Průvodce

Interkulturní
komunikací

Entre ce que je pense
ce que je veux dire
ce que je crois dire
ce que je dis
ce que vous voulez entendre
ce que vous entendez
ce que vous croyez comprendre
ce que vous voulez comprendre
et ce que vous comprenez
il y a au moins 9 possibilités
de ne pas s’entendre.

Mezi tím, co si myslím,
co chci říct,
co si myslím, že říkám,
co říkám,
co chcete slyšet,
co slyšíte,
co si myslíte, že rozumíte,
co chcete rozumět
a co rozumíte,
existuje alespoň devět možností,
že si nerozumíme.

Bernard Werber
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Předmluva
SALTO je zkratka anglického názvu Support, Advanced Learning and Training Opportunities,
tedy Podpora příležitostí pro pokročilé učení a školení.
SALTO-YOUTH (SALTO-MLÁDEŽ) je síť osmi školicích a informačních center, která se
věnují práci s mládeží v rámci evropských prioritních oblastí a podporují tak program Evropské
komise Mládež v akci.
Školicí a informační centrum SALTO pro kulturní rozmanitost se nachází v britské národní
agentuře Connect Youth, která je součástí Britské rady v Londýně. Centrum poskytuje podporu a informace a pořádá školení k otázkám kulturní rozmanitosti, které se týkají nejrůznějších zemí a regionů jak v Evropě, tak i mimo ni. Nástroje, metody, materiály
a odkazy jsou k dispozici také na internetových stránkách

www.salto-youth.net/diversity
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Školení
InterCom

Tento průvodce je výsledkem školení o interkulturní komunikaci InterCom, které organizovalo
školicí a informační centrum SALTO pro kulturní rozmanitost ve spolupráci s bulharskou a rumunskou národní agenturou programu Mládež v akci v září 2008. Školení bylo určeno mladým
pracovníkům s mládeží z celé Evropy a jeho cílem bylo prozkoumat a dále rozvíjet dovednosti
a znalosti v oblasti interkulturní komunikace a dospět k interkulturnímu dialogu v praxi.
Většinu nástrojů z tohoto průvodce vyvinul tým školitelů ze školení InterCom: Mara Árvai
a Lorenzo Nava. Veškeré osobní připomínky, které cituje „Frank“, pochází od účastníků školení.
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Úvod
Smyslem tohoto průvodce je sloužit jako praktická příručka pro práci s mládeží v kontextu
interkulturní komunikace. Obsahuje sadu nástrojů a metod pro práci s mládeží, několik
osobních komentářů dalších pracovníků s mládeží zapojených do projektů interkulturní
komunikace a také teoretické příspěvky a odkazy pro další práci v této oblasti.
Tento průvodce by rád fungoval jako jakási kuchařka s příklady nástrojů pro práci s mládeží.
Veškeré uvedené „recepty“ přitom lze upravit podle konkrétních potřeb uživatelů.

Průvodce je rozdělen do tří hlavních kapitol:
1. Interkulturní komunikace a já – se zabývá komunikačními styly, zvyky a komunikačními

kanály jednotlivců ve spojení s otázkami identity a sebepozorování/sebereflexe
2. Interkulturní komunikace ve skupinách – zkoumá skupinovou dynamiku a způsoby, jakými
skupiny komunikují, na příkladu skupin mládeže
3. Interkulturní komunikace a společnost – analyzuje zaprvé interkulturní komunikaci na
pozadí společenských procesů a zadruhé teorie a nástroje, které pracovníkům s mládeží
umožní toto téma chápat komplexně
Záměrem vydavatele bylo umožnit cestu napříč třemi světy. Počínaje u osobního stanoviska
jednotlivce, sebereflexe a pozorování vlastních komunikačních zvyků přes úroveň budování
skupiny a analýzu mezinárodní komunikace v malých skupinách, jako je rodina, přátelé
a pracovní týmy, až po metaúroveň společenské interakce a zkoumání způsobů interkulturní
komunikace v rámci velkých skupin a sítí.
Ačkoliv je tento model vnitřně provázaný a jeho cílem je vést čtenáře od jednoho
bodu k dalšímu, lze ho rozdělit i na menší oddělené časti podle potřeby uživatele.

Každá kapitola obsahuje:

Praktické nástroje a metody pro práci s mládeží
Osobní připomínky, citace a skutečné příběhy týkající se interkulturní komunikace
Teorie, modely a příklady projektů
Multimediální materiály – fotky, obrázky, diagramy a odkazy na videa

Doufám, že vám tato publikace bude užitečným pomocníkem při každodenní práci s mládeží
a inspirací pro další práci v oblasti interkulturního učení.
Maksymilian Fras
Zpravodaj školení InterCom
Editor tohoto průvodce
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Frank je hlavní průvodce touto publikací. Jeho postava, inspirovaná Frankensteinem
z díla Mary Shelleyové, se zrodila během příprav školení InterCom a provázela účastníky
i školitele celým školením. V průběhu školení pomáhal Frank účastníkům vyhodnotit to,
co se naučili. Postava Franka je součástí tohoto průvodce z několika důvodů. Zaprvé má
Frank, podobně jako skutečná postava Frankensteina, mnoho stránek a je jedinečnou
směsicí vlastností a komunikačních zvyků, které představují různé komunikační styly.
A zadruhé zde máme Franka proto, aby byl náš průvodce živější a skutečnější. Rádi
bychom totiž kromě „základních surovin“, jako jsou nástroje, metody a teorie, využili
také zkušenosti samotných účastníků školení InterCom a dalších pracovníků s mládeží,
kteří přispěli do tohoto průvodce a laskavě souhlasili s tím, že bude Frank jejich mluvčím.
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Část I
Interkulturní
komunikace
a já
Úvod:
Tato část se věnuje individuálním komunikačním zvykům a osobním stránkám interkulturní
komunikace, jako je porozumění, interpretace a vyhodnocení interkulturních zkušeností.
Klíčovými nástroji této části průvodce budou sebepozorování a sebereflexe. Protože se tyto
nástroje v mnoha směrech opírají o osobní pocity a informace, je nanejvýš důležité, aby se
účastníci pohybovali v rámci své komfortní zóny. Aby se s ostatními mohli podělit o svou
identitu a osobní příběh, musí se cítit jistě a bezpečně.
Práce na takto osobní úrovni interkulturní komunikace má ale i své výhody. Osobní názory
a emoce sice mohou být riskantní a je potřeba s nimi zacházet citlivě, zároveň ale mohou
vést k mnohem významnějším výsledkům právě díky tomu, že účastníci spoléhají především
na své vlastní zkušenosti. Výsledky skupinových procesů jsou tak obvykle zcela jedinečné.
Nástroje:

1 Hodnoty, zásady, emoce
2 Popis, interpretace, evaluace
3 Uši, oči, ústa, nos
4 Hvězdy: moje planeta komunikace
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Hodnoty, zásady a emoce
Témata:
hodnoty, zásady a emoce jednotlivce, kulturní tabu, budování skupiny, zkoumání hranic
osobního prostoru
Cíle:
Lépe se navzájem poznat
	Naučit se zacházet s osobními hodnotami, pocity a emocemi v oblasti pohlaví, sexu,
lásky, vztahů, urážek a tabu
Objevovat a chápat vlastní emoce a hodnoty a porovnat je s ostatními
Prozkoumat rozdíly a podobnosti v lidských hodnotách, zásadách a emocích
Velikost skupiny: jakákoliv; doporučuje se více než 10 účastníků
Délka: 90 minut
Potřebné materiály: tabulka pro každého účastníka, tužky, velký papír, fixy, lepicí páska

Popis činnosti:
1. Trapné předměty: účastníci jsou rozděleni do malých skupin a musí se shodnout na předmětu, který by nechtěli, aby někdo našel u nich doma, protože by se cítili trapně. Potom
vytvoří statickou nebo pohyblivou živou sochu a představí tak předmět ostatním, kteří musí
hádat, co to je. Délka: 20 minut

2. Každý účastník vyplní tabulku s otázkami o kulturních normách a tabu. Otázky by měly
být pečlivě zvoleny podle profilu cílové skupiny. Příklady otázek:
Co je podle tvého názoru „správný/vhodný“ věk na vdávání/ženění?
Jaký je „správný/vhodný“ věk na vdávání/ženění ve tvé kultuře?
Jaké téma by pro tebe bylo tabu, kdyby ses bavil s někým, koho moc neznáš?
Délka: 10 min.

3. Jakmile účastníci odpoví na jednotlivé otázky, musí najít další účastníky s co největším
počtem stejných odpovědí.
Délka: 15 min.

4. Účastníci musí najít a představit předmět, který představuje jejich vlastní hodnoty. Když

každý něco najde, musí celá skupina vytvořit z jednotlivých artefaktů něco společně. Délka
této úlohy není přesně stanovena; skončí, až se účastníkům podaří něco dohromady vytvořit.
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Závěrečný rozbor a evaluace:
Začněte krátkým shrnutím aktivity a obecnými otázkami o tom, jak aktivita probíhala.
Užili si to účastníci? Proč ano/ne? Potom pokračujte s diskuzí o tom, co se naučili:
Byla skupina různorodá, nebo homogenní? Proč? Jak?
	Jaký je to pocit být v kulturně různorodé, nebo homogenní skupině? Je to stejné,
nebo jiné? Proč?
Kvůli čemu jsme tak různí?
Zdroj:
školení InterCom, Mara Árvai

Někdy je jednodušší podělit
se o nějaké tabu s lidmi, které
tolik neznáme. Můžeme říct,
že snáze sdílíme tabu s těmi,
kteří nás neznají.
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Popis, interpretace a evaluace
(Co vidím, co si myslím, co cítím)
Témata:
kulturní interpretace, různá vnímání kulturních artefaktů, kulturní rozmanitost
Cíle:
Seznámit účastníky s konceptem popisu, interpretace a evaluace
Zvýšit povědomí o hodnotových soudech
Ukázat osobní a kulturní relativitu interpretací a evaluací
Velikost skupiny:
10–50 lidí
Požadovaný čas:
50 minut
Materiály: Velký papír a fixy nebo tabule a křída, handout „Popis, interpretace, evaluace“
pro účastníky, velké obrázky s výjevy z „jiných kultur“ (jeden obrázek pro pět účastníků),
dva „dvojsmyslné předměty“
Popis činnosti:
– Vyberte obrázky se scénami z jiných kultur, než ze kterých pochází účastníci. Čím nejasnější jsou obrázky, tím lépe. Může jít například o fotky situací, které zobrazují nějaký
druh interakce, nebo scénu, kterou účastníci neznají. Popisy obrázků si někam uschovejte,
účastníky bude později zajímat, o co na obrázku ve skutečnosti šlo.
– Vyberte dva „dvojsmyslné předměty“ a použijte je na začátek aktivity. Můžete použít jakýkoliv předmět, který nikdo z účastníků nezná. Může se jednat například o předměty používané
pro neobvyklé záliby, předměty z jiných kultur nebo neobvyklé nářadí či kuchyňské náčiní.

1. Poproste účastníky, aby vybrali jeden z dvojsmyslných předmětů. Požádejte celou skupinu, aby vám o předmětu něco řekla. Velice důležité je, abyste tuto otázku správně formulovali, jinak může dojít ke zkreslení odpovědí. Otázka, kterou byste měli položit, je: „Řekněte
mi něco o tomto předmětu.“ (neptejte se jich, co vidí nebo aby vám předmět popsali).
Nechte účastníky, aby se předmětu dotkli, ale rychle ho poslali dál. Délka: 3 minuty.
Sepište odpovědi na papír/tabuli do tří sloupců podle toho, jestli se jedná o popis, interpretaci nebo evaluaci. Tyto termíny ale ještě na tabuli nepište, zkrátka jen rozdělte odpovědi
do tří kategorií.
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2. Vysvětlete popis, interpretaci a evaluaci (co vidím – co si myslím o tom, co vidím – jaký

mám pocit z toho, co jsem viděl). Ukažte jim, jak jsou jejich tvrzení rozdělena do tří sloupců.
Použijte druhý předmět a požádejte účastníky, aby nejprve jen popsali to, co vidí. Zaneste
to do sloupce „popis“. Opravte je, pokud místo toho provedou interpretaci nebo evaluaci.
Potom je nechte předmět interpretovat (vysvětlit) a jejich odpovědi zapište do druhého
sloupce. Nakonec je požádejte o evaluaci (zhodnocení) každé interpretace a to jak pozitivní,
tak negativní. Mělo by to trvat asi pět minut.

3. Rozdělte účastníky do menších skupin. Dejte každé skupině fotku a požádejte je, aby

vyplnili tabulku podle pokynů. Dejte jim na to zhruba deset minut, ale pokud budou potřebovat, dejte jim času víc.
Úkoly pro každou skupinu jsou následující:
shodnout se na jednom popisu
na základě popisu navrhnout dvě interpretace
pro každou interpretaci navrhnout pozitivní a negativní evaluaci

PŘÍKLAD:
Popis:
Vidím ženu asijského původu, která si zakrývá ústa.
Interpretace:
Zívá, takže se asi nudí.
Evaluace:
To je v pořádku, vůbec jí to nezazlívám.

Interpretace č. 1:
Říhla si a snaží se být slušná, tak si zakrývá pusu rukou.		
Alternativní evaluace 1A:
Myslím, že je skvělé, že se snaží být slušná.
Alternativní evaluace 1B:
Myslím, že se zbytečně krotí, neměla by to brát tak vážně.
Interpretace č. 2:
Myslím, že se usmívá, protože se cítí rozpačitě.		
Alternativní evaluace 2A:
Neměla by se tak bát, je hezké se smát.
Alternativní evaluace 2B:
Mělo by jí být trapně, že se tak otevřeně směje.
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Závěrečný rozbor a evaluace:
Nejprve svolejte všechny skupinky na závěrečný rozbor. Pokud máte více než čtyři skupiny,
projděte velmi rychle pouze jeden popis, dvě interpretace a čtyři evaluace každé skupiny.
Pokud máte více než šest skupin, nedělejte rozbor ve velké skupině vůbec, mohlo by to být
zbytečné. Vztáhněte cvičení na vlastní osobní zkušenosti účastníků. Účastníky bude často
zajímat „skutečná“ interpretace obrázků. Po prezentaci každé skupiny může školitel odhalit
fotografovu interpretaci snímku.
Po rozboru v malých skupinkách požádejte všechny účastníky, aby se podělili o nejobtížnější aspekt cvičení. Zdůrazněte, že popis před interpretací a evaluací je klíčový předpoklad
interkulturní komunikace. Školitel by měl vysvětlit, že procesy, které používáme při popisu,
interpretaci a evaluaci, jsou kulturně vázané a omezují tak naši schopnost porozumět jiným
kulturám.
Zdroj:
Institut interkulturní komunikace http://www.intercultural.org
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Uši, oči, ústa, nos
Témata:
komunikační kanály, komunikační vzorce, smysly
Cíle:
Pochopit různé úrovně a kanály komunikace
Procvičit komunikaci prostřednictvím různých kanálů
Objevit vlastní komunikační preference
Velikost skupiny:
alespoň pět, nejlépe 20–30; počet účastníků by měl být dělitelný pěti
Délka:
60 minut
Potřebné materiály:
židle, velký papír, papír A4, tužky
Popis činnosti:
Účastníci jsou rozděleni do čtyř menších skupin.
V místnosti se rozestaví židle do řad po pěti.
Řada 1

Řada 2

Řada 3

Řada 4

X

X

X

X

Čtení

X

X

X

X

Psaní

X

X

X

X

Malování

X

X

X

X

Popis

X

X

X

X

Pantomima

Školitel si předem připraví skupinu slov na kousky papíru.
Jedna osoba z každého týmu (osoba č. 1) dostane od školitele kousek papíru s napsaným
slovem, přečte si ho (tajně) a jde k osobě č. 2, což je první člověk ze skupiny v řadě, a napíše
jí popis daného slova, aniž by zmínila slovo samotné. Osoba č. 2 musí hádat, ale nesmí slovo
říct nahlas. Když si myslí, že slovo uhodla, může se přesunout k židli za sebou. Za stejných
podmínek pak musí uhodnuté slovo nakreslit osobě č. 3. Když si osoba č. 3 myslí, že slovo
uhodla, slovně ho popíše osobě č. 4. A když si osoba č. 4 myslí, že slovo uhodla, jde za posledním člověkem ve skupině a slovo znázorní pomocí pantomimy. Až si je osoba č. 5 jistá, že
slovo uhodla, vrátí se ke školiteli a slovo mu řekne. Pokud je to správně, dostane osoba č. 5
nové slovo; pokud je špatně, musí skupina začít znovu od začátku se stejným slovem.
Vyhrává skupina, která jako první dokončí pět slov a hra končí, když skončí všechny týmy.
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Závěrečný rozbor a evaluace:
Začněte krátkým shrnutím aktivity a obecnými otázkami o tom, jaké to bylo. Užili si to účastníci? Proč ano/ne? V rámci zpětné vazby by diskuze měla zahrnovat tři otázky: Která část byla
nejtěžší? Co bylo nejvíc frustrující? Co bylo smyslem tohoto cvičení?
Potom pokračujte s diskuzí o tom, co se účastníci naučili:
Lišily se od sebe hodně jednotlivé komunikační kanály? Jak? Proč?
Bylo stejně snadné/náročné používat různé komunikační kanály?
Které z těchto kanálů používáme častěji a které méně často? Proč?
Zdroj:
školení InterCom, Lorenzo Nava, Filiz Ayseli
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Hvězdy:
Moje planeta komunikace
Témata:
nástroje komunikace, komunikační strategie při práci s mládeží
Cíle:
Prozkoumat interkulturní komunikaci
Podělit se o vlastní komunikační styly a zvyky
Propojit vlastní zkušenosti s teoriemi interkulturní komunikace
Velikost skupiny:
jakákoliv; nejlépe kolem 20 osob
Délka:
45 minut
Potřebné materiály:
velký papír, papír A4, fixy
Popis činnosti:
1. Požádejte účastníky, aby si každý vytvořil svou vlastní hvězdu za pomocí těchto pěti otázek:
- Jaký komunikační nástroj je ti nejpříjemnější používat?
- Jaký komunikační nástroj je ti nejméně příjemné používat?
- Jaký je tvůj nejzajímavější zážitek při komunikaci s cizinci?
- Jak se dá zefektivnit komunikace s mladými lidmi?
- Kdo/co tě inspirovalo, aby ses zapojil(a) do interkulturní komunikace?

2. Rozdělte účastníky do pěti menších skupin, kde si navzájem představí své odpovědi.
Délka: 20 minut.

3. Vraťte se zpátky do velké skupiny a požádejte účastníky, aby se podělili o nejzajímavější
příběh, který slyšeli. Délka: 20 minut.
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Závěrečný rozbor a evaluace:
Začněte krátkým shrnutím činnosti a obecnými otázkami o tom, jaké to bylo. Užili si to
účastníci? Proč ano/ne? Potom pokračujte s diskuzí o tom, co se naučili:
Které komunikační kanály byly uvedeny jako příjemné/nepříjemné?
Co jsme se naučili z komunikace s cizinci?
Jaké komunikační kanály a metody nejlépe fungují u mladých lidí?
Zdroj:
školení InterCom, Mara Árvai

Vždycky je dobré nejprve najít
společnou řeč a podobné zážitky
a až pak se bavit o rozdílech. Dobrou
metodou je také zahrát si vtipné hry
právě na téma rozdílů.

Shrnutí

Cílem první kapitoly bylo představit téma interkulturní komunikace. Vycházeli jsme přitom od
nejdůležitějších aktérů neformálního vzdělávání, tedy samotných účastníků. Zajímaly nás jejich
osobní zkušenosti, komunikační styly a preference.
Aktivity z této oblasti interkulturní komunikace lze rozšířit i na další úrovně, jako je budování
skupiny, a úlohy pro týmovou komunikaci, kterým se budeme věnovat v následující kapitole.
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Část 2
Interkulturní
komunikace
ve skupinách
Úvod

Po kapitole o modelech, kanálech a zvycích komunikace jednotlivců následuje kapitola
o klíčové oblasti skupinové komunikace. Tato část našeho průvodce se bude zabývat aktivitami spojenými s týmovou prací, teambuildingem a procesy interkulturní komunikace ve
skupinách. Toto téma je obzvlášť důležité pro pracovníky s mládeží, kteří se účastní evropských mládežnických projektů, protože takřka v každém z těchto projektů hraje interkulturní
komunikace ve skupině účastníků důležitou roli.

Nástroje v této kapitole:
1.

Babylonská věž – Mission Impossible

2.

Kdo to vlastně řekl

3.

Kompetence interkulturního učení

4.

Tuckmanův model skupinové dynamiky

5.

Patch Adams: Jak si zlepšit život pomocí humoru
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Babylonská věž
Mission Impossible
Témata:
interkulturní komunikace, skupinová dynamika, komunikační bariéry
Cíle:
Pochopit nutnost vzájemného porozumění
Pochopit modely kulturní adaptace a integrace
Vytvořit strategie komunikace ve skupině
Velikost skupiny:
jakákoliv
Délka:
60 minut
Potřebné materiály:
balonky, papíry, tužky, barevné fixy, kartón, lepicí páska, nůžky, pravítko, toaletní papír
Popis činnosti:
Cvičení je založené na teambuildingové hře Mission Impossible, ale s jedním zásadním rozdílem. Účastníkům je opět přiřazeno několik úkolů, ale mohou komunikovat pouze ve svém
mateřském jazyce, nesmí použít žádný cizí jazyk.
Skupina se rozdělí do čtyř menších skupin, které se snaží splnit následující úkoly:

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

Napsat seznam narozenin všech členů skupiny
Vytvořit květinu jako dárek pro další skupiny
Vytvořit módu pro rok 2050
Zazpívat společně jednu písničku
Něco společně zatančit
Říct jazykolam ve všech jazycích členů skupiny
Napsat společně básničku
Postavit co nejvyšší věž z materiálů, které jsou k dispozici
Připravit si scénku na téma „Co je Evropa?“
Navrhnout plakát propagující kulturní rozmanitost

17

Závěrečný rozbor a evaluace:
Začněte krátkým shrnutím činnosti a obecnými otázkami o tom, jaké to bylo. Užili si to
účastníci? Proč ano/ne? Potom pokračujte s diskuzí o tom, co se naučili:
Co byl nejnáročnější úkol a proč?
Co byl nejsnazší úkol a proč?
O kolik by to bylo jednodušší, kdyby všichni mluvili anglicky?
Je opravdu nutné mluvit společným jazykem, abychom si byli schopni porozumět?
Jaké nástroje jste použili ke komunikaci a k tomu, aby všichni správně rozuměli?
Jaký byl proces budování skupiny? Měl nějakou strukturu?
Zdroj:
školení InterCom, Lorenzo Nava
Tip:
Akademický model vývoje skupiny najdete v Teoretickém okénku 1 (formování – krize –
stabilizace – optimální výkon). Tento model můžete účastníkům rozdat po evaluaci.

Toto cvičení lze použít k analýze toho,
jaké prvky nám kromě jazyka samotného
umožňují si navzájem lépe porozumět,
např. kresba, pantomima, řeč těla atp.
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Teoretické okénko 1
Tuckmanův
čtyřfázový model
„Formování – krize – stabilizace – optimální výkon“
Průběh vývoje skupiny:
1.
formování
2.
krize
3.
stabilizace
4.
optimální výkon
Zde jsou hlavní rysy každé fáze:

Formování – fáze 1

Vysoká míra závislosti na vůdci, zejména pokud se jedná o rady a řízení. Malá míra shody
na cílech skupiny kromě těch, které vydal vůdce. Není jasné, kdo má jakou roli a kdo za co
zodpovídá. Vůdce musí být připraven zodpovídat množství otázek o smyslu skupiny, jejích
cílech a vnějších vztazích. Postupy jsou často ignorovány. Členové zkouší míru tolerance
systému a vůdce. Vůdce řídí (podobné fázi „nařizování“ v modelu Situačního vůdcovství®).

Krize – fáze 2

Skupina má problémy činit rozhodnutí. Členové skupiny spolu soupeří o pozice a snaží se
zajistit si postavení ve vztahu k ostatním členům skupiny a vůdci. Vůdce může být členy
skupiny zpochybňován. Smysl skupiny je jasnější, ale stále přetrvává mnoho nejasností.
Vznikají kliky a frakce a může docházet k mocenským bojům. Skupina se musí zaměřit na
své cíle a nenechat se rozptýlit otázkami vztahů a emocí. Kompromisy mohou být nezbytné
jakožto prostředek k dosažení pokroku. Vůdce vede (podobné fázi „koučování“ v modelu
Situačního vůdcovství®).

Stabilizace – fáze 3

Ve skupině převažuje z velké části shoda a konsenzus a skupina dobře reaguje na pokyny
vůdce. Je jasné a obecně uznávané, kdo má jakou roli a kdo za co zodpovídá. Velká rozhodnutí jsou prováděna za souhlasu celé skupiny. Menší rozhodnutí mohou mít na starosti
jednotlivci nebo menší skupinky v rámci skupiny. Ve skupině panuje silný duch závazku
a jednoty. Skupina se může věnovat zábavným a společenským činnostem. Skupina diskutuje
a vyvíjí své postupy a styl práce. Vůdce je všeobecně respektován a některé aspekty vedení
jsou sdíleny se skupinou. Vůdce pomáhá a radí (podobné fázi „podporování“ v modelu
Situačního vůdcovství®).
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Optimální výkon – fáze 4

Skupina si je mnohem více vědoma strategie a přesně ví, proč dělá to, co dělá. Skupina má
společnou vizi a je schopna fungovat samostatně bez zásahů nebo účasti vůdce. Úkolem
je překonat stanovené cíle a skupina činí většinu rozhodnutí za použití kritérií, na kterých
se shodla s vůdcem. Ve skupině panuje vysoký stupeň autonomie. Vyskytují se neshody,
ale nyní jsou spolehlivě řešeny v rámci skupiny, která také činí nezbytné změny postupů
a struktury. Skupina je schopná pracovat na dosažení cílů a zároveň řešit otázky vztahů,
stylů a postupů. Členové skupiny na sebe dohlížejí. Skupina vyžaduje, aby jim vůdce zadal
úkoly a projekty. Skupina ale nepotřebuje instrukce nebo asistenci. Členové skupiny mohou
požádat vůdce o pomoc s osobním nebo mezilidským rozvojem. Vůdce pověřuje a dohlíží
(podobné fázi „delegování“ v modelu Situačního vůdcovství®).

Model fází vývoje skupiny „Formování - krize“ podle Bruce Tuckmana - 1965

3

2
stabilizace

krize

4

1
optimální
výkon

formování

Koncept “Formování krize” Bruce Tuckmana z roku 1965. Diagram Alan Chapman 2004-8. Materiály k učení zdarma na
Businessballs.com. Není určeno k prodeji ani publikování. Více informací o Tuckmanově teorii fází vývoje skupiny “Forming
Storming” najdete na www.businessballs.com/tuckmanformingstormingnormingperforming.htm. Uživatel přebírá veškerou
zodpovědnost za jakoukoliv odpovědnost z toho plynoucí.

Zdroj:
Businessballs.com
Více zdrojů o skupinové dynamice lze najít zde:
www.salto-youth.net/find-a-tool
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Kdo to vlastně řekl?
Témata:
humor a komunikace, kulturní bariéry
Cíle:
Zvýšit povědomí o různých druzích humoru
Propagovat humor jako nástroj interkulturní komunikace
Prozkoumat kulturní bariéry a tabu v humoru
Velikost skupiny:
jakákoliv
Délka:
60–90 minut
Potřebné materiály:
Lze použít náhodné předměty, např. židli nebo klobouk, videokameru
Popis činnosti:
Je velmi důležité začít s rozcvičkami a divadelními hrami, zejména takovými, které účastníky
rozesmějí a kde budou muset před sebou navzájem něco předvádět. (Nějaké nápady můžete
najít zde: www.salto-youth.net/find-a-tool.)
Uspořádejte místnost jako televizní studio, kde se budou účastníci střídat v rolích diváků
a herců. Školitelé budou hrát moderátory. Jediný pokyn pro účastníky je: Buďte vtipní a vytvořte komedii. Nejprve je celá skupina rozdělena do dvou nebo více menších skupin, které
spolu navzájem soupeří.
Níže najdete ukázkový scénář této aktivity. Takřka všechny jeho části lze obměnit a přizpůsobit potřebám účastníků.
Hra 1 – Scénky z klobouku
Pět účastníků z každého týmu stojí na dvou stranách místnosti. Školitel přečte popis scény.
Účastníci musí vymyslet krátký vtip na danou situaci, ne delší než 5 vteřin. První tým, který
vymyslí pět vtipů, dostane pět bodů. Za každý vtip se dává jeden bod.
Ukázkové situace:
Špatný výběr přání, kdyby vám zlatá rybka mohla jedno splnit
Co nečekáte, že uslyšíte z mořské mušle
Kdyby komici řídili pohřby
O čem právě teď přemýšlí George W. Bush
Nejhorší věc, kterou můžete pošeptat svému příteli/přítelkyni v posteli
Na konci školitel vtipy vyhodnotí a rozdá body.
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Hra 2 – Týmové úkoly
Úkol pro tým 1
Jeden z účastníků hraje hostitele, který pořádá party, ale netuší, co jsou jeho hosti zač.
Hosti jsou ostatní účastníci, kteří mají nějakou tajnou roli (obecenstvo role zná).
Hosti přichází jeden po druhém a chovají se podle svých rolí. Na konci scénky musí hostitel
uhádnout, kdo jsou jeho hosti.
– Host 1: Zápasník, který má deprese, protože se nestal instruktorem aerobiku
– Host 2: Instruktor módní policie
– Host 3: Myslí si, že lidské zadky mají kouzelnou moc a když se jich člověk dotkne,
splní se mu přání
Hostitel potom musí hádat role svých hostů.
Pokud je uhádne, dostane Tým 1 deset bodů.
Úkol pro tým 2
Jsou potřeba tři účastníci a tři židle. Pravidla jsou následující: během scénky musí jeden
účastník pořád sedět na židli, druhý se o ni musí opírat a třetí musí stát. Celá scénka přitom musí působit co nejpřirozeněji.
Účastníci dostanou za úkol zahrát hádku mezi manželem, jeho milenkou a manželkou, která
na ně před chvílí přišla. Podle toho, jak moc se obecenstvo baví, mohou dostat až 10 bodů.
Hra 3 – Závěrečné kolo
Závěrečný úkol pro tým 1
Účastníci představují skupinu herců z hollywoodského filmu. Dva účastníci hrají italské kuchaře, kteří připravují pizzu, když vtom zjistí, že je v kuchyni obrovská krysa. Přivolají proto na pomoc třetího účastníka, který hraje deratizátora. Režisér filmu může do děje kdykoliv vstoupit
a změnit jeho žánr, například na western, romantický film, akční film, muzikál, horor atd.
Podle toho, jak moc se obecenstvo baví, mohou dostat až 10 bodů.
Závěrečný úkol pro tým 2
Tým musí požádat obecenstvo o jakýkoliv jazyk, který ale nikdo ze skupiny neumí, a o návrh
názvu akčního filmu ze stejné země. Jakmile mají jazyk a název filmu, stanou se dva až tři
účastníci herci v tomto filmu a připraví si scénky, kde předstírají, že mluví daným jazykem.
Zbylí účastníci z Týmu 2 pak představují dabéry a film dabují do angličtiny podle toho, co
herci zrovna předvádějí.
Podle toho, jak moc se obecenstvo baví, mohou dostat až 10 bodů.
Po konci aktivity následuje společná krátká hra, kde se účastníci zbaví svých rolí, a všichni se
společně usadí.
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Závěrečný rozbor a evaluace:
Evaluace této aktivity je zaměřená na humor a na to, jakou roli hraje v interkulturní komunikaci.
Co lidi rozesměje a co ne?
Jaké jsou v humoru rozdíly?
Do jaké míry je humor univerzální? A co je pro jednotlivé kultury specifické?
Jak lze humor roztřídit?
Jak může humor zlepšit komunikaci?
Může být humor nástrojem komunikace?
Zdroj:
školení InterCom, Lorenzo Nava
Tip:
Skutečný příklad léčivé síly humory a smíchu najdete v Teoretickém okénku 2 o Institutu
Gesundheit!

Kromě toho, že to je zábava a všichni
účastníci se pobaví, lze tuto aktivitu použít
také k lepšímu pochopení toho, jak humor
ovlivňuje kulturu a naopak.
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Vtip o ostrově
Vtipy jsou oblíbený způsob, jak představit stereotypy. Zároveň mohou být silnou zbraní,
jak s nimi bojovat. Představujeme zde několik vtipů, které dali dohromady účastníci školení
InterCom. Jaký z nich máte pocit? Dokážete si představit, jak mohou působit na různé lidi?
Jak je možné se bránit urážlivým vtipům? Jak lze použít humor k překonání rozdílů v mezinárodní skupině?
Skupinka opuštěných ostrovů v Tichém oceánu. Na každém ostrově jsou dva muži a jedna žena.
Na prvním ostrově jsou Britové. Oba muži stojí na jedné straně ostrova a čekají, až je
někdo představí ženě, která stojí na druhé straně ostrova.
Na druhém ostrově jsou Irové. Oba dva muži se zpili do němoty kokosovou whisky a ani si
nevšimli, že je na ostrově také žena. Přesto se baví, protože mají výhled na britský ostrov
a vidí, že Britové se ani trochu nebaví.
Na třetím ostrově jsou Španělé. Oba muži popíjejí koktejl calimocho a baví se o tom, jak si
užívali se ženou, které se přitom nikdo z nich ani nedotknul.
Na čtvrtém ostrově jsou Poláci. Muži spolu bojují o čest. Kdo vyhraje, dostane ženu. Kdo
prohraje, je samozřejmě mrtvý.
Na pátém ostrově jsou Slovinci. Všichni tři diskutují o tom, jak je jejich ostrov nejlepší,
a baví se na účet ostatních ostrovů.
Na šestém ostrově jsou Portugalci. Muži mezi sebou mají byrokratické rozepře o tom, kdo
dostane ženu, které se táhnou už několik let, protože stále čekají na souhlas Komise pro
intimní záležitosti. A žena je spokojená se svým španělským milencem.
Na sedmém ostrově jsou Nizozemci. Všichni tři kouří rostliny z ostrova a snaží se udělat
znamení SOS z kouřových signálů.
Na osmém ostrově jsou Američané. Oba muži zvažují sebevraždu, protože nesnesou ženu,
která neustále vykřikuje: „Proč se nám to děje? My jsme američtí občané. Kde mám mobil?
Kde mám zrcadlo?“
Na devátém ostrově jsou Rakušani. Muži popíjejí a rybaří a ženu není vidět.
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Teoretické okénko 2
Patch Adams:
Léčba smíchem – Jak si zlepšit
život pomocí humoru
Zdravotní klauni vždy hráli důležitou roli při naplňování vize o péči Institutu Gesundheit!
a jsou také jedním ze stěžejních bodů jeho mezinárodní služby Gesundheit Global Outreach
(česky Globální dosah Gesundheitu, zkráceně GGO). Projekt GGO vznikl v roce 2006 a zahrnuje činnost zdravotních klaunů, humanitární pomoc, budování projektů a rozvoj komunit
po celém světě. Kromě mezinárodní služby GGO disponuje institut také vlastní ukázkovou
nemocnicí v Západní Virginii, která se věnuje vzdělávání a poskytování služeb místním komunitám. Kromě toho vytváří Institut Gesundheit! návrhy na podobu zdravotní péče a poskytuje
možnosti vzdělání (přednášky, workshopy). Cílem projektu GGO je zlepšit zdraví jednotlivců
i celých skupin, které procházejí krizí způsobenou nemocí, válkou, chudobou či bezprávím.
„Navzdory všem zázračným tabletám a oslňujícím technologiím se zdá, že se lékařská
profese odchýlila od samotného umění léčit. Připojte se k Patchi Adamsovi, doktoru,
klaunu a velikému zastánci léčebné síly humoru, radosti a prostého naslouchání. Vyzbrojen
gumovým nosem a směšným kloboučkem, Patch provozuje ve svém Institutu Gesundheit!
bezplatnou ‚medicínu hrou‘, kde smích je pravidlem a platba výjimkou. (…) Potom vykreslí
obrázek ideální lékařské praxe, kde se doktor s pacientem navzájem považují za přátele,
kde zdraví a blahobyt jsou nezbytnou součástí života společnosti a vším prostupují láska
a radost. Musím se přiznat, že jsem se do Patche úplně zamiloval (…) – jeho idealismus,
láska k životu, smysl pro humor a jeho zapálení vybudovat zdravou, chápající a šťastnou
společnost prostupují stránkami knihy jako hluboký upřímný smích. (...)“
Zdroj:
Institut Gesundheit! http://www.patchadams.org/

:)

:)
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Schopnosti interkulturního učení
Témata:
interkulturní učení, interkulturní komunikace
Cíle:
Vytvořit společné chápání interkulturního učení
Zrevidovat různé přístupy k interkulturnímu učení
Podpořit interkulturní citlivost mezi účastníky
Velikost skupiny:
jakákoliv
Délka:
90 minut
Potřebné materiály:
pohledy, výroky pro všechny skupiny, lepidlo, papír, handout o interkulturním učení
Popis činnosti:
1. Rozložte pohledy na podlaze a požádejte účastníky, aby si vybrali jeden, který jim připomíná nějakou interkulturní zkušenost, která je něco naučila. Délka: 5 minut
2. Rozdělte účastníky do malých skupin a nechte je dohromady sepsat interkulturní schopnosti, které rozpoznali, získali nebo zlepšili díky svým interkulturním zkušenostem. Každá
skupina vytvoří seznam. Délka: 20 min.
3. Ve velké skupině všech účastníků pak shromážděte všechny interkulturní schopnosti
pramenící z interkulturních zkušeností. Představte jednotlivé seznamy. Délka: 10 min.
4. Rozdejte účastníkům výroky o interkulturních schopnostech (jejich příklady naleznete
níže) a účastníci by pak v malých smíchaných skupinkách měli vytvořit model ve tvaru
diamantu (tedy nejtvrdšího a nejvzácnějšího minerálu). Ve svém diamantu by měli seřadit
výroky od nejdůležitější interkulturní schopnosti po tu nejméně důležitou. Délka: 20 min.
Příklady výroků:
Jsem zvědavý a otevřený novým kulturám.
Musím dobře znát svou identitu (kdo jsem?).
Jsem tolerantní vůči nejasnostem (když něco není jasně definováno).

5. Prezentace diamantů a výstava všech najednou. Délka: 20 min.
6. Rozdejte účastníkům handout o interkulturním učení. Délka: 5 min.
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Závěrečný rozbor a evaluace:
Začněte krátkým shrnutím činnosti a obecnými otázkami o tom, jaké to bylo. Líbilo se to
účastníkům? Proč ano/ne? Potom pokračujte s diskuzí o tom, co se naučili:

Existuje v rámci skupiny společné chápání interkulturního učení?
Je interkulturní učení snadné nebo náročné?

Pomáhají zkušenosti?

Zdroj:
školení InterCom, Mara Árvai
Tip:
Teoretický model interkulturního učení najdete v Teoretickém okénku 3
(Groschen/Leenen). Model můžete rozdat účastníkům.

Diamant je jen druh minerálu,
vytvořit opravdový drahokam
chce práci!
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Teoretické okénko 3
Fáze interkulturního učení
(podle Groschena/Leenena)
1
2
3
4
5
6

7

Přijetí vlastní kultury.
Uznání existence jiných kultur,
aniž bychom je soudili.
Hlubší pochopení vlastní kultury.
Rozšíření kulturního horizontu
a zvýšení počtu kritérií pro
identifikaci jiných kultur.
Uznání existence jiných kultur,
aniž bychom je soudili.
Více kulturních alternativ:
- schopnost flexibilně zacházet
s kulturními pravidly
- schopnost rozhodovat se v kulturně
náročných situacích
Schopnost udržovat konstruktivní
a interaktivní vztahy s jinými kulturními prostředími i v rámci nich,
schopnost řešit interkulturní konflikty a předvídat vybrané normy
přítomné v jiných kulturách.
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Zdroj:
Educator č. 1–6, 2004–2005 (http://www.adukatar.net) a SALTO Nástroje
Chcete se dozvědět víc?
http://www.salto-youth.net/toolbox/

Shrnutí

Druhá kapitola tohoto průvodce poskytuje nástroje pro rozbor kanálů a stylů komunikace
ve skupinách a navrhuje pracovní metody pro budování skupiny prostřednictvím společných
úkolů a sdílení zkušeností. Proces budování skupiny je velmi důležitý ve všech mládežnických
projektech, a nástroje a teorie zmíněné výše tak mohou být použity univerzálně v rozmanitých kontextech a pro celou řadu cílových skupin. Jakmile začnou mládežnické skupiny
spolupracovat, lze toho využít a podívat se na abstraktnější a obecnější stránky interkulturní
komunikace, jako jsou společenská schémata komunikace – což následuje ve třetí kapitole.

Konec druhé části!
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Část 3
Interkulturní
komunikace
a společnost
Úvod
Tento průvodce se nesnaží sloužit jako akademická příručka. Úvahy o interkulturní komunikaci
na úrovni jednotlivce a skupiny, kterými jsme se zabývali v předchozích kapitolách, přesto vyžadují alespoň krátký přehled společenských vzorců interkulturního učení. A právě o tom bude
třetí kapitola, která obsahuje jak aktivity vedoucí k diskusi o kulturním dědictví, tak definice
kultury a komunikace. Na závěr uvádíme také několik nástrojů a strategií ke zlepšení interkulturní komunikace a interkulturní citlivosti.
Nástroje:

1.

Pohádkový večer

2.

Definování kultury a komunikace

3.

Rozvoj komunikačních strategií

4.

Interkulturní citlivost

30

Pohádkový večer
Témata:
národní kultury, kulturní rozmanitost, pohádky, legendy, interkulturní učení
Cíle:
Zvýšit povědomí o kulturních rozdílech
Podpořit kulturní rozmanitost
Seznámit skupinu s kulturním zázemím všech účastníků
Velikost skupiny:
jakákoliv; doporučuje se více než 10 účastníků
Délka:
60 minut
Potřebné materiály:
barevné papíry, nůžky, balonky, lepicí páska, make-up,
barva na obličej, malé lepicí papírky, provázek
Popis činnosti:
Účastníci jsou rozděleni do smíšených skupin. Všichni se s ostatními
podělí o svou oblíbenou národní pohádku, mýtus nebo legendu.
Společně pak vytvoří a nacvičí jeden příběh a předvedou ho ostatním. Mohou použít také své národní jídlo a pití, které přivezli na
mezinárodní večer.

1. Úkol představte 2–3 hodiny před samotným začátkem aktivity.
2. Skupiny potřebují alespoň 1 hodinu na přípravu.
3. Nejdůležitější je načasování a místo. Ideální je, aby se aktivita

konala večer, na samý závěr denního programu. Je také důležité vybrat vhodné místo
(např. pódium nebo temnou místnost).

Závěrečný rozbor a evaluace:
Tato aktivita je velmi neformální a může být náročné ji rozebírat. Postup evaluace záleží na
náladě a energii ve skupině po skončení aktivity. Příklady otázek, které můžete položit:
Našly se mezi účastníky nějaké společné příběhy, pohádky nebo legendy?


Jak náročné bylo zapojit se do příběhů z jiných kultur?

Co nám pohádky říkají o kultuře a komunikaci?
Zdroj:
školení InterCom, Mara Árvai
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Chápání komunikace
Témata:
interkulturní komunikace, teorie komunikace
Cíle:
Probrat existující definice komunikace
Podělit se o zkušenosti s různými metodami komunikace
Lépe pochopit stanoviska ostatních
Velikost skupiny:
jakákoliv
Délka:
60 minut
Potřebné materiály:
papíry, tužky, lepicí páska, handouty o komunikaci, laptop, projektor
Popis činnosti:
1. Brainstorming k definici komunikace: každý účastník musí říct slovo, které ho napadne
jako první, když se řekne „komunikace“. Školitel slova zapisuje na velký papír.
Délka: 10 minut

2. Účastníci se rozdělí do menších skupinek a vytvoří společnou definici pomocí slov, která
je předtím napadla, nebo jejich významů. Skupinky potom představí své definice ostatním.
Délka: 20 min.

3. Každá skupina dostane handout s definicemi komunikace (viz níže). Musí se rozhodnout,
která definice nejlépe odpovídá jejich vlastní definici. Rozhodnutí musí učinit společně.
Délka: 20 min.

Závěrečný rozbor a evaluace:
Rozbor by měl začít celkovým zhodnocením emocí a pocitů, které účastníci z aktivity měli.
Dále lze pro evaluaci použít následující otázky:
– Je možné najít jednu společnou definici komunikace, která bude platit pro všechny účastníky?
– Je taková společná definice potřebná nebo nezbytná pro další práci?
Zdroj:
školení InterCom, Mara Árvai
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Komunikace je interakce mezi lidmi,
která zahrnuje výměnu informací
a znalostí s cílem vytvořit systém
prostřednictvím dialogu.

Komunikace je nejlepší způsob,
jak vyjádřit to, co cítí srdce,
prostřednictvím řeči, naslouchání,
psaní a cítění.

		 Komunikace je interakce mezi lidmi,
kteří se účastní procesu mluvení, naslouchání a vzájemného porozumění.
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Definice komunikace – handout

1.

Komunikace je proces předávání informací mezi odesílatelem a příjemcem prostřednictvím
média, při kterém je komunikovaná informace chápána stejně jak odesílatelem, tak příjemcem.
Je to proces, který umožňuje organismům vyměňovat informace několika způsoby. Komunikace vyžaduje, aby všichni zúčastnění rozuměli společnému jazyku, který je používán. Existují
sluchové prostředky jako řeč, zpívání a někdy i tón hlasu a neverbální fyzické prostředky jako
řeč těla, znakový jazyk, parajazyk, hmat, oční kontakt nebo používání písma. Komunikace je
definována jako proces, kterým přiřazujeme a předáváme význam a pokoušíme se tak dojít ke
společnému pochopení.
(Baumeister, R. F. & Leary, M. R. (1995). Potřeba patřit: Touha po mezlidských poutech
jako základní lidská motivace. Psychologický Bulletin 117, s. 497–529.)

2.

Každá komunikace má tři základní složky, kterými jsou řeč těla, hlas a tón hlasu a slova.
Podle výzkumu určuje 55 % dopadu komunikace řeč těla, postoje, gesta a oční kontakt,
38 % tón hlasu a 7 % obsah slov použitých v komunikačním procesu. Ačkoliv se přesné
procentuální rozdělení může lišit dle proměnných, jako jsou posluchač a mluvčí, komunikace
jako taková má vždy stejný cíl, a proto může být v některých případech univerzální.
(Mehrabian – Ferris: ‚Důsledek přístupu k neverbální komunikaci ve dvou kanálech.‘
Časopis poradenské psychologie č. 31, 1967, s. 248–252)

3.

Komunikace: Úspěšný přenos informace prostřednictvím společného systému symbolů,
znaků, chování, řeči, písma nebo signálů.
(Úřad pro základní a střední vzdělání státu Massachusetts)

4.

Komunikace je výměna myšlenek, názorů a informací prostřednictvím psaných nebo mluvených slov, symbolů a činů.
(Nakladatelství Pearson Education 1995–2002)

5.

Komunikace – schopnost vyjádřit svá přání a potřeby za pomocí verbálního jazyka, znakového
jazyka, gest, výrazů obličeje, počítačů nebo kombinace těchto metod.
(Rileyho Centrum vývoje dítěte)

6.

Komunikace je pohyb hmoty energie mezi dvěma částmi vesmíru. Tato hmota nebo energie
mohou být nositeli informace.
(Walter Fritz)
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Síť kultury
Témata:
kultura, kulturní rozmanitost, teorie kultury
Cíle:



Pochopit komplexní pojem kultury
Probrat existující definice kultury

Velikost skupiny:
jakákoliv
Délka:
60 minut
Potřebné materiály:
velký papír, definice kultury na barevných papírech
Popis činnosti:
1. Skupina se rozdělí do čtyř malých skupin a začne se od slova „kultura“ – účastníci řeknou
dvě slova, která si spojují se slovem „kultura“. Potom se použijí tato dvě slova a účastníci
k nim přidají další čtyři asociace a tak dále, dokud síť nemá osm slov. Pak jde síť pozpátku od
čtyř ke dvěma slovům a pak k jednomu. Na konci síť uzavře jediné slovo. Délka: 15 minut
2. Účastníci diskutují o tom, jak naše vnímání „kultury“ vedlo k jinému významu stejné věci.
Toto cvičení „popisuje“ skupinové chápání pojmu „kultura“. Délka: 20 min.
3. Skupiny představí svá chápání kultury. Délka: 15 min.
4. Školitel představí 7 různých definicí kultury a účastníci je komentují. Délka: 10 min.

kultura
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Závěrečný rozbor a evaluace:
Po skončení aktivity začněte s celkovým zhodnocením emocí a pocitů účastníků.
K následné evaluaci můžete použít následující otázky:
Je možné kulturu definovat?
Jak může definování kultury pomoct při interkulturní komunikaci?
Potřebují různé skupiny sdílet společné chápání kultury?
Zdroj:
školení InterCom, Mara Árvai

1. Kultura: hodnoty, myšlenky a další symbolické významné systémy, které jsou přenášeny

Definice kultury – handout

a vytvářeny skupinou lidí. (Učebnice angličtiny pro děti)

2. Kultura: souhrn způsobů života národa; zahrnuje normy, naučené vzory chování, postoje
a artefakty; zahrnuje také tradice, zvyky nebo obyčeje; jak se lidé chovají, jak cítí a vzájemně na sebe působí; způsoby, jakými vnímají a chápou svět; způsoby vnímání, vztahování
a tlumočení událostí založených na zavedených sociálních normách; systém norem pro
vnímání, víru, hodnocení a chování. (Učitelé angličtiny pro mluvčí jiných jazyků TESOL)

3. Kultura: soubor naučených přesvědčení, hodnot, stylů a chování obecně sdílený členy
určité společnosti nebo skupiny. (Archeologie Alabama)

4. Kultura: modely denního života osvojené vědomě i nevědomě skupinou lidí. Tyto modely
lze pozorovat v jazyce, způsobech vládnutí, umění, zvycích, oslavách svátků, jídle, náboženství, námluvách a oblečení. (Úřad pro rovné příležitosti, Texas)

5. Kultura: neustále se měnící hodnoty, tradice, společenské a politické vztahy a vidění

světa sdílené skupinou lidí, které dohromady pojí kombinace faktorů jako společné dějiny,
zeměpisná poloha, jazyk, společenská třída a/nebo náboženství. (Sonia Nieto: Potvrzování
rozmanitosti: socio-politický kontext multikulturního vzdělávání, Longman, 1992)

6. Kultura: systém sdílených přesvědčení, hodnot, zvyků, chování a artefaktů, které členové

společnosti používají, aby se vypořádali se světem i se sebou navzájem, a které se předávají
prostřednictvím učení z generace na generaci. (Bates a Plog)

7. Chování specifické pro Homo sapiens. Zahrnuje kromě jiného jazyk, myšlenky, přesvědčení,
zvyky, kódy, instituce, nástroje, techniky, umělecká díla, rituály a ceremoniály. (Encyklopedie
Britannica)
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Komunikační strategie
Témata:
interkulturní komunikace při práci s mládeží, komunikační strategie
Cíle:



Navrhnout efektivní komunikační strategie
Podpořit interkulturní komunikaci

Velikost skupiny:
jakákoliv
Délka:
60 minut
Potřebné materiály:
velký papír
Popis činnosti:
Skupina se rozdělí do čtyř menších skupinek, které dostanou za úkol rozebrat dynamiku skupiny a to, jak se během prvních dnů rozvíjela komunikace. Ze svých postřehů potom vytvoří
univerzální model.
Zpátky ve velké skupině pak každá skupinka představí své výsledky, které ostatní následně
okomentují a poskytnou zpětnou vazbu.
Účastníci se pak vrátí do malých skupinek a podle modelu vytvoří schéma efektivní interkulturní komunikační strategie. V rámci zpětné vazby pak rozeberou, jak je to relevantní pro
mezinárodní práci s mládeží.
Závěrečný rozbor a evaluace:
Rozbor této aktivity by měl začít všeobecnými otázkami o pocitech účastníků. Potom lze
pro evaluaci použít následující otázky:




Jaké jsou modely interkulturní komunikace v této skupině?
Co může pomoct skupinám, aby lépe komunikovaly jak uvnitř, tak navenek?
Je společnost tvořena komunikačními styly jednotlivců, nebo skupin?

Zdroj:
školení InterCom, Lorenzo Nava
Tip:
Při navrhování interkulturních komunikačních strategií mějte na paměti, že ne vždy sledují
nějaký logický model, viz Teoretické okénko 4 (komentář o Wiiových zákonech).
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Velká dávka srdce, empatie, uvolněné
atmosféry a smyslu pro humor tvoří
perfektní komunikační koktejl!
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Teoretické okénko 4
Alternativní teorie
O tom, že pokud nedojde k nějakému
omylu, tak veškerá lidská komunikace selže
neboli komentář k Wiiovým zákonům
1. Komunikace obvykle selže, pokud nedojde k nějakému omylu
Uveďme si nějaké příklady toho, proč lidská komunikace nefunguje:
Jazykové rozdíly.
Kulturní rozdíly.
Osobní rozdíly.
Pouhá ztráta některých informací. Posluchač nedává pozor v klíčovém okamžiku a uteče mu
tak něco zásadního. V nejhorším – a nejčastějším – případě ani neví, že mu to uteklo.

1.1 Když komunikace může selhat, tak také selže

Faktory, které mohou mít na svědomí selhání lidské komunikace, se nemusí zdát tak závažné, když se na ně díváme jednotlivě. Existuje ale tolik rizik a tolik způsobů, jak na sebe
mohou vzájemně působit, že je statisticky celkem jisté, že komunikace selže.

1.2 Když komunikace nemůže selhat, tak stejně obvykle selže

I když si dáváte obrovský pozor na to, aby byla vaše komunikace jednoznačná, efektivní
a pochopitelná, stejně existuje mnoho rizik, na která jste nepomysleli. Navíc jsou vaše opatření funkční nanejvýš většinu času, což znamená, že celková pravděpodobnost toho, že vaše komunikace selže alespoň jedním z možných způsobů, je vyšší, než si vůbec troufáte představit.

1.3 Když se zdá, že se komunikace povedla podle plánu, tak došlo
k nedorozumění

Když se zdá, že je komunikace prostá, jednoduchá a úspěšná, tak je to nejspíš totální fiasko.
Příjemce vypadá spokojeně a vděčně, protože vaši zprávu pochopil po svém, jak se to líbí
jemu, což se značně liší od toho, co jste skutečně říkali.

1.4 Pokud jste spokojeni se svým sdělením, tak komunikace zcela
jistě selhala

Spokojenost s tím, jak jste formulovali vaše sdělení, je jasným znakem toho, že jste ho
formulovali sami pro sebe.
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2. Když lze sdělení interpretovat několika způsoby, bude interpretováno
způsobem, který způsobí největší škody
Tato „murphystická“ poznámka je varováním před zcela reálnou možností, že nejasnosti
budou pochopeny přesně tak, jak jste nechtěli. Všimněte si, že to neznamená tu nejhorší
možnou interpretaci, kterou si dovedete představit, ale něco horšího – interpretaci, kterou
jste si ani představit nedokázali, když jste sdělení vytvářeli.

3. Vždycky existuje někdo, kdo ví, co jste chtěli říct, lépe než vy sami

Lidé, kteří vám rozumí, mohou být opravdu otravní. Může chvíli trvat, než si uvědomíte,
že vaše sdělení sice vůbec nepochopili, ale že jim to vůbec nebrání v tom, aby své myšlenky
prezentovali jako vaše.

4. Čím více komunikujeme, tím menší je úspěch komunikace
Existuje velmi rozšířená pověra, že čím více komunikujete, tím lépe. Ve skutečnosti větší
objem komunikace nejspíše vede pouze k více nedorozuměním.

4.1 Čím více komunikujeme, tím rychleji se šíří nedorozumění
Kromě vyjádření zákona č. 4 jinými slovy to odkazuje také na skutečnost, že opakování
je matka chybných myšlenek. Když se lidem nějaké sdělení neustále opakuje, obvykle mu
začnou věřit. A i kdyby náhodou vaše sdělení bylo pravdivé, lidé ho stejně pochopili špatně,
takže to, čemu věří, není to, co jste měli na mysli. A jelikož se k nim sdělení dostalo tolikrát, tak o tom poví svým přátelům, kteří ho předají dál a tak dále. Během tohoto procesu
se sdělení samozřejmě ještě víc zkomolí.

5. V masové komunikaci není důležité, jak se věci opravdu mají,
ale jaké se zdají být
Masová komunikace tvoří svět sám pro sebe a lidé se raději pohybují v tomto virtuálním
světě než v tom skutečném. Koneckonců, realita je nudná.

6. Důležitost sdělení je nepřímo úměrná jeho geografické vzdálenosti
To zkrátka znamená, že události, které se staly blízko nás, se nám zdají být mnohem důležitější než ty, které se staly daleko. Když dojde k nehodě letadla, tak její význam pro finské
noviny v podstatě spočívá v tom, jestli byli na palubě letadla nějací Finové, ne v tom, kolik
lidí zemřelo. Přesto je to důležité ve spojení se zákonem č. 1, protože to ukazuje jeden
z důvodů, proč komunikace selhává. Nehledě na to, co říkáte, si to příjemci vaši zprávu
vyloží po svém, podle svého vlastního referenčního rámce.
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7. Čím důležitější je situace, tím spíše zapomenete nějakou zásadní věc,
kterou jste si ještě před chvílí pamatovali

Podobně jako v zákonu č. 6 to dokresluje jednu z příčin selhání komunikace. To se týká jak
odesílatelů, tak příjemců. Příjemce má tendenci zapomínat důležité věci, které byly ve sdělení
důrazně představeny jakožto nezbytné podmínky pro pochopení zbytku sdělení. Když příjemce
zprávy požádá odesílatele o objasnění (například otázkou během přednášky), bude odesílatel
jistě schopen formulovat adekvátní srozumitelnou odpověď… Ale až po přednášce.
Profesor Osmo A. Wiio (narozen 1928) je známý finský badatel v oblasti lidské komunikace.
Kromě jiného zkoumal čtivost textů, organizaci a komunikaci v jejich rámci a obecnou teorii
komunikace. Během své akademické dráhy také publikoval řadu knih, článků a rádiových
i televizních pořadů o technologii, budoucnosti, společnosti a politice. „Wiiovy zákony“
zformuloval, když byl poslancem finského parlamentu (v letech 1975–1979), a publikoval je
v knize Wiion lait – ja vähän muidenkin (Wiiovy zákony – a pár dalších; publikovány finsky;
Espoo: Weilin+Göös, 1978, ISBN 951-35-1657-1).

Zdroj:
Jukka „Yucca“ Korpela, Technická univerzita v Tampere
Chtěli byste se dozvědět víc?
http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/indexen.html
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Interkulturní citlivost
Témata:
interkulturní učení, kulturní bariéry, kulturní citlivost
Cíle:



Odhalit souvislost mezi jazykovými schopnostmi a znalostí kultury
Podporovat interkulturní učení

Velikost skupiny:
jakákoliv
Délka:
70 minut
Potřebné materiály:
barevné papíry, tiskárna, handouty, lepicí papírky, lepicí páska
Popis činnosti:
1. Prezentace zjednodušeného modelu kulturní citlivosti Miltona J. Bennetta na barevných
papírech A4 (viz Teoretické okénko 5). Délka: 10 minut

2. Požádejte účastníky, aby napsali tři příběhy ze svého života, které se týkají použití cizího
jazyka v různých situacích. Příběh představující špatnou zkušenost napíšou na žlutý papírek,
příběh představující více méně neutrální zkušenost na zelený papírek a příběh představující
pěknou vzpomínku na růžový papírek. Účastníci potom přilepí své papírky s příběhy na
odpovídající úroveň Bennettova modelu. Délka: 20 min.

3. Hudba, jinak ticho – všichni si čtou příběhy ostatních. Délka: 10 min.
4. Požádejte účastníky, aby se podělili o některé příběhy podle barev. Délka: 30 min.
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Závěrečný rozbor a evaluace:
Rozbor by měl probíhat podle barev a pocitů ohledně úrovně jazykových schopností a znalosti kultury. Jako pomůcku k evaluaci je možné rozdat Bennettův model. K zahájení diskuse
lze použít následující otázky:
Jsme si vědomi jiných kultur už od narození?
Odkud pochází naše další znalosti jiných kultur?
Jak můžeme kontrolovat naši interkulturní citlivost?
Zdroj:
školení InterCom, Mara Árvai

Musíte vědět úplně všechno
a být si jistí sami sebou, abyste
mohli odpovědět na otázku
kolemjdoucího turisty?
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Teoretické okénko 5
Bennettova
interkulturní citlivost
Fáze interkulturní citlivosti
1. Popření: Nepřipouští kulturní rozdíly.
2. Obrana: Připouští některé rozdíly, ale chápe je jako negativní.
3. Minimalizace: Není si vědom projekce vlastních kulturních hodnot; své vlastní hodnoty

chápe jako nadřazené.
4. Přijetí: Mění perspektivu, aby pochopil, že „normální“ chování může v různých kulturách
znamenat různé věci.
5. Adaptace: Dokáže vyhodnotit chování ostatních z jejich úhlu pohledu a přizpůsobit své
chování normám jiné kultury
6. Integrace: Dokáže změnit úhel pohledu a vyrovnat se s otázkami identity, které z toho
pramení.
Bennett rozlišuje šest fází vývoje interkulturní citlivosti. Tyto fáze mohou sloužit jako rámec
při rozhodování o způsobech práce a o tom, jak zlepšit kapacitu interkulturní citlivosti
a spolupráce. Některé z jeho fází „kulturní citlivosti“ zahrnují chování nebo přizpůsobení,
které autoři zahrnuli do definice „kulturní kompetence“.

1. Bennett nazývá první fázi svého modelu „popření“. Znamená to, že lidé si v této fázi

nejsou vůbec vědomi kulturních rozdílů. Pokud se v této fázi interkulturní citlivosti nachází
pracovníci hlavních institucí, může to znamenat obrovský problém při poskytování vzdělání,
zdravotní péče a sociálních služeb etnickým menšinám (což se v současné době také děje
ve srovnání s většinovou společností). Úkolem zaměstnanců v této první fázi interkulturní
citlivosti je připustit kulturní rozdíly, které jim do té doby unikaly.
2. Zatímco v první fázi „nevidíme“ kulturní rozdíly, v druhé fázi kulturní kompetence vnímáme kulturní rozdíly, ale odlišnosti od nás nebo od norem naší skupiny jsou chápány velmi
negativně. Jsou vnímány jako hrozba pro centralitu a „správnost“ našeho vlastního hodnotového systému. Bennett tuto fázi nazývá „obrana“.
Pokud pracovníci hlavních institucí dosáhnou druhé fáze interkulturní citlivosti, stále ještě
nedokážou efektivně komunikovat s etnickými menšinami. Když nemohou efektivně komunikovat, nemohou dosáhnout ani mnohem komplexnějšího úkolu efektivní spolupráce. Úkolem
druhé fáze kulturní citlivosti je připustit rozdíly a všimnout si základních podobností mezi
lidmi z různých kultur. Přesto lze očekávat mírné zlepšení v poskytovaných službách, pokud
se zaměstnanci dostanou pod třetí úroveň interkulturní citlivosti.
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3. Ve třetí fázi interkulturní citlivosti, minimalizaci, se snažíme vyhnout stereotypům

a dokážeme ocenit rozdíly v jazyce a kultuře. Přesto ale chápeme mnoho našich hodnot
jako univerzální, místo toho, abychom je chápali zkrátka jako součást naší vlastní národní
příslušnosti. Úkolem ve třetí fázi interkulturní citlivosti je naučit se více o vlastní kultuře
a vyhnout se projektování této kultury na zkušenosti jiných lidí. Tuto fázi je zejména obtížné překonat, pokud naše vlastní kulturní skupina požívá širokých a neuznaných privilegií ve
srovnání s ostatními skupinami. Tento problém je tak málo viditelný, že jsou lidé v hlavních
institucích často zmateni, když zástupci etnických menšin neustále odmítají spolupracovat.

4. Rozumným cílem pro mnoho hlavních institucí je zajistit, že všichni zaměstnanci dosáhnou alespoň čtvrté fáze vývoje interkulturní citlivosti. Čtvrtá fáze Bennettova modelu od
nás vyžaduje, abychom byli schopni změnit úhel pohledu, i když budeme stále ctít naše
hodnoty. Úkolem v této fázi je pochopit, že stejné chování může mít v různých kulturách
různé významy. Přirovnání, která v příručce následují, mohou být užitečná zejména pro
zaměstnance hlavních institucí, kteří si chtějí zlepšit svou interkulturní citlivost v této fázi
vývoje. Aby byla spolupráce úspěšná dlouhodobě, musí této fáze interkulturní citlivosti
dosáhnout účastníci na obou stranách procesu. Bennett tuto fázi nazývá „přijetí“.
5. V páté fázi interkulturní citlivosti, adaptaci, už je člověk schopen fungovat „bikulturně“.

V této fázi je člověk schopný zaujmout perspektivu jiné kultury a úspěšně fungovat v rámci
této kultury. Tato schopnost se obvykle získává ve dvou fázích. Je potřeba, aby daná osoba
věděla hodně jak o své vlastní kultuře, tak o druhé kultuře, aby byla schopna mentální
změny na hodnotové schéma jiné kultury a evaluaci chování založenou na jejích normách,
nikoliv normách své vlastní kultury. Tomu se říká „kognitivní adaptace“. Pokročilejší formou
adaptace je „behaviorální adaptace“, ve které je osoba schopna chovat se podle norem
druhé kultury. Osoby, které slouží jako pojítko mezi hlavní institucí a etnickou menšinou,
musí dosáhnout této úrovně interkulturní citlivosti.

6. V šesté fázi je člověk schopen měnit perspektivy a úhly pohledu z jedné kultury do

druhé zcela přirozeně. Zvykne si na evaluaci všech situací z několika úhlů pohledu. Některé
osoby pohybující se v interkulturní komunikaci mohou této úrovně dosáhnout, ale není to
příliš pravděpodobné.
Šestá fáze vyžaduje hloubkovou znalost alespoň dvou kultur (své vlastní a jedné další)
a schopnost lehce přejít do úhlu pohledu druhé kultury. Úkolem na této úrovni vývoje je
vyrovnat se s otázkami identity, které pramení z této kulturní flexibility. Bennett nazývá
tuto poslední fází interkulturní citlivosti „integrace“.
Zdroj:
Multikulturní nástroje, Awesome Library
Chcete se dozvědět víc?
(http://www.awesomelibrary.org)
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Shrnutí

Závěrečná kapitola tohoto průvodce poskytla čtenáři celou řadu pracovních metod a teoretických
úvah na téma sociálního aspektu komunikace. Doufáme, že dokážou podnítit účastníky
vzdělávacích školení k tomu, aby se dále zabývali fascinující povahou interkulturní komunikace jak za použití zdrojů zahrnutých v této publikaci, tak i dalších zdrojů, které jsou uvedeny
v poslední části průvodce.

Konec...
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Zdroje a odkazy
– Informační a školicí centra SALTO – http://www.salto-youth.net
Hlavní webový portál SALTO zahrnující odkazy na všechna školicí a informační centra, databázi
nástrojů, školitelů mládeže, kalendář evropských školicích a podpůrných projektů a mnoho dalšího.
– Evropský portál mládeže – http://europa.eu/youth
Portál mládeže Evropské unie, bohatá databáze odkazů a webových stránek o činnosti EU
v oblasti politiky mládeže a práce s mládeží.
– Ředitelství pro mládež a sport Rady Evropy – http://www.coe.int/youth
Hlavní webová stránka Rady Evropy o politice mládeže zahrnující informace o financování
a odkazy na Evropská centra mládeže ve Štrasburku a v Budapešti.
– Partnerství EU a Rady Evropy – http://www.youth-partnership.net
Partnerství mezi Evropskou unií a Radou Evropy v oblasti práce s mládeží. Obsahuje užitečné
zdroje a informace (včetně příruček) o společných projektech a událostech.
– Institut interkulturní komunikace – http://www.intercultural.org
Soukromá nadace v USA, která nabízí zdroje, školení a tituly v oblasti interkulturní komunikace.
Deklarace OSN o principech tolerance – http://www.unesco.org/tolerance/declaeng.htm
K dispozici v angličtině, francouzštině a španělštině.
Pro rozmanitost, proti diskriminaci – http://www.stop-discrimination.info/
Vícejazyčná webová stránka v rámci Evropské kampaně proti diskriminaci: s informacemi
o kampani, televizními spoty, odkazy na relevantní směrnice EU, zapojené národní
organizace atd.
Organizace proti rasismu – http://www.magenta.nl/crosspoint/
Seznam antidiskriminačních organizací v každé zemi.
Přátelé Spojených národů – http://www.fotun.org/toleranceed.htm
Výtahy z klíčových dokumentů OSN o toleranci a vzdělávání, seznamy relevantních
národních organizací.
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Zdroje a odkazy
Info proti rasismu | http://www.antiracism-info.org
Webová stránka ARISu (informační služby proti rasismu). Poskytuje informace skupinám i organizacím. Zahrnuje databanku dokumentů na toto téma ke stažení. V angličtině, francouzštině
a španělštině.
Internetové centrum antirasistické Evropy | http://www.icare.to/
Nabízí články upravené podle potřeb nevládních organizací napříč Evropou, včetně rozpočtů pro
financování vašich projektů, informací o zemích, databází s vyhledáváním, kalendáře událostí atd.
Lidská práva v práci s mládeží | http://eycb.coe.int/compass/
VELMI užitečná interaktivní databáze aktivit a metod používaných při neformálním vzdělávání mladých lidí. Pokrývá oblast lidských práv – něco pro každého…
Rada Evropy proti rasismu | http://www.coe.int/t/E/human_rights/ecri/
Odkazy na národní antirasistické agentury a materiály k antirasistické práci
EuroMenšiny | http://www.eurominority.org/version/en/
Internetová stránka národnostních, regionálních, kulturních a jazykových evropských menšin,
původních národů, etnických skupin, specifických oblastí se silnou identitou a federalistickými
tendencemi v Evropě.
ENAR | Evropská síť proti rasismu | http://www.enar-eu.org/en/factsheets/index.shtml
ENAR je síť zhruba 600 evropských nevládních organizací, která byla založeno v roce 1998
jakožto výsledek Evropského roku proti rasismu (1997). Odkaz na stránku s fakty o mnoha
různých tématech. Stránka má také francouzskou verzi.
D-A-S-H | http://d-a-s-h.org/
D-A-S-H je evropská/německá online platforma na výměnu osvědčených postupů proti rasismu
a vyloučení a zároveň síť antirasistických organizací. Naleznete zde seznam osvědčených
postupů, základní dokumenty či online workshopy. Mimo jiné můžete využít také d-a-s-h.org
webhosting nebo emailové adresy.
YouTube videa od účastníků
Propagace Mládeže v akci
http://www.youtube.com/watch?v=vOc7u96SmpQ
Respect everybody
http://www.youtube.com/watch?v=DJdp1s2nzUc
Respect everybody – příprava videa http://www.youtube.com/watch?v=5VAFAtLr5Ao
Průvodce
Interkultu rní
komunikací
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www.salto-youth.net/diversity a uvědomí se organizace SALTO na e-mailové adrese
diversity@salto-youth.net.
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Smyslem tohoto průvodce je sloužit jako praktická příručka pro
práci s mládeží v kontextu interkulturní komunikace. Obsahuje
sadu nástrojů a metod pro práci s mládeží, několik osobních
komentářů dalších pracovníků s mládeží zapojených do projektů
interkulturní komunikace a také teoretické příspěvky a odkazy
pro další práci v této oblasti.
Tento průvodce by rád fungoval jako jakási kuchařka s příklady
nástrojů pro práci s mládeží. Veškeré uvedené „recepty“ přitom
lze upravit podle konkrétních potřeb uživatelů.

Průvodce

Interkulturní komunikací

