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KÖSZÖNTŐ
Kedves Kollégák!
A PTE ÁOK-on 2013 óta szervezünk Oktatói Készségfejlesztő Workshopokat. E
rendezvények célja, hogy bővítsük oktatóink pedagógiai ismereteit,
fejlesszük oktatási és kommunikációs skilljeit, lehetőséget adjunk a jó
gyakorlatok széleskörű bemutatására, egymással való megosztására, azaz
a közös tanulásra.
2018 őszén a „Kulturális sokféleség az ÁOK oktatásában – az interkulturális
kompetenciák
fejlesztésének
lehetőségei”
címmel
tartottuk
rendezvényünket.
A workshopon a téma elméleti felvezetését és néhány ÁOK-os kutatási
eredmény bemutatását követően bikulturális oktatóink segítségével, a
World Café módszer alkalmazásával gyűjtöttük össze az ÁOK-on tanuló, a
különböző kultúrákból érkező hallgatóinkkal kapcsolatos tapasztalatainkat.
A cél az volt, hogy jobban értsük a hazai kultúrától eltérő
gondolkodásmódot, szokásokat, és annak integrálási lehetőségeit az
eredményesebb oktatás érdekében.
Tisztában vagyunk azzal, hogy a kultúrák nem, csak e kultúrákban élő
emberek tudnak egymással szót érteni, kapcsolatokat építeni, de sajnos
elutasítani is. A multikulturalitás számunkra az együttélést, a közös munkát,
tanulást, fejlődést jelenti az ÁOK nemzetközi közegében. Tudjuk jól, ha
másokat meg akarunk ismerni, először önmagunkat szükséges. A különbség
ugyanis nem a másik lényegi sajátja, hanem rólunk szól. Az interkulturális
kompetencia fejleszthető képesség. Nem adottság, hanem motiváció
kérdése.
A sokféleség tisztelete az ember, köztük önmagunk tiszteletét jelenti. Ennek
fókuszban tartása határozza meg karunk múltját, jelenét és jövőjét.

Pécs, 2018. november 30.

Dr. Czopf László
oktatási dékánhelyettes

Prof. Dr. Füzesi Zsuzsanna
Magatartástudományi
Intézet
Orvosi oktatásfejlesztési és
Kommunikációs Tanszék
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Ifj. Prof. Dr. Gallyas Ferenc
elnök, Angol Program
Bizottság

OKTATÓI KÉSZSÉGFEJLESZTŐ WORKSHOP
Időpont:

2018. november 20. 14 óra

Helyszín:

PTE ÁOK Elméleti Tömb Dékáni Tanácsterem

Téma:

Kulturális sokféleség a PTE ÁOK oktatásában. Az interkulturális
kompetencia fejlesztésének lehetőségei

A WORKSHOP PROGRAMJA
13.45 – 14.00:

Regisztráció

14.00 – 14.10:

A workshop megnyitása
Ifj. Prof. Dr. Gallyas Ferenc, az Angol Program Bizottság elnöke,
Prof. Dr. Füzesi Zsuzsanna, Magatartástudományi Intézet,
Orvosi Oktatásfejlesztési és Kommunikációs Tanszék

14.10 – 14.20:

A PTE ÁOK kulturális sokfélesége és az interkulturális kompetencia
fejlesztésének lehetőségei
Dr. Faubl Nóra, Magatartástudományi Intézet,
Orvosi Oktatásfejlesztési és Kommunikációs Tanszék

14.20 – 14.30:

Kulturális dimenziók
Berta Anikó, Angol-Német Hallgatói Önkormányzat, irodavezető

14.30 – 14.40:

Kultúrsokk – és ami mögötte van
Dr. Németh Tímea, Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet

14.40 – 14.50:

Orvostanhallgatók interkulturális kompetenciáinak önértékelése
Dr. Marek Erika, Műveleti Medicina Tanszék

14.50 – 15.00:

Kérdések, megjegyzések

15.00 – 15.10:

Rövid szünet
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15.10 – 16.15

Kerekasztal-beszélgetés World café módszerrel, bikulturális oktatók
bevonásával, valamint a résztvevők saját tapasztalatainak
megosztásával
Moderátorok:
Dr. Németh Tímea, Prof. Dr. Füzesi Zsuzsanna
Bikulturális meghívottak:
Dr. Berkics Erika, Dr. Bock-Marquette Ildikó, Dr. Simone Funke,
Dr. Reza Hemmati, Krisár Csilla, Nurcahaya Silaban, Dr. Veres Balázs
„Vendéglátók”:
Berta Anikó, Dr. Faubl Nóra, Halász Renáta,
Hambuchné Dr. Kőhalmi Anikó, Dr. Marek Erika, Dr. Németh Tímea

16.15 – 16.20

A workshop zárása
Dr. Czopf László, oktatási dékánhelyettes, Prof. Dr. Füzesi Zsuzsanna

A kiadványban ismertetett kutatásokról részletesebb információ a kutatóktól kérhető.
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A PTE ÁOK KULTURÁLIS SOKFÉLESÉGE ÉS AZ INTERKULTURÁLIS
KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI
Dr. Faubl Nóra
PTE ÁOK Magatartástudományi Intézet

Hofstede kultúraértelmezése
(Hofstede és
mtsai, 1990, p.291)

Az interkulturális
kompetencia
fogalma,
kialakulása és
fejlődése

Milton J. Bennett nyomán
Forrás: The Intercultural Development Research Institute

Az interkulturális
érzékenység
fejlődési modellje
(Bennett, 1986,
p.82)
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Az interkulturális
kompetencia
fejlődési
modellje
(Deardorff,
2006, p.254)

Az interkulturális kompetencia fejlesztésének szükségessége egészségügyi
környezetben



a társadalmak egyre növekvő szociokulturális diverzitása,



a kulturális különbségek miatt egyre összetettebbé váló kontextusok,



a nemzetközivé váló munkaerőpiacon az interkulturális kompetencia egyre
inkább kulcskompetenciává válik,



elsajátítására a felsőoktatási mobilitás keretében külföldön tanuló
orvostanhallgatóknak, valamint a befogadó kultúra orvosi felsőoktatásában
résztvevő hallgatóknak speciális lehetőségük nyílik.
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Interkulturális kommunikáció és kompetencia-fejlesztés az egészségügyben
kutatócsoport (Faubl, 2018)

Résztvevők és eszközök
Kutatás neve

Orvostanhallgatók
interkulturális
kompetenciájának
fejlődése
multikulturális
egyetemi
környezetben




Résztvevők

német
(2009-2017)
angol
(2011-2017)
magyar
(2013-2017)
nyelvű
képzés,
összes
évfolyam

Adatfelvétel
módszere

online és
papíralapú
kérdőívek
(IKK1-IKK6)

fókuszcsoportos
interjúk

Elemszám

Adatfelvételek
száma

13084
kitöltött
kérdőív

2009 és 2017 között
minden évben,
3 alkalommal

92 hallgató

8 fókuszcsoport

A PTE ÁOK-on
tanuló külföldi
hallgatók jólléte a
megérkezést
követően csökken,
majd a képzési idő
végére éri el
átlagosan a
legmagasabb
A tanulmányi idő korlátozott időtartama miatt a hallgatókszintet.
beilleszkedési
(Bennett,
1986)
folyamata elakadhat.
A befogadó kultúra nyelvének elsajátítása a beilleszkedési folyamat
előrehaladását pozitívan befolyásolja.
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A tanulmányi idő korlátozott időtartama miatt a hallgatók beilleszkedési
folyamata elakadhat.



A befogadó kultúra nyelvének elsajátítása a beilleszkedési folyamat
előrehaladását pozitívan befolyásolja.



A befogadó kultúrával kapcsolatos ismeretek bővülése folyamatosan halad
mélyebben húzódó értékek (pl. mentalitás, szokások, értékek, vö. Hofstede)
megismerése felé. (Hofstede és mtsai, 1990)



A nemzetközi egyetemi környezet lehetővé teszi az interkulturális kompetencia
elsajátítását.
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A participáció
(Horányi, 2007, 2015,
2017; Buda B., 2007)
és ezáltal a
társadalmi tőke
(Fukuyama, 1995;
Utasi, 2002; Füzér
2015) erősödése
figyelhető meg.

A képek forrása: aok.pte.hu
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Forrás:
Bennett, M J. 1986. A developmental approach to training for intercultural sensitivity. International journal of
intercultural relations, 10(2), 179-196.
Buda, B. 2007a. Kommunikáció – kontextusok – kultúrák. In: Hidasi J (szerk.) Kultúrák@kontextusok.kommunikáció.
Perfekt
Buda, B. 2007b. A kommunikáció mint participáció. In: Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 2007/9 pp. 243-248.
Deardorff, D.K, 2006. Identification and Assessment of Intercultural Competence as a Student Outcome of
Internationalization. Journal of Studies in International Education, 10(3), 241–266.
Faubl, N. 2018. Merre tartanak a jövő orvosai? Szakirány- és munkahelyválasztási preferenciák és interkulturális
kompetenciák alakulása az orvosi szocializáció során a Pécsi Tudományegyetem nemzetközi közegében. Doktori
(PhD) értekezés. Pécs: PTE ÁOK Doktori Iskola.
Fukuyama, F. 1995. Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. New York, Free Press
Füzér, K. 2015. A bizalom társadalomelmélete és a társadalmi tőke szociológiaelmélete, Századvég 78: (4) pp. 5-16.
Hofstede, G., Neujen, B., Daval Ohayv, D., Sanders, G., 1990. Measuring Organisational Cultures: A Qualitative and
Quantitative Study Across Twenty Cases, Administrative Science Quarterly, 35(2), 286-316.
Horányi, Ö. 2007. A kommunikációról mint participációról. In: Horányi Özséb (szerk): A kommunikáció mint
participáció. AKTI-Typotex, Budapest
http://www.ozseb.horanyi.hu/participacio/komm_mint_participacio/bevezeto.htm (Utolsó letöltés: 2018. 02. 15.)
Horányi, Ö. 2015. A kommunikáció mint állapot. Rövid áttekintés (kézirat).
http://www.ozseb.horanyi.hu/kozelet/tanulmanyok/a_kommunikacio_mint_allapot_150607.htm (Utolsó letöltés: 2018.
02. 15.)
Horányi, Ö. 2017. A dolgok állása. Szinopszis. In: Jel-kép. 2017/1 KLSZ pp.1-25.
http://communicatio.hu/jelkep/2017/1klsz/JelKep_2017_1_kulonszam_Horanyi_Ozseb.pdf (Utolsó letöltés: 2018. 01.
08.)
Utasi, Á. 2002. A bizalom hálója. Budapest, Új Mandátum

„Transkulturelle
Kompetenz wird als
erweiterte soziale
Kompetenz gefasst
und ist Teil des
professionellen
Handelns. Sie ist
erlernbar.“
Uzarewicz Charlotte
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KULTURÁLIS DIMENZIÓK
Berta Anikó
PTE ÁOK Angol-Német Hallgatói Önkormányzat, irodavezető

Geert Hofstede
professzor a Pécsi
Tudományegyetem
honoris causa
professzora

szociológus,
pszichológus,
közgazdász

nevét elsősorban
az általa kidolgozott
kulturális dimenziókkal
hozzák kapcsolatba



kutatási célja az országok kulturális összehasonlítása volt, a nemzeti kultúrákat és
azon belül a szervezeti kultúrákat vizsgálta különböző dimenziók mentén



az eredmények egy kérdőíves felmérésből (1967-1978) származnak, a kutatás az
IBM multinacionális cég leányvállalatainál zajlott 50 országban, több mint
116 000 alkalmazott bevonásával

Nemzeti kultúrák és szervezeti kultúrák összehasonlítása különböző dimenziók
mentén
Kulturális dimenziók / Geerd Hofstede

1.

Hatalmi távolság

Hierarchikus-e a kultúra /
szervezeti felépítés; mennyire
elérhető a professzor, mi a
megszólítás: formális vagy
informális / hivatalos levél
írása professzoroknak
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Példa: svéd elsőéves, aki nem érzékeli a különbséget formális / informális
kommunikáció között és a német hallgatók, akik akkor is magázódnak, ha már több
éves, jó, szinte baráti viszonyt ápolnak az oktatóval.

2.

Individualizmus vs.
kollektivizmus

Az egyén vagy a
társadalom fontosabb?
Azokban a kultúrákban,
melyekre a kollektivizmus a
jellemző, igyekeznek az
emberek közötti
különbségeket a
minimálisra csökkenteni:
mindenki egyenrangú
(Dánia, Svédország,
Írország), együtt dolgoznak,
jellemző a csapatmunka,
munka után is összetartanak, erős, összezáró közösségeket építenek (spanyolok).
Példa: bizonyos kultúrkörhöz tartozó hallgatók csapatostul mennek az oktatójukhoz;
kórházba az egész család elkíséri a beteget (török, perzsa, roma kultúra).

3. Maszkulin vs. feminin
kultúra
A magyar kultúra erősen
maszkulin, Európában csak
a szlovákok előznek meg
minket. Jellemző a
státuszszimbólumok
megléte, drága óra, nagy
autó, továbbá beáll a
buszsávba, nem engedi el
a gyalogost stb.
Szervezeti felépítés tekintetében a vezető pozíciókat férfiak töltik be, léteznek
„férfias” szakmák. Feminin kultúrákban a fő vezérelv a másokról való gondoskodás.
Elvárják, hogy mindenki legyen szerény, halk szavú és empatikus. A férfiak is. Háttérbe
szorítják a kiemelkedő embereket és teljesítményeket, az egyenlőséget és a
szolidaritást hangsúlyozzák (pl. Thaiföld).
Példa: egy perzsa fiú esete azzal a női professzorral, aki kiküldi óráról, mert többszöri
figyelmeztetés ellenére is zavarja az óra menetét.

12

4.

Bizonytalanság kerülése: ez a dimenzió azt mutatja meg, hogy az adott
társadalom mennyire igényli a strukturált, szabályozott helyzeteket.
Példa: német és norvég hallgatóink bizonytalanságkerülő kultúrából érkeznek
hozzánk, a szemeszter beosztását, a számonkéréseket és minden, a
tanulmányaikat befolyásoló tényezőről előre tudni szeretnének; német végzős
lány novemberben kér időpontot a fodrászához az avatása napjára, a magyar
fodrász kineveti. A kínai kultúra ellenben jóval toleránsabb, a bizonytalansági
tényezőket lazábban kezelik.

5. Hosszú távú orientáció
vs. rövid távú orientáció
 előre tervezünk, a
játékszabályokat előre
lefektetjük és közöljük
azokat, példa a német,
norvég és távol-keleti
kultúrák
 a muzulmán világ, LatinAmerika, Afrika inkább
rövid távra orientált

6.

Indulgence vs restraint

Vannak kultúrák,
melyek elnézőek és
elfogadóak az élet
élvezete és a
szórakozás
tekintetében, míg
mások
visszafogottabbak a
szigorú szociális
normák miatt.
Példa: ÁOK-os
hallgatói
rendezvényeken is
megfigyelhető, mely
kultúrkörök hallgatói
eresztik ki könnyebben a gőzt, kik buliznak felszabadultan, és kik azok, akik egyáltalán
nem mennek bulikba, mert náluk társadalmi szinten ez nem elfogadott.
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Ugyanakkor léteznek olyan kultúrák, ahol a külsőségek nagy szerepet játszanak,
kifelé egészen mást mutatnak, mint mondjuk egy házibuliban, zárt ajtók mögött
(Irán).
Milyenek vagyunk mi, magyarok? Milyen kultúrába érkeznek elsőéves külföldi
hallgatóink? A hatalmi távolság elfogadása tekintetében középen állunk (46 pont),
nem akceptáljuk úgy a távolságot, mint a kínaiak, de nem is utasítjuk el olyan
mértékben, mint az írek (28) vagy a finnek (33).
Szervezeti felépítés tekintetében az egyetemi mikroklíma nagyon hierarchikus és
távolságtartó. Példa: amerikai hallgató a náluk többesszámként használt „you, guys”
szavakat használja a professzorával folytatott beszélgetés közben. (Önök – akart
lenni.) A professzor kikéri magának, és így válaszol: „We are not guys. We are
professors.)
A kommunikációs szándék itt elcsúszott, a hallgató nem akarta megsérteni a
professzort, a náluk bevett formulát használta, ami itt nálunk nem ismert, illetve
félreértésre ad okot.
A magyar kultúra individualista (86), közel állunk az angolokhoz és az amerikaiakhoz;
a kultúránk erősen maszkulin és bizonytalanságkerülő (82), ebben hasonlítunk a
németekhez, az oroszokhoz és a japánokhoz.
ÁOK-os viszonylatban érdemes elgondolkodnunk Hofstede kulturális dimenziói
mentén, válaszokat kaphatunk arra vonatkozóan, miért nem értjük meg egymást
hallgatóinkkal, mi frusztrál bennünket a viselkedésükben. Az alábbi linken, az adott
ország / kultúrkör megadásával olvashatunk a kutatási eredményekről:
https://www.hofstede-insights.com/models/national-culture/

Forrás:
Hofstede, G., Hofstede, GJ. 2008: Kultúrák és szervezetek. Az elme szoftvere. VHE Kft, Pécs.
https://web.archive.org/web/20070319233623/http://www.interkulturalis.hu/pagesMO/Dimenzio_Hofstede.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Hofstede%27s_cultural_dimensions_theory
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KULTÚRSOKK – ÉS AMI MÖGÖTTE VAN
Dr. Németh Timea
PTE ÁOK Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet

A kultúrsokk fogalma

Kalvero Oberg (1901-1973) kanadai antropológus:
„… olyan foglalkozási betegség, ami akkor lép fel,
ha valaki külföldi kiküldetésbe kerül, …. sajátos
szimptómákkal jellemezhető és kezelést igénylő
betegség”. (Oberg, 1960, p. 177)
Mai értelmezés:
Azt az élményt nevezzük kulturális sokknak, melyet
az interkulturális interakciók, találkozások során
átélünk.(Hidasi, 2004)

A kultúrsokk mértékét befolyásolja:


kulturális távolság (a saját kultúra és az új kultúra eltéréseinek mélysége)



egyéni tényezők (személyiség, tapasztalatok, nyelvtudás)



szituációs faktorok (a kulturális kapcsolat időtartama és intenzitása

A kultúrsokk U görbéje
(Lysgaard, 1955, p. 51)
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A kultúrsokk W
görbéje
(Gullahorn &
Gullahorn,
1963, p. 41)

Kutatás (Németh, 2015): Külföldi tanulmányok hatása interkulturális készségek,
kompetenciák fejlődésére


Minta: 4000 fő magyar hallgató



Eredmények: az ország kultúrájával, szokásaival kapcsolatos előzetes
információ, tájékoztatás pozitívan hat a hallgatói elégedettségre



Elősegíti a beilleszkedést, a kultúrsokkal és a tanulmányokkal való
megbirkózást



Csökkenti a lemorzsolódást

Forrás:
Gullahorn, J. T., & Gullahorn, J. E. 1963. An extension of the U‐curve hypothesis1. Journal of Social Issues,19(3), 33-47.
Hidasi, J. 2004. Interkulturális kommunikáció. Scolar.
Lysgaard, Sverre. 1955. Adjustment in a foreign society: Norwegian Fulbright grantees visiting the United States.
International Social Science Bulletin, 7, 45-51.
Németh, T. 2015. The intercultural impact of the Erasmus programme on Hungarian students, with special regard to
students of medicine and health care. Doktori disszertáció. PTE ETK Doktori Iskola
Oberg, K. 1960. Cultural shock: Adjustment to new cultural environments. Practical Anthropology, 7(4), 177-182.
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ORVOSTANHALLGATÓK INTERKULTURÁLIS KOMPETENCIÁINAK
ÖNÉRTÉKELÉSE1
Dr. Marek Erika, Schmél Dóra
PTE ÁOK Műveleti Medicina Tanszék



2013 ↑ migrációs nyomás
→ egészségügyi
ellátórendszerek új
kihívások



2015. WHO „High-level
Meeting on Refugee and
Migrant Health”



•

a migránsérzékeny
ellátórendszer
kialakítása

•

az egészségügyi dolgozók monitorozása, képzése

•

tekintettel a migránsok nyelvi, vallási és kulturális sokszínűségére

aktuális ICC szint monitorozása:
•

kezdő (1. évf.) vs. felsőbbéves (4-5.évf.)

•

fejlesztendő területek,
igények meghatározása

•

magyar, angol és német
program hallgatói

•

nehézségek, hallgatói
javaslatok feltérképezése

•

esetleges különbségek
okainak feltárása

•

képzés fejlesztése



Clinical Cultural Competency Questionnaire (CCCQ) szerzői (Robert.C. Like, US)
engedéllyel adaptált angolról magyarra + németre fordított verziója



anonim, önkitöltős kérdőíves felmérés, 6 domén, 94 kérdés, 5-fokozatú Likert-skála



teljes kutatás: összesen 1210 fő (2016- 2018), → analízis folyamatban



jelen prezentációban kiértékelve: 244 fő, a teljes 4. évfolyam (2017)

A kutatás a Magyar Tudományos Akadémia ‘Bolyai János Kutatói Ösztöndíj’ támogatásával valósult meg. Az
ösztöndíjas időszak: 2017/09/01-2020/08/31. „Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-18-4 kódszámú Új Nemzeti
Kiválóság Programjának támogatásával készült”
1
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nemek és életkor szerint: ø szignifikáns különbség egyik domén esetében sem



VÁRATLAN! Előzetes adataink nem erősítették meg azt a hipotézist, hogy a
hosszabb-rövidebb ideig való külföldön „élés” magasabb ICC pontokat
eredményez!



német hallgatók: jobb ismeretek ↔ magyar hallgatók jobb készségek
(önértékelés!)



több idegen nyelv → magasabb pontok MINDEN domén esetében!



korábbi ICC képzések → jobb ismeretek, de Ø hatás más doménekre!



attitűdformálás, készségfejlesztés fontossága a képzés során!



további érdekességek, tanulságok:
•



legkényelmetlenebb szituációk (legalacsonyabb komfortérzet pontok):
•



legalacsonyabb „készség” értékek: a kulturálisan szenzitív életvégi ellátás
a saját vagy betegek származására vonatkozó „derogáló megjegyzések”-kel
való megküzdés (akár kollégák, akár páciensek részéről)

bíztató: fontosnak tartják, és nyitottak a hallgatók az ICC fejlesztés iránt

Forrás:
Stepping up action on refugee and migrant health. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2015
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/migration-and-health/publications/2016/steppingup-action-on-refugee-and-migrant-health
Like RC. Clinical cultural competency questionnaire (pre-training version). Center for Healthy Families and Cultural
Diversity, Department of Family Medicine, UMDNJ-Robert Wood Johnson Medical School, 2001.
http://rwjms.umdnj.edu/departments_institutes/family_medicine/chfcd/grants_projects/documents/Pretraining.pdf
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MI IS AZ A WORLD CAFÉ?
A workshopon a World Café módszert alkalmaztuk, melynek
célja a közös gondolkodás, ötletek, tapasztalatok
megosztása, mindez kávéházi légkörben, jó hangulatú
beszélgetések közepette.
Kiindulási pont az volt, hogy a nagy tapasztalattal
rendelkező kollégák mind oktatói, mind pedig adminisztratív
szinten birtokában vannak annak a tudásnak,
tapasztalatnak és kreativitásnak, amely hozzájárul a
hatékonyabb és sikeresebb oktatás biztosításához abban a
multikulturális környezetben, amelyben a PTE ÁOK-on
dolgozunk.
Ehhez az együtt gondolkodáshoz meghívtunk bikulturális
vendégeket is az ÁOK-ról, BTK-ról, TTK-ról és a norvégiai
Björknes Főiskoláról, akik mind a magyar, mind pedig az
adott kultúrát jól ismerve segítették, egészítették ki a közös
gondolkodást.
Két kérdést tettünk fel a résztvevőknek:
1. Milyen pozitívumokat látsz az adott kultúra oktatása
során, és ezeket hogyan hasznosítod az oktatásban?
2. Mi jelenti számodra a legnagyobb kihívást az adott
kultúra oktatása során, és hogyan oldod meg ezeket?
A következő oldalakon ebből a közös gondolkodásból
született, kultúrkörökre lebontott összefoglalók olvashatóak,
ezzel is remélve, hogy azok támpontot adnak és segítségül
szolgálnak mind az oktató kollégáknak, mind pedig az
adminisztratív munkatársaknak a még hatékonyabb és
sikeresebb munkavégzéshez.

„Coming together is a beginning;
keeping together is progress;
working together is success.”
Henry Ford
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MULTIKULTURÁLIS OKTATÁS
KULTÚRKÖR NEVE: Angolszász
Pozitívumok
az angol anyanyelvű hallgatók
oktatása lehetőség a nyelvi
fejlődésre, a magyar akcentus
nagyon vonzó az amerikaiak
számára, szívesen hallgatják a
magyarok angolját
a hallgató konkrét nyelvi
támogatást is jelenthet az
oktató számára
szimmetrikusabbnak tűnik a
kommunikáció oktató és
hallgató között
speciális skillekkel jönnek a
hallgatók: prezentálni nagyon
jól tudnak általában
jók a tesztfeladatok
megoldásában
tervek, pontos útmutatások
alapján dolgoznak
végrehajtják a kiadott
feladatokat
kommunikációval sokat
tudnak tenni a hallgatók és
oktató közötti kölcsönös
elégedettség és konszenzus
elérése érdekben
Javaslatok, módszerek az
órákba való integrálásra
magabiztosabbnak tűnnek az
angolszász, amerikai hallgatók,
mint az a magyar hallgatóknál
megszokott

a magyar hallgatók is
elleshetik ezt a mintát, ha van
alkalom rá integrált órákon

Kihívások
nyelvi kihívást jelent angol
anyanyelvű hallgatókat
oktatni
meg kell tanulni beépíteni és
elfogadni a hallgatói nyelvi
segítséget
sok kérdést tesznek fel a
hallgatók, intenzívebb a
dialógus
a hallgatók
előképzettségének átlagosan
hiányosabb volta kissé
megnehezíti az oktatást
az amerikai hallgatóknak
korábban soha nem volt
szóbeli vizsgájuk
jól átgondolt tervezést igényel
az oktatásuk
a kreativitás magyar felfogása
szerint talán kevésbé kreatívak
a tananyag súlyozása, a
számonkérés rendszerének
következetes kialakítása fontos
tényező a hallgató és oktató
közötti kölcsönös elégedettség
és konszenzus elérése
érdekben

„Hagyjunk fel a
megfélemlített és
önmagába
zárkózó Európa
gondolatával, és
mozdítsuk elő a
főszereplő
Európát, amely a
tudományok, a
művészetek, a
zene, az emberi
értékek, a hit
hordozója. Olyan
Európát
valósítsunk meg,
amely az eget
szemléli, és
eszményképeket
követ; megvédi
az embert; biztos
és szilárd talajon
halad, értékes
vonatkozási
pontot jelentve az
egész
emberiségnek.”
Ferenc pápa beszéde
az Európai
Parlamentben, 2014

Javaslatok, módszerek
a beilleszkedést segítő
Orientációs és Mentor
programok kialakítása –
amerikai mintára – rendkívül
fontos lenne számukra
lehetne a PTE ÁOK képzését
jobban reklámozni az USA-ban
itteni előnyök: az ár-érték
arány nagyon jó, ez vonzó
lehet az amerikai szülők
számára

Egyéb megjegyzés: Érdemes lenne még több amerikai hallgatót felvenni.
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KULTÚRKÖR NEVE: Arab
Pozitívumok
összetartanak, csapatban
dolgoznak
sokszor van problémájuk az
angollal, de igyekeznek
nyelvileg fejlődni
szeretnek mesélni saját
kultúrájukról, szokásaikról

Javaslatok, módszerek az
órákba való integrálásra
kiscsoportos feladatok esetén
érdemes multikulturális
csoportokat képezni, hogy az
angolt használják és így
fejlesszék angoltudásukat
párban is kaphatnak
feladatokat, pl. el kell
magyarázni az órán
tanultakat, mire kell készülni
következő héten stb.
ha van rá lehetőség és
beilleszthető az óra
tematikájába, érdemes kérni
őket, hogy hozzanak példákat
saját kultúrájukból
személyes feedback-et adni,
ha látjuk mennyit fejlődött pl.
az angoltudásuk a korábbi
időszakhoz képest

Kihívások
hajlamosak egy csoportban
ülni az órán, ilyenkor
anyanyelvükön beszélnek
ha kérdezzük, félénken
válaszolnak, még ha tudják is,
mert félnek, hogy rossz választ
adnak, illetve, hogy nem
tudnak elég jól angolul és
kinevetik őket
férfi/ nő helyzete az európai és
az arab kultúrkörben eltérő
órán visszafogottabbak, mint
órán kívül, időnként hangosak
is
Javaslatok, módszerek az
órákba való integrálásra
kiscsoportos feladatok esetén
érdemes multikulturális
csoportokat képezni, hogy ne
csak a saját kultúrkörükkel
kommunikáljanak és
bátrabban megszólaljanak
quiz feladatokkal érdemes
megversenyeztetni őket, hogy
kilépjenek komfortzónájukból
kis prezentációkat tarthatnak,
hogy magabiztosabban
megszólaljanak majd angolul
következetesség és oktatói
példamutatás (a tanár is
legyen szabálykövető,
önmagára nézve is, pontosan
kezdje az órát stb.)
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„A tanításban
nem az a
legtöbb, hogy az
ember azt a
tudást, amit
évtizedes elméleti
és gyakorlati
munkával
megszerzett,
továbbadja,
hanem az ember
önmagát adja
tovább. A
személyiségét. A
példát.”
Galgóczi Erzsébet

KULTÚRKÖR NEVE: Német
Pozitívumok
a magyar-angol-német
hallgatók közül a legjobb
teljesítményt nyújtják, különös
tekintettel arra, hogy a
középiskolai oktatás során
kevesebb
természettudományos ismeretet
szereznek
a befektetett energiát
igyekeznek a
követelményekhez igazítani

igénylik az időben megosztott
információkat és
követelményeket

kérdéseket tesznek fel,
amennyiben tudni szeretnének,
vagy nem értenek valamit
gondolkodásukban
könnyebben váltanak
perspektívát, mint pl. a magyar
hallgatók
széles látókörrel rendelkeznek
képesek a holisztikus látásmódra
pontosak
kötelességtudók
szorgalmasok
céltudatosok

korrektek

Kihívások

mindig mindent szeretnének
pontosan tudni előre, a
változások szorongást váltanak
ki belőlük
pl.1 diák egyezősége a Neptunban
pl.2 ellentmondás bármilyen
hallgatói jegyzet és előadás
között
visszakérdeznek

kreativitásuk eltérő
lazaság hiánya
a menet közbeni
változtatásokat rosszul viselik,
szabálysértésként értelmezik,
majd ennek megfelelően
reagálnak (pl. csoportosan
panaszt tesznek a megfelelő
fórumokon)

motiváltak
önállóak
szervezettek

nem szívesen mozdulnak ki a
komfortzónájukból
rosszul tűrik a szervezetlenséget
és a tervezhetetlenséget

egymást segítik és támogatják
átlagéletkoruk magasabb a
magyar hallgatókénál, ezért
összeszedettebbek és
céltudatosabbak

23

“Es sind nie
„Kulturen“, die
miteinander
kommunizieren,
sondern immer
einzelne
Menschen, die ihre
ganz persönliche
und individuelle
kulturelle Prägung
haben. Darum ist
auch das
Aufeinandertreffen
von zwei
Menschen immer
ein einzigartiges
Ereignis!“
Schmidt, Jürgen H.

Javaslatok, módszerek az órákba való
integrálásra
gyakori visszajelzéseik használható
feedback-et jelentenek az oktatók
számára, érdemes rájuk támaszkodni

Javaslatok, módszerek az órákba való
integrálásra
precizitásuk kihat az oktató munkájára is,
igényességre ösztönöz
ugyanez a megvalósítás nehézségekbe
ütközése esetén (pl. kurrikulum-váltás)
konfliktusokat szülhet oktatók és
hallgatók között

szervezettségük, pontosságuk
motiválóan hathat az oktatókra
szélesebb látókörük és holisztikusabb
látásmódjuk lehetőséget nyújt a
tudásanyag tágabb keretekbe történő
beágyazására is

a menet közbeni változtatások okozta
feszültségeket panasztétellel igyekszenek
orvosolni mindaddig, amíg a konfliktus
mindkét fél számára elfogadhatóvá nem
válik

kiszámítható és időben megosztott
követelményrendszer esetén,
megbízhatóan teljesítenek
mivel segítik egymást, megbízhatóan
lehet támaszkodni a felelős és jobban
teljesítő hallgatók támogatására
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KULTÚRKÖR NEVE: Nigéria
Pozitívumok
komolyak, fegyelmezettek
szorgalmasak, gyorsan
tanulnak, motiváltak a
tanulásra, ha sikerül felkelteni
az érdeklődésüket
tisztelettudók
összetartanak, szívesen
mesélnek az országukról,
kultúrájukról
könnyen átveszik a tanár
stílusát, pl. ha látják a tanáron,
hogy lelkes, szereti oktatni a
tárgyat, az rájuk is hat
Javaslatok, módszerek az
órákba való integrálásra
kiscsoportos feladatok esetén
érdemes multikulturális
csoportokat képezni, ahol a
tudásuk, motivációjuk révén
segíthetik a többi hallgatót
szeretik, ha kérdéseket teszünk
fel nekik kultúrájukról,
országukról, így bizonyos
példákat ezekhez is lehet kötni
sok érdekes gyakorlati példát
érdemes az órákba integrálni

Kihívások
órán visszafogottabbak, mint
órán kívül
nem szeretnek kérdést feltenni,
ha ezzel kapcsolatosan volt
már rossz tapasztalatuk
hajlamosak egy csoportban
ülni az órán
könnyen átveszik a tanár
stílusát, pl. ha a tanár
rendszeresen késik, ők is úgy
gondolják, hogy a késés nem
probléma
Javaslatok, módszerek az
órákba való integrálásra
kiscsoportos feladatok esetén
érdemes multikulturális
csoportokat képezni, hogy ne
csak a saját kultúrkörükkel
kommunikáljanak és
bátrabban megszólaljanak
jó példával járni előttük: pl.
időben kezdeni az órát,
következetesnek lenni
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„Let us
remember: one
book, one pen,
one child and
one teacher can
change the
world.”
Malala Yousafzai

KULTÚRKÖR NEVE: Iráni/Perzsa
Pozitívumok
nyitottak, közvetlenek
tisztelettudók
egymást tanítják, kiállnak
egymásért, nem hagyják
„elveszni”, „kiesni” egymást
fontos náluk az interaktivitás
online tartalmak területén
aktívak
kezdeményezők: pl. analóg
példák keresése saját
kultúrkörből (gyógynövények
és azok alkalmazása, stb.)
szülők iránti tisztelet magas
fokú, nagy hatással vannak
rájuk szüleik

Kihívások
motiváció, érdeklődés
felkeltése
szabálykövetés: kiskapuk
keresése (és megtalálása)
jellemző
órai fegyelem és figyelem
fenntartása
időnként nem mondanak
igazat, túlzásokba esnek...
(gyakoriak a személyes,
családi tragédiák)
férfi/nő helyzetének
eltérősége az európai és iráni
kultúrkörben
„kreditvadászat” (párhuzamos
órák felvétele)
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„I've learned that
people will forget
what you said,
people will forget
what you did, but
people will never
forget how you
made them feel.”
Maya Angelou

KULTÚRKÖR NEVE: Iráni/Perzsa
Javaslatok, módszerek az órákba való
integrálásra

Javaslatok, módszerek az órákba való
integrálásra
motiváció felkeltésén sokat dolgozzon az
oktató: változatos módszerekkel,
hallgatói igényeknek megfelelő
témákkal
a szabályokat többször le kell fektetni,
írásban megerősíteni és következetesen
alkalmazni. Nem engedni a
bepróbálkozásoknak! Ha füllentésen
kapunk valakit, azt nem szabad tolerálni,
elnézni: ragaszkodjunk az
igazmondáshoz
Következetesség! Szigorúság!
Ragaszkodni a szabályokhoz!
Oktatói példamutatás (a tanár is legyen
szabálykövető, önmagára nézve is)

sok beszélgetés, interaktivitás beépítése
az órákba: oktatói módszerek
adaptálása a hallgatói igényekhez

megismerni, megérteni és elfogadni
általuk a kultúrájukat, szokásaikat

lehetőséget teremteni és adni, hogy
analóg példákat hozzanak, ezáltal a
motivációjukat felkelteni

27

KULTÚRKÖR NEVE: Skandináv/Norvég
Pozitívumok
kötelességtudók
közreműködőek
betartják a határidőket
aktívak az órákon,
gyakorlatokon
udvariasak
bátrak a betegvizsgálatban
könnyű velük dolgozni
csoportban „katalizátorként”
működnek
imádják az országukat
a norvég, otthoni környezettel
ellentétben Pécsett
elhalványulnak az eredeti
származásbeli különbségek
közöttük

Javaslatok, módszerek az
órákba való integrálásra
multikulturális ültetési rend a
szemináriumokon,
gyakorlatokon
órákon kívüli programok más
kultúrkörből érkezettekkel
hasonló vonások a német a
hallgatókkal, lehet, hogy ezt
csoportbeosztásban és
dinamikában figyelembe
lehetne venni

Kihívások
a tervezhetőség elvárás
részükről
elvárnak egy keretet, amiben
működni tudnak
rosszul viselik, ha valami nem
működik

„What is
important about
people is what is
different, not
what is the
same.”
Roland Barth

más kultúrkörből valókkal egy
csoportban vannak
nem feltétlenül nyitnak a
többiek felé
távolságtartók
első évben kicsit magukra
hagyottnak érzik magukat
Javaslatok, módszerek az
órákba való integrálásra
pontosan megtervezett órák,
feladatok, számonkérések,
vizsgák
multikulturális csoportos
feladatok az órán
felsőbb éves hallgatók,
demonstrátorok bevonása az
órákba a támogatásukra

Egyéb megjegyzések:
A magyar oktatásban érdemes lenne minden órán alkalmanként 10 percet arra
fordítani, amikor csak olyat tanítunk, ami a hétköznapi életben történő
eligazodásukhoz szükséges, kulturális ismeretekkel kiegészítve.
Több norvég hallgatót kellene felvenni: van igény Norvégiában a pécsi
orvosképzésre, keresettek a Pécsen végzett orvosok Norvégiában.
Gyógyszerészképzésben is nyitni kellene Norvégia felé.
Az ÁOK az interkulturalitás „nagykövete” a felsőoktatásban címre pályázhatna.
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KULTÚRKÖR NEVE: Latin Amerika, spanyol anyanyelvű országok
Pozitívumok
közvetlenek, lazák
motiváltak, kitartóak (többszöri
kudarc után is)
tisztelettudók
a kulturális dimenziók
vonatkozásában a
kollektivizmus és indulgence
meghatározó:
társaságkedvelő, közösségi
emberek
összetartó közösség
Javaslatok, módszerek az
órákba való integrálásra
mentorálás: felsőbb éves
hallgatók bevonásával
segíteni őket az egyetemi
mikroklímába történő
beilleszkedésben, de nem
célszerű, hogy a mentor
spanyol legyen

Kihívások
szabálykövetés (TVSz)
regisztrációs határidők tartása
angol nyelv hiányos ismerete

Javaslatok, módszerek az
órákba való integrálásra

a szabályok, határidők
rendszeres elismétlése részükre

multikulturális kiscsoportokban
dolgozzanak órán, hogy minél
inkább az angolt használják,
és ne spanyolul
kommunikáljanak
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„The only true
voyage, the only
bath in the
Fountain of Youth,
would be not to
visit strange lands
but to possess
other eyes, to see
the universe
through the eyes
of another, of a
hundred others…”
Marcel Proust

KULTÚRKÖR NEVE: Távol-Kelet (Japán, Korea, India, Kína)
Pozitívumok
csendesek, fegyelmezettek
szorgalmasak, motiváltak a
tanulásra
tisztelettudók
könnyen elsajátítják az
anyagot
összetartanak

Kihívások
nem szólalnak meg
nem szeretnek nemet
mondani (pl. Japán)
tisztelik az oktatót, ezért még
kérdezni sem mernek tőle
akkor is bólogatnak, hogy értik
az anyagot, amikor nem is
kritizálják a szerintük nem
nagyon jó tanárokat, a
nehézkes ügyintézést (Neptun,
Immigration office stb.)

a frontális oktatási rendszert
ismerik, ahogy a magyarok is
a tanulásban kiemelkedni,
sikereket elérni kulturálisan
meghatározott
kitartóak, türelmesek, utána
járnak a dolognak
nem erőszakosak, hálásak
minden segítségért, tudásért,
amit kapnak
megszokták a versenyképes
tanulási módszereket, már így
szocializálódtak, mivel a
legtöbb országban magas a
népesség száma, ezért ki kell
tűnniük valamivel
messziről jöttek, sajnáljak az
időt elpocsékolni
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„Education is the
most powerful
weapon which
you can use to
change the
world.”
Nelson Mandela

KULTÚRKÖR NEVE: Távol-Kelet (Japán, Korea, India, Kína)
Javaslatok, módszerek az órákba való
integrálásra
kiscsoportos feladatok esetén érdemes
multikulturális csoportokat képezni, ahol
a tudásuk, motivációjuk révén segíthetik
a többi hallgatót
a kiscsoportos multikulturális
foglalkoztatás azért is jó, mert ki kell
lépniük a nyelv adta komfortzónájukból,
ami újabb motiváció, ráadásul a
kulturális különbségek akár
megoldási/hozzáállási/metodikai
újításokhoz is vezethetnek.

Javaslatok, módszerek az órákba való
integrálásra
kiscsoportos feladatok esetén érdemes
multikulturális csoportokat képezni, ahol
a csendesek jobban meg mernek
szólalni, és jobban mernek kérdezni,
hamarabb kiderül, mit nem értenek,
mintha a nagy csoport előtt kérdezzük
őket
bátorítani kell őket rendszeresen, hogy
keressék fel az oktatót konzultációs
idejében, ha bármit nem értenek, vagy
e-mailen vegyék fel vele a kapcsolatot
a tananyagok online elérhetők
legyenek és időben kerüljenek fel a
netre, akkor meg fogják tanulni
önállóan
a teszteket előre meghirdetve szeretik,
így tudják, mire kell készülni vagy tanulni

Egyéb megjegyzések:
Érdemes oktatóknak megpályázni mobilitási ösztöndíjakat (Erasmus, Bilaterális,
Japán, Dél-Korea stb.), mely révén egy héttől akár 5-6 hónapig terjedő időszakban
oktathatnak, kutathatnak egy másik kultúrában. Ezáltal még több információt,
kulturális tapasztalatot szerezhetnek, ami hozzájárul a sikeresebb és eredményesebb
hazai oktatáshoz.
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OKTATÓKNAK SZÓLÓ NEMZETKÖZI MOBILITÁSI ÖSZTÖNDÍJ
PROGRAMOK AZ ÁOK-ON
A PTE ÁOK NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODÁJÁNAK
KOORDINÁLÁSÁVAL
Az Általános Orvostudományi Kar esetében a nemzetközi mobilitások száma mind a
hallgatói, mind az oktatói mobilitások tekintetében folyamatos növekedést mutat. A
mobilitásban résztvevő oktatói visszajelzések alapján a mobilitások nyomon
követhetően hozzájárulnak az intézményszintű nemzetközi kapcsolatok bővítéséhez,
az ÁOK nemzetközi marketing tevékenységéhez, és nem utolsósorban ahhoz, hogy
az oktatók új oktatási módszereket és jó gyakorlatot hozzanak vissza a Karra.
A külföldi oktatási, kulturális tevékenység a résztvevők interkulturális tudatosságának
és érzékenységének növeléséhez is jelentősen hozzájárul.
Az alábbi linken érhetők el a kari Nemzetközi Kapcsolatok Irodája által kínált oktatói
mobilitási lehetőségek:
http://aok.pte.hu/hu/egyseg/almenu/1780/98






ERASMUS Oktatói Mobilitás
1-3 hónapos szakmai gyakorlat Japánban
Kutatói-oktatói-klinikai pályázat (2 hetes)
Oktatói pályázat PTE Partneregyetemeire
Egyéb ösztöndíj lehetőségek (Prince of Songkla University)

A pályázatok évente egy-két alkalommal, körülbelül az év azonos időszakában
kerülnek kiírásra, a honlapon található időpontok tájékoztató jelleggel elérhetőek. A
jövőbeni meghirdetések pontos időpontjáról az alábbi elérhetőségeken tudnak
érdeklődni: anett.tomozer@aok.pte.hu illetve 536-358-as telefonszámon.

ADMINISZTRATÍV DOLGOZÓKNAK SZÓLÓ NEMZETKÖZI MOBILITÁSI
ÖSZTÖNDÍJ PROGRAMOK AZ ÁOK-ON
Az alábbi linken érhetők el a kari Nemzetközi Kapcsolatok Irodája által az
adminisztratív dolgozók számára kínált mobilitási lehetőségek:
http://aok.pte.hu/hu/egyseg/almenu/1780/289
Az adminisztratív személyzet mobilitásának célja, hogy az Egyetem adminisztratív
állományában dolgozó kollégák, valamint jelentős kari adminisztratív feladatot is
ellátó oktatók szakmai továbbképzését elősegítse, az Egyetem egésze számára
hasznosítható tapasztalatok, jó gyakorlatok megszerzését támogassa.
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JEGYZETEK
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