résztvevői egymás 

szavába vágnak, jeléül annak, hogy a saját mondandójuk sokkal inkább foglalkoztatja 

őket, mint a másik ember mondanivalója. A konstruktív hallgatás korlátokat szab, és 

ezáltal kényszeríti az embereket, hogy figyeljenek egymásra, illetve az interkulturális 

kompetencia, mint eszköz fejlesztésén keresztül biztosítja, hogy a kommunikációban 

résztvevőknek kulturális hátterüktől függetlenül ugyanannyi idejük legyen arra, hogy 

beszéljenek, és arra, hogy meg is hallják őket. A technika lehetőséget ad a 

reflektálásra, problémamegoldásra és -feloldásra. 

Oktatói instrukciók: 

1. Mondjuk a résztvevőknek, hogy “Arra fogunk kérni titeket, hogy mondjátok el a 

nevetek történetét, és ehhez szeretném bevezetni a konstruktív hallgatás 

technikáját.”. 

2. “Ismertetni fogom a konstruktív hallgatás szabályait, de mielőtt ezt megtenném, 

kérem, hogy mindenki válasszon magának egy társat, mégpedig olyasvalakit, akit 

még nem ismer.” 

A konstruktív hallgatás szabályai 

✓ Az egyik személy előre megszabott ideig beszél, a másik hallgatja őt. 

✓ A hallgató egyáltalán nem szólhat, ugyanakkor gesztusok útján aktív érdeklődést 

kell mutatnia az iránt, amit a beszélő mond, és teljes figyelmével partnere felé 

kell fordulnia, elméjét megtisztítva a saját gondolataitól, hogy partnere 

szükségleteire tudjon érzékenyen figyelni. 

                                                           
2 Source: Education for Social Justice. Training Manual. (2003) International Step by Step Association 
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✓ A csend rendjén van. Ha a beszélőnek gondolkodási idő kell, csend lesz; a hallgató 

is csendben marad, vár, nem türelmetlenkedik. 

✓ Az oktató által adott jelre a szerepek felcserélődnek; a korábbi beszélőből 

hallgató lesz, a hallgatóból beszélő. 

✓ Ha nincs kérdés, válaszd ki azt személy, akinek a neved történetéről fogsz 

beszélni. 

 

3. “A téma tehát ’A nevem története’. Mondd el a partnerednek, mit jelent a neved, 

ki adta neked, szívesen változtatnál-e rajta, s ha igen, mire cserélnéd.” 

4. A konstruktív hallgatást követően hagyjunk egy percet a résztvevőknek a lazításra, 

mielőtt a gyakorlat második részébe fognánk. 

5. A konstruktív hallgatás jó működéséhez szükséges néhány szempont: 

− Ügyeljünk a párokat a többi pártól elválasztó kellő távolságra; a párok szét is 

széledhetnek a teremben! 

− A partnerek húzzák el széküket az asztaluktól, forduljanak egymás felé. 

− Figyeljük a párokat, sétáljunk körbe. Ha valamelyik hallgató megszólal, 

figyelmeztessük rá, hogy ez nem megengedett! 

− Hangosan és egyértelműen jelezzük, amikor a szerepeknek meg kell cserélődniük 

(például csengettyűszóval, vagy füttyel)! 

Feldolgozás:  

A beszélgetések végeztével szánjunk időt a folyamat áttekintésére. Kérdezzük meg a 

résztvevőket, milyen érzéseik támadtak a módszerrel kapcsolatban, mi okozott esetleg 

nehézséget, és hogyan tudnák használni interkulturális kommunikációs helyzetekben. 

Megjegyzés:  

A módszer a képzés során bármikor alkalmazható.  
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5. Foglalkozás: 3 kultúra találkozása3 
(2.3.4. Modul: Interkulturális Kommunikáció) 

 

Időtartam: 30 perc 

Mikor alkalmazzuk? Amikor a Másikkal való találkozásról és kulturálisan érzékeny 

vonatkozásokról kezdünk beszélni. 

Kitűzött oktatási cél: Ez a tevékenység segít megérteni, hogyan ítélkezünk a 

megfigyelt, de meg nem értett különbségek alapján. 

Szükséges segédanyagok: Csengő vagy síp, 3 színű címkék (post-it, matrica), egy-egy 

papírlapra írt 3 szabály 

 

A tevékenység részletes leírása: 

1. Osszuk véletlenszerűen 3 kisebb csoportra a résztvevőket.  

2. Minden csoporthoz rendeljünk egy színt (piros, sárga, zöld), és kérjük meg őket, 

hogy jól láthatóan tegyék ki a színes címkéjüket. 

3. Kérjük meg a csoportokat, hogy húzódjanak a terem-egy egy sarkába, a lehető 

legtávolabb egymástól. 

4. Mondjuk a résztvevőknek: “Minden csoport egy kultúrát jelképez, amelynek saját 

viselkedési szabályai vannak. A szabályok leírását ki fogom osztani papíron az 

érintett csoportoknak.” Ezután osszuk ki a szabályokat úgy, hogy azokat csak az 

adott kultúra képviselői ismerhessék meg. Kérjük meg őket, hogy tanulják meg a 

szabályaikat.  

A Zöld kultúra viselkedési szabályai 

Lassan mozognak. Ha kérdést intéznek hozzájuk, magukban 6-ig számolnak, és 2 lépést 

hátralépnek, mielőtt bármit is mondanának. A „Hogy vagy?” kérdésre kezükkel 

eltakarják a szemüket, a csengő vagy síp hangjára pedig a fülüket.  

 

 

                                                           
3 Source: Education for Social Justice. Training Manual. (2003) International Step by Step Association 
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 A Piros kultúra viselkedési szabályai 

Harsányan beszélnek, erősen gesztikulálnak, és gyakran félbeszakítanak másokat. 

Beszélgetés közben szeretik megérinteni a másik vállát. Mikor találkoznak valakivel, 

azonnali „Hogy vagy?”-gyal üdvözlik. A csengő (síp) hangjára két karjukat örömteli 

gesztussal szélesen széttárják.  

  

A Sárga kultúra viselkedési szabályai 

Lágyan, halkan beszélnek, gyakran érdeklődve kérdezik, „Hogy vagy?”, „Honnan 

jöttél?”. Fél méter távolságot tartanak beszélgetőtársuktól; a csengő (síp) hangjára 

mélyen meghajolnak.  

5. Miután a tagok megtanulták a csoportszabályokat, mondjuk nekik, hogy „A 

szobában sétálgatva másokkal fogtok összeakadni, de akármi is történjék, a 

kultúrátok szabályaihoz kell tartanotok magatokat. Kérdezhettek a többiektől, amit 

csak szeretnétek (ami érdekel), de közben sem feledkezhettek meg a 

szabályaitokról. Járjatok-keljetek, beszélgessetek kedvetek szerint!” 

6. Kezdődhet a játék! A résztvevők az instrukciónak megfelelően sétálgassanak a 

teremben, hogy mindhárom kultúra tagjai ismerkedhessenek egymással. 

7. Ez a tevékenység általában 3-5 percig tart, de ha úgy ítéljük célszerűnek, hagyhatjuk 

hosszabbra. Nagyjából 30 másodpercenként szólaltassuk meg a csengőt (sípot). Ha 

úgy látjuk, hogy a résztvevők kiesnek a szerepükből, állítsuk le a játékot.  

6. A résztvevők térjenek vissza a csoportjukhoz, és írják le a két másik megismert 

csoporttal kapcsolatos benyomásaikat. Kérjük meg őket, hogy nevezzék is el a két 

„idegen kultúrát”. 

7. Hagyjunk a csoportoknak időt erre a munkára, azután gyűjtsük egybe a 

résztvevőket. 

8. Minden csoport beszéljen a másik két kultúráról, és a tréner írja fel a kulcselemeket 

a flipchartra.  

9. Beszélgessünk a résztvevőkkel arról, miből szűrték le a két másik csoporttal 

kapcsolatos meglátásaikat. „Mire alapozzátok ezeket az állításokat?” „Milyen érzés 

hallani, amit a többi csoport mondott a ti kultúrátokról?” 

Feldolgozás:  

Feltétlenül mondjuk ki, hogy a sztereotípiáknak gyakran van valamilyen általánosított 

valóságalapja. A valóságot megfigyeljük, értelmezzük és általánosítjuk, így 
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keletkeznek. Hangsúlyozzuk ki a megfigyelés és értelmezés közti különbséget, és 

vezessük be a pozitív sztereotípia fogalmát! 

Beszéljünk a „kulturálisan érzékeny zónák” kontextusáról, amelyek gyakran válnak a 

kultúrák közti félreértések okaivá. Kérjük fel a résztvevőket, hogy beszéljenek más 

interkulturális élményeikről, és mondjanak kulturálisan érzékeny területeket. Íme, 

néhány példa:  

- kommunikációs stílusok 

- nonverbális kommunikáció, az érzelmek kifejezése (kimutatása), személyes tér 

- fegyelmezettség, pontosság, formalitás 

- vallás, társadalmi osztály, etnikai és nemi hovatartozás 

- családi szerepek 

- étkezési szokások 
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6. Foglalkozás: Citromország4  
(2.3.5 Modul: Interkulturális Konfliktuskezelés) 

 

Időtartam: 60 perc 

Mikor alkalmazzuk? Amikor az integrációs folyamat és az interkulturalizmus 

kockázatairól kezdünk beszélni.  

Kitűzött oktatási cél: A résztvevők megértik a többségi-kisebbségi dinamikát és az 

integrációs folyamattal, illetve interkulturalizmussal kapcsolatos különféle igényeket. 

Szükséges segédanyagok: Különböző gyümölcsök és zöldségek, flipchart-papírok, 

filcek 

A tevékenységhez szükség lesz csoportonként 1 citromra, illetve (szintén 

csoportonként) 1-1 különféle (pl. narancs, banán, alma, grapefruit, cékla, hagyma, 

paprika stb.) gyümölcsre, zöldségre. 

 

A tevékenység részletes leírása: 

1. A résztvevők alkossanak 4-5 fős csoportokat; minden csoportnak adjunk 1 citromot.  

2. Kérjük fel a résztvevőket, hogy ötleteljenek a citromuk jellemzőit illetően. Mondjuk 

nekik, hogy...  

− “Ez a citrom a hazátokat jelképezi.”  

− “Tanulmányozzátok gondosan a citromotokat, és nevezzétek el az országot.”  

− “Szedjétek össze az országotok legfőbb jellemzőit (politikai rendszer és működés, 

gazdaság, demográfia, kultúra), hogy majd be tudjátok mutatni a hazátokat a 

többi csoportnak.”  

− “Szánjatok rá néhány percet, hogy kitaláljatok egy hazátokat dicsőítő dalt, 

rigmust vagy verset, esetleg szlogent.”  

 

3. Ezután minden csoport mutassa be a maga országát és énekelje el a dalát (vagy 

amit választottak) a többi csoportnak.  

 

4. Ezután mondjuk a csoportnak az alábbiakat: 

− “Citromországban változnak a dolgok; egy szép napon új gyümölcs (zöldség) 

jelenik meg az országban.” Itt adjuk át minden csoportnak az új gyümölcsét 

(zöldségét). 

                                                           
4 Source: Education for Social Justice. Training Manual. (2003) International Step by Step Association 
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− “Ti vagytok Citromország Legfelsőbb Tanácsa; döntést kell hoznotok, 

befogadjátok-e vagy sem ezt az új gyümölcsöt (zöldséget) az országba.” 

− “Írjátok le a flipchart-papírra az új gyümölcs (zöldség) befogadása mellett, illetve 

ellen szóló érveiteket.” 

− “Miután összeszedtétek az érveket, hozzátok meg a döntést, befogadjátok vagy 

elutasítjátok-e a jövevényt.” 

5. Minden csoport számoljon be az osztálynak. Jelentésüket kezdjék a befogadás 

melletti és elleni érvekkel, zárják a hozott döntéssel. 

  

Feldolgozás:  

Hívjuk fel a figyelmet az igények (pl. a nyitás szándéka és ugyanakkor az identitás 

megőrzése) közötti ütközésre. Kiemelhetjük a homogén csoportok félelmét az 

újdonságok (új emberek, szokások, értékek) okozta változásoktól. Gondolkodjunk 

együtt a résztvevőkkel, hogyan hangolhatók össze a különböző igények, hogyan lehet 

úrrá lenni egy, két vagy akár több egyformán fontos, ám egymással ütköző igény 

jelentette ellentmondáson. Beszéljünk a gazdasági és a humanitárius szempontok 

közötti különbségekről. Ha jónak látjuk, hozzunk példákat.  
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7. Foglalkozás: Vendég-barkochba5  
(2.3.5. Modul: Interkulturális Konfliktuskezelés) 

 

Időtartam: 30 perc 

Mikor alkalmazzuk? Amikor az interkulturális kompetenciáról kezdünk beszélni 

Kitűzött oktatási cél: A résztvevők megértik a más kultúrákkal való kommunikáció 

kihívásait. A tevékenység azt hivatott bemutatni, hogy ami az egyik kultúrában 

normálisnak számít, a másikban esetleg nem az.  

Szükséges segédanyagok: semmi 

 

A tevékenység részletes leírása: 

 

1. Először is kérjünk fel két önként jelentkezőt; ők lesznek a vendégek, az osztály többi 

tagja pedig a házigazdák.  

 

2. A vendégeket küldjük ki a szobából, azzal, hogy egy percen belül elmondjuk, mi lesz 

a dolguk. 

 

3. Miután a vendégek kimentek, mondjuk el a házigazdáknak, hogy hamarosan 

vendégeik jönnek. A házigazdák szerepe, hogy fogadják a vendégeket, és kíváncsi 

emberek lévén, kérdéseket tegyenek fel nekik arról, honnan és miért jöttek, meddig 

maradnak, illetve a hazájuk kultúrájáról. Különösen a vendégek kulturális 

szabályairól, szokásairól, viselkedéséről igyekezzenek megtudni minél többet.  

 

4. Egy szabály van: a házigazdák kizárólag eldöntendő (tehát „igen”-nel vagy „”nem”-

mel megválaszolható) kérdéseket tehetnek fel. Az “Európai országba valók 

vagytok?” pl. jó kérdés, míg a „Hova valósiak vagytok?” nem megengedett. A 

vendéglátóknak ezután hagyjunk időt, hogy megtervezzék, hogyan fognak kérdezni, 

és előkészítsék a kérdéseiket.  

 

5. Ezután menjünk a kinn várakozó vendégekhez, és mondjuk el nekik, hogy 

eldöntendő kérdések sokaságát fogják nekik feltenni, melyekre „igen”-nel vagy 

„”nem”-mel felelhetnek, a következő szabályok szerint: 

 

                                                           
5 Source is LTS training and consulting: Developing interkulturális training skills 
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1. szabály. A vendégek felosztják maguk között a 

csoportot, pl. A vendég fog válaszolni, ha a kérdezőn 

farmer van, és B vendég fog válaszolni, ha a kérdezőn 

nem farmer van. (ez lehet cipő, szemüveg, haj stb.) 

2. szabály.  Ha a kérdező arcán mosoly van a kérdezés 

közben, a válasz mindig IGEN, ha nincs mosoly, a válasz 

mindig NEM.  

 

6. A szimuláció időtartama kb. 10 perc. Eleinte minden jól fog menni, idővel azonban 

a házigazdák tapasztalni fogják, hogy a vendégek nyilvánvalóan ellentmondásos 

válaszokat adnak. A vendéglátók ekkor megpróbálnak rájönni, miféle szabályokat 

követnek látogatóik, de ritkán járnak sikerrel. Ha a házigazdák kezdenek kifogyni a 

kérdésekből, és kezdenek unatkozni, vagy idegesek lesznek, állítsuk le a 

tevékenységet.  

Feldolgozás:  

A szimuláció lezárásául tegyük fel a csoportnak az alábbi kérdéseket:  

Hogyan éreztétek magatokat a tevékenység során? 

Valószínűleg olyasmiket fognak felelni, hogy “frusztráltan”, “zavarban”, “bosszantó 

volt”, stb. A válaszokat írjuk fel a flipchartra.  

Milyen véleményt alkottatok a vendégeitekről? 

Nagy valószínűséggel “barátságtalan”-ként, “nem segítőkész”-ként, “inkonzisztens”-

ként stb. fogják jellemezni a látogatókat. A válaszokat írjuk fel a flipchartra.  

Ezután kérjük meg a vendégeket, hogy magyarázzák el a szabályaikat; minden 

bizonnyal általános nevetést fog kiváltani, milyen egyszerű a megoldás. Mondjuk meg 

a házigazdáknak, hogy a vendégek hozzájuk hasonló külseje alapján azt hitték, azok 

hasonlóan is fognak viselkedni, és a házigazdák szabályainak megfelelő, „normális” 

válaszokra számítottak. Csakhogy a vendégek szabályai mások voltak. Valójában 

mindannyian a tulajdon kulturális szűrőnkön keresztül érzékeljük a többi kultúrát és 

alakítjuk ki róluk a benyomásainkat, melyek bizonyulhatnak teljesen tévesnek is. 

Előfordulhat, hogy téves információkon alapuló percepciók nyomán ítélünk 

elhamarkodottan.  

 

- a kezdeti benyomások lehetnek félrevezetőek 

- a viselkedés különféleképpen értelmezhető 

- sokszor eltérő szabályok működnek a háttérben 

- ami számunkra normális, más kultúrák számára esetleg nem az 


